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Meer dan ooit willen de burgers mee debatteren over de sociale, ecologische en economische 
kwesties die de samenleving van morgen vorm zullen geven. Daarom is het voor onze politieke 
vertegenwoordigers heel belangrijk om een gezondheidszorg op maat van hun noden aan te 
moedigen. Een systeem op basis van een langetermijnvisie met gezondheidsdoelstellingen over 
meerdere jaren. 

In de huidige context van groeiende versnippering van bevoegdheden en besluitvormingsprocessen 
lijkt het ons van essentieel belang dat de nieuwe regering permanent overlegt met de andere 
machtsniveaus. En dat om enerzijds gemeenschappelijke doelstellingen te bepalen, te monitoren en te 
evalueren en anderzijds om het behoud van de rechten van de burgers te garanderen, zowel rond de 
overdraagbaarheid van rechten als de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Met hun 2,2 miljoen leden in België en hun positie als de belangrijkste verzekeringsinstelling in de 
hoofdstad willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan deze vraag voldoen door de bezorgdheden 
van de burgers uit te spreken. 

In het memorandum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn de voorkeuren van de burgers, 
uitgedrukt in verschillende studies en enquêtes, de rode draad. Zo kwamen de ‘10 prioriteiten voor de 
toekomst van de gezondheidszorg’ tot stand (https://www.mloz.be/nl/memorandum2019). Bij elk van 
deze 10 prioriteiten voegden we ook concrete gezondheidsdoelstellingen en voorstellen toe.

Deze nota is gefocust op de specifieke uitdagingen en prioriteiten in Brussel, om de reflectie rond 
de nieuwe regionale beleidsverklaring kracht bij te zetten. In dit opzicht willen de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen hun expertise ter beschikking stellen en een bevoorrechte partner zijn bij 
toekomstige uitwisselingen en reflecties.

Xavier Brenez
Directeur-generaal 

Woord vooraf

De prioriteiten van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen 

voor Brussel

3
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Gezien hun betrokkenheid bij het co-beheer van het gezondheidsbeleid en hulp aan derden in de 
verschillende gemeenschappen, gewesten en op federaal niveau, vormen de verzekeringsinstellingen 
(VI’s) een niet te ontkennen verbindingspunt met de burgers. De ziekenfondsen zijn centrale spelers 
die de rechten en regelgeving op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau kunnen samenvatten, 
wat ook helpt om het risico van ‘non take up’ te beperken.1 

Of de Brusselaar het nu wil of niet, er is een overvloed aan gemeenschapsaanbiedingen in Brussel: 
Vlaamse sociale bescherming, Iriscare/GGC en COCOF. De Onafhankelijke Ziekenfondsen vinden dat de 
bevoegde gemeenschappen moeten werken aan een samenhangend aanbod door bv., waar mogelijk, 
één loket aan te bieden voor interventieaanvragen, met respect voor de bevoegdheden van elke 
gemeenschap.  

De regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB’s), die in het kader van hun Brusselse 
missies zijn opgericht, spelen een belangrijke rol bij de lokale ondersteuning, maar ook bij de 
juridische ontcijfering ervan tegenover de burger. Ze werken aan een strikte toepassing van de 
regelgeving in de backoffice en moeten hun taak als bevoorrechte gesprekspartner of uniek loket 
voortzetten, met het oog op een vereenvoudigd administratief beheer van de rechten en interventies 
waar de burgers aanspraak op kunnen maken.  

Daarnaast spelen de verzekeringsinstellingen als eerstelijnsactoren een fundamentele rol bij het 
ondersteunen en informeren van hun leden over een gezonde levensstijl (via sensibilisering en tal van 
diensten). Deze ondersteunende rol moet worden voortgezet en versterkt, rekening houdend met de 
vele uitdagingen rond volksgezondheid.

De Brusselse verzekerings- 
instellingen: spilfiguren in een 
ingewikkeld kluwen

“De regionale 
maatschappijen 
van onderlinge 
bijstand spelen 
een belangrijke 
rol bij de lokale 
ondersteuning, 
maar ook bij 
de juridische 
ontcijfering ervan 
tegenover de 
burger.”



5De prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor Brussel

De prioriteiten 
voor Brussel
1. Investeren in een ambitieus en geïntegreerd preventiebeleid 06

2. De gezondheidsvaardigheden verbeteren 08

3. Het zorgaanbod optimaal organiseren 09

4. Investeren in geestelijke gezondheid 11

5. Omgaan met afhankelijkheid 13

6. De impact van het milieu op de gezondheid verminderen 16

5



De prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor Brussel 6

Door de versnippering van de bevoegdheden op vlak van preventie en gezondheidspromotie is 
samenhang in Brussel zo goed als utopisch. Het feit dat er op het Brusselse grondgebied meerdere 
gezondheidsplannen2 naast elkaar bestaan is daar een concrete illustratie van. De Brusselse 
bevolking, met haar specifieke eigenschappen, verdient het om door de overheid ernstig onder de loep 
genomen te worden. Zeker als we het over preventie hebben.

Het vertrekpunt is zonder twijfel de samenvoeging van de verschillende plannen in één uniek plan, dat 
de verschillende machtsniveaus samen uitgewerkt hebben op basis van de noden van de Brusselaars 
en in samenwerking met de gezondheids- en welzijnsprofessionals. Eens vertaald in algemene en 
specifieke gezondheidsdoelstellingen die op lange termijn gemonitord en geëvalueerd worden, zou 
dit plan het vertrekpunt zijn van een politieke visie die Brussel nodig heeft. Een rode draad die de 
gezondheidsactoren en de burgers kunnen lezen en begrijpen.

Preventie verdient het om aangepakt en gestructureerd te worden in termen van 
volksgezondheidsprioriteiten en dus ook in termen van begroting. De middelen die België aan 
preventie besteedt, vertegenwoordigen echter 2,1 % van de totale gezondheidsuitgaven. Daarmee zit 
ons land ver onder het Europese gemiddelde van 3 %. 

Preventie krijgt in ons gezondheidssysteem niet genoeg aandacht. Nochtans komt in alle 
opiniepeilingen de wens van de burger naar voor om meer middelen toe te kennen aan preventie 
en daar een daadkrachtig beleid aan te koppelen dat de levenskwaliteit verbetert. De strijd tegen 
kanker is voor meer dan 80 % van de bevolking prioritair. Naast een gezonde levensstijl is screening 
een effectieve manier om kanker te bestrijden. In Brussel is een bijzondere inspanning nodig om de 
burgers bij de georganiseerde screeningprogramma’s te betrekken. Zo zijn er veel vrouwen die zich op 
borstkanker laten screenen (53,2 %) buiten het programma dat de GGC organiseert (slechts 11 % van 
hen doet de mammotest). 

Rond vaccinatie moeten volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen de tools e-Vax (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) en Vaccinet (Vlaamse Gemeenschap) gepromoot worden bij de zorgverleners 
om een aanzienlijke databank over het Brusselse gewest op te bouwen, met de steun van de 
verschillende deelstaten. Zo kunnen ze de interoperabiliteit tussen de gegevensbronnen garanderen. 
Daarnaast pleiten we voor een vereenvoudiging van de administratieve procedure van de tool e-Vax 
voor het gratis bestellen van vaccins. Momenteel moeten er vijf vaccins tegelijk besteld worden. De 
artsen zijn verantwoordelijk voor de bewaring, de naleving van de koudeketen en het beheer van de 
vervaldatums, terwijl de apothekers betaald worden voor dit soort stockbeheer. En de onlinetoepassing 
moet uiteraard ook compatibel zijn met de software die de vaccinerende arts gebruikt om de medische 
dossiers te beheren. 

Investeren in een ambitieus en 
geïntegreerd preventiebeleid1
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Binnen het domein van preventie pleiten de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen voor:
 een uniek gezondheidsplan, vertaald in doelstellingen voor meerdere jaren
 de samenvoeging van de domeinen ‘gezondheidspromotie’ en ‘preventie’ bij één minister
 de herfinanciering van de preventie naar 3 % (Europees gemiddelde)
 het betrekken van de ziekenfondsen als volwaardige partners en actoren bij het preventie- en 

gezondheidspromotiebeleid
 het financieel stimuleren van innoverende projecten en acties die beantwoorden aan de 

opkomende noden
 de verbetering van het deelnamepercentage aan de officiële opsporingsprogramma’s door zich 

te inspireren op de best practices:
 - Opsporing van borstkanker: 75 % voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar
 - Opsporing van darmkanker: 65 % voor mensen tussen 50 en 74 jaar
 - Opsporing van baarmoederhalskanker: 70 % voor vrouwen tussen 20 en 69 jaar
 - Streven naar een percentage van 90 % vaccinatie tegen het humaan papillomavirus, zowel bij 

jongens als meisjes
 de toegang en het gebruik van e-Vax vergemakkelijken (administratieve vereenvoudiging en 

comptabiliteit met de tools van de andere deelstaten)
 Vaccinatie aanmoedigen:
 - Voor griepvaccinatie de volgende percentages bereiken: 75 % bij 65-plussers, 50 % bij zwangere 

vrouwen en 80 % bij gezondheidsprofessionals
 - Aan elke zwangere vrouw voorstellen zich te laten inenten tegen kinkhoest en een 

vaccinatiepercentage van 80 % bereiken bij gezondheidsprofessionals
 - Wat de vaccinatie bij kinderen betreft: voor elk vaccinatiemoment (1e dosis en volgende) inen-

tingspercentages bereiken die een collectieve immuniteit garanderen, én erop toezien dat 80 % 
van de kinderen onder 18 maanden de inenting krijgt volgens het juiste tijdschema



De prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor Brussel 8

ZO JONG MOGELIJK AANZETTEN TOT JUISTE GEZONDHEIDSZORG  
(HEALTH LITERACY)

Het is heel belangrijk dat de Belg zijn gezondheid leert begrijpen en de gezondheidsdiensten juist 
leert gebruiken. Vanwege het kwetsbaardere publiek is de inzet in Brussel des te groter. 

Er moet dan ook een brede bewustwording van het juiste gebruik van de hulpdiensten komen (health 
literacy). Om gedragsverandering aan te moedigen, moet er, bv. in de wachtkamers, info beschikbaar 
zijn over alternatieven voor de spoeddiensten in ziekenhuizen (wachtdiensten bij huisartsen, 
raadplegingen bij een kinderarts zonder afspraak ...). De verzekeringsinstellingen kunnen via hun 
verschillende informatiekanalen (magazines, website ...) een rol spelen bij het promoten van deze 
alternatieven voor de spoeddiensten van de ziekenhuizen.

Deze sensibiliseringstrend om het belang van je eigen gezondheid te begrijpen, moet ook 
doorgetrokken worden naar het onderwijs. Kinderen moeten op school zo vroeg mogelijk leren 
over hun gezondheid en de burger moet aangemoedigd worden om met meer kennis van zaken 
beslissingen te nemen over zijn gezondheid.

VAN BIJ DE GEBOORTE BIJZONDERE AANDACHT VOOR KWETSBAAR PUBLIEK

Het is belangrijk om van bij de geboorte al een gezonde levensstijl aan te nemen. De eerste 
levensjaren zijn cruciaal om het gezondheidskapitaal te verzekeren. Het federale project ‘Born in 
Brussels’ creëert een multidisciplinair netwerk rond kwetsbare zwangere vrouwen om hen te 
begeleiden bij de verzorging die ze nodig hebben. 

Dit project moet georganiseerd worden in samenwerking met het Brusselse gezondheidsplan, dat 
streeft naar een prenataal controlebezoek tijdens het eerste kwartaal van de zwangerschap voor alle 
Brusselse zwangere vrouwen.

De gezondheidsvaardigheden 
verbeteren2

Op vlak van gezondheidsvaardigheden willen de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen:
 de structurele identificatie en begeleiding organiseren van kwetsbare zwangere vrouwen in 

Brussel (vb. ‘Born in Brussels’)
 ‘gezondheid’ opnemen als een apart vak op school, om daar al een basis voor 

gezondheidsvaardigheden te verwerven
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Het zorgaanbod optimaal organiseren3
EERSTELIJNSVERZORGING

Nieuw bloed onder de Brusselse huisartsen en betere verdeling van het aanbod
Uit een studie van l’Observatoire bruxellois de la Santé et du Social blijkt dat het Brusselse gewest 
binnen tien jaar 486 bijkomende huisartsen nodig zal hebben. Voor 2037 ligt deze schatting op 835. In 
bepaalde wijken kan je het tekort nu al voelen3.

Om dit fenomeen tegen te gaan, pleiten we ervoor om de mechanismen van het Fonds Impulseo4, 
die overgeërfd werden met de 6e staatshervorming voor de specifieke Brusselse noden, te blijven 
versterken. 

Zo vinden we dat de toekenning van de nieuwe premie5 vanaf 2020 om het tekort aan huisartsen in 
bepaalde wijken te bestrijden, nauw gemonitord moet worden (via l’Observatoire bruxellois de la Santé 
et du Social). Zo kan nagegaan worden aan welke noden nog voldaan zou kunnen worden (medische, 
administratieve bijstand) en hoe de administratie in het gewest voor jonge artsen nog vereenvoudigd 
kan worden. 

Uit een recent onderzoek blijkt dat 89% van de jonge artsen eerder voorstander is van een 
groepspraktijk met huisartsen en dat 92% van hen graag in een multidisciplinair team zou 
werken6. Opnieuw vallen er verschillen op tussen de gemeenschappen: het aandeel artsen dat in 
groepspraktijken werkt, is hoger in minder welgestelde wijken (Schaarbeek, Molenbeek). In Ukkel is  
79 % van de praktijken een solopraktijk, in Sint-Jans-Molenbeek 34 %. 

Ook voor deze situaties moeten vestigingsvoorzieningen (gekoppeld aan de huisvestingsbevoegdheden 
van het gewest) worden opgezet die verder gaan dan de bestaande interventies (financiële 
stimulansen, administratieve vereenvoudiging).

De Brusselaar koppelen aan zijn wijkarts
Meer dan een derde van de Brusselaars heeft geen vaste huisarts7. We weten ook dat 1 op de 4 
Brusselaars de laatste 5 jaar niet bij een huisarts is geweest8. De pediatrische en geriatrische 
spoeddiensten van de Brusselse ziekenhuizen worden dan weer overspoeld door patiënten. Het is 
hoog tijd dat in Brussel huisartsen en patiënten een duurzame relatie met elkaar aangaan.

Een onontbeerlijke tool om deze band te herstellen of versterken, is het Brusselse 
Gezondheidsnetwerk. Dankzij dit netwerk kunnen patiënten hun huisarts (en specialisten) 
onmiddellijke toegang geven tot hun medische gegevens. Dit betekent tijdswinst én een financiële 
besparing, want het vermijdt ‘dubbel’ onderzoek. Het geeft de huisartsen ook een beter zicht op de 
gezondheid van hun patiënten. 

Er zijn verdere inspanningen nodig om te zorgen dat de Brusselaars deze tool gebruiken (slechts  
39 %, tegenover 75 % van de Vlamingen). En er moet bijzondere aandacht gaan naar de chronisch 
zieken, voor wie de uitwisseling van medische gegevens des te belangrijker is.

Impuls geven aan eerstelijnsondersteuning
Brusano, de regionale ondersteuningsstructuur voor eerstelijnsverzorging, streeft naar een betere 
begeleiding en coördinatie van alle individuele eerstelijnsactoren in Brussel.  

Op dit moment bestaat Brusano uit vier heel specifieke structuren van eerstelijnsondersteuning 
(waaronder twee ondersteuningsdiensten binnen het domein van de verzorging en thuishulp en 
een structuur gespecialiseerd in palliatieve zorg), en dit alleen in het kader van de instellingen 
en diensten die afhangen van de GGC. We weten echter dat we in Brussel bij gezondheid in het 
meervoud moeten spreken: voor zo’n kleine oppervlakte is het aanbod heel versnipperd. De 
structuur voor eerstelijnsondersteuning moet dienen als hefboom om deze eerstelijnsverzorging 
te versterken die versnipperd is over verschillende machtsniveaus. We denken daarbij aan de 
hulpdiensten erkend door de COCOF (vb. thuiszorg- en hulpcoördinatiecentra, thuishulpdiensten) 
of eerstelijnsvertegenwoordigers aan Vlaamse kant, zoals het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT). Zij 
zouden deze structuren moeten overnemen, zodat de eerstelijnszorg beter vertegenwoordigd is in 
overeenstemming met het Brusselse landschap.
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EVOLUTIE VAN HET ZIEKENHUISLANDSCHAP

De laatste hand leggen aan de ziekenhuisnetwerken
Op 1 januari 2020 moet de invoering van de locoregionale ziekenhuisnetwerken een feit zijn. Het 
is belangrijk dat Brussel deze werkzaamheden op haar grondgebied voortzet, in overeenstemming 
met de eerstelijnsverzorging en rekening houdend met de noden van de bevolking. In het kader van 
de erkenning van deze nieuwe netwerken is het belangrijk dat de verschillende bevoegde entiteiten 
in Brussel samenwerken aan een coherente aanpak, rekening houdend met de universitaire/niet-
universitaire ziekenhuizen op het Brusselse grondgebied.

De kwaliteit van onze instellingen en de veiligheid van de patiënten garanderen 
De constante verbetering van de zorgkwaliteit en de veiligheid van de patiënten ligt de burgers 
uiteraard na aan het hart. In België zouden naar schatting jaarlijks 20.000 tot 60.000 patiënten te 
maken krijgen met een ongewenst voorval bij medische verzorging. In 2.500 à 5.000 van de gevallen 
met een fatale afloop.9

Onder deze legislatuur leverde het Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins 
et de la Sécurité des patients (PAQS)10 belangrijk werk rond de monitoring van de veiligheid en de 
kwaliteit van de verzorging in de ziekenhuizen in Brussel en Wallonië, in samenwerking met het veld 
(ziekenhuiskoepels, verzekeringsinstellingen, universitaire departementen van volksgezondheid). 
Het resultaat is een reeks concrete indicatoren die begin 2018 voorgelegd werd aan de bevoegde 
overheden. 

Beddenaanbod aanpassen aan de evolutie van de noden 
De verschillende beleidsniveaus zullen ook met elkaar moeten overleggen om het plan voor 
vermindering en omschakeling van de ziekenhuisbedden tot een goed einde te brengen. Om het 
hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen rond vergrijzing en geestelijke gezondheid, moet de 
herconfiguratie van het ziekenhuisaanbod aangepast worden door de ontwikkeling van oplossingen 
die tussen ziekenhuis en thuiszorg in zitten, zoals herstellings- en revalidatiecentra, enz.

GEGEVENS DELEN

De vooruitgang is reëel en tastbaar, maar toch hapert de concrete toepassing soms en blijft ze te traag. 
Het potentieel van eHealth is echter enorm en veelbelovend. Het zal leiden tot een betere verzorging 
door de hulp- en verzorgingsstelsels en tot besparingen.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen de aandacht van de nieuwe regering vestigen op de 
noodzakelijke investeringen in digitalisering om de gegevensregistratie en de aanmaak van het 
elektronische patiëntendossier een brede ingang te doen vinden.

Binnen het domein van de optimalisering van het zorgaanbod 
pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor:
 de voortzetting van de inspanningen om het gebrek aan middelen van ‘jonge’ huisartsen te 

bestrijden, met bijzondere aandacht voor de buurten waar een tekort is (monitoring) en met 
specifieke steun voor groepspraktijken (aanvullende steun, administratieve vereenvoudiging)
 de sensibilisering van de burger over het juiste gebruik van de spoeddiensten (in de 

ziekenhuizen en via bredere campagnes met de steun van verzekeringsinstellingen)
 de versterking van de eerstelijnsstructuur van de GGC door er de spilfiguur van de eerste lijn 

voor alle actoren in de Brusselse regio van te maken
 de aanmoediging om elektronische patiëntendossiers te veralgemenen
 de aanmoediging van de burger om zijn medisch dossier te delen en zo de band met zijn 

behandelende arts te versterken (met de steun van de verzekeringsinstellingen)
 de aanpassing van het aantal ziekenhuisbedden aan de uitdagingen rond volksgezondheid
 de ontwikkeling van een concreet actieplan om de veiligheid van de patiënten en de 

zorgkwaliteit te verbeteren, in samenwerking met het PAQS
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PREVENTIE VAN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMEN: AL VAN IN DE KINDERTIJD

Het is verontrustend dat meer dan de helft van de psychologische problemen begint rond de leeftijd 
van 14 jaar.

De preventie en vroegtijdige opsporing van geestelijke gezondheidsproblemen blijven essentieel 
om het aantal patiënten die langdurig in dit circuit van geestelijke gezondheidszorg blijven hangen 
te verminderen en te vermijden dat de problemen erger worden. Alle preventiekanalen moeten 
gestimuleerd worden en het panel van actieve actoren binnen het domein moet uitgebreid 
worden. Het eerste brede kanaal voor preventie blijven de sensibiliseringscampagnes van de 
bevoegde overheden (in publieke ruimtes, mediacampagnes). Maar ook de lokale spelers, zoals de 
ziekenfondsen, hebben een rol te vervullen.

HERZIENING VAN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUISAANBOD

Op Europees niveau merken we dat de geïnvesteerde middelen in geestelijke gezondheid nog 
voornamelijk naar de ziekenhuizen gaan: een groot deel van deze fondsen is gericht op verzorging in 
het ziekenhuis, meer bepaald in de psychiatrische ziekenhuizen. 

Ook België ontsnapt niet aan deze regel. De studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen over de 
verblijven in psychiatrische ziekenhuizen (2014) toont aan dat “het aanbod aan psychiatrische bedden 
in België groot is. Ons land beschikt over 144 bedden/100.000 inwoners, wat hoger is dan in de 
buurlanden (ongeveer 100 bedden/100.000 inwoners)”.

De verdeling van deze bedden over de regio’s wordt georganiseerd op federaal niveau op basis van  
sociaal-demografische criteria (meer bepaald het aantal inwoners in elke regio). We stellen echter vast 
dat Brussel bij het aanbod aan psychiatrische bedden nog te veel over het hoofd gezien wordt. 

Bij de verdeling wordt namelijk geen rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de 
Brusselse bevolking: de diversiteit van de Brusselse profielen, de groeiende armoede van haar 
inwoners of het hoogste aantal dubbele diagnoses. Hierdoor wordt Brussel afgestraft op het aantal 
psychiatrische bedden die de federale overheid aan de stad toekent11.

We mogen ook niet vergeten dat het blokkeren van sommige van deze bedden er ook voor zorgt dat 
de ziekenhuisteams de muren van het ziekenhuis kunnen verlaten en thuis voor de psychiatrische 
patiënten kunnen zorgen. De ziekenhuisbedden in de sector van de geestelijke gezondheidszorg 
moeten dus aangepast worden aan de echte uitdagingen van de Brusselse ziekenhuizen.

MEER ALTERNATIEVEN VOOR PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN

De laatste tien jaar merken we binnen de geestelijke gezondheidszorg de drang om los te 
komen van het ziekenhuis als centrale ankerpunt en te evolueren naar alternatieven voor een 
ziekenhuisopname. Sinds de jaren 2000 zagen alternatieve opvangmogelijkheden het licht om het 
aantal ziekenhuisopnames te beperken. Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of initiatieven 
voor beschut wonen (IBW) bieden patiënten gegroepeerde huisvestingsstructuren aan met passende 
medische begeleiding, die vaak minder ‘zwaar’ is dan in een ziekenhuis.

De wachtlijsten voor deze alternatieve structuren zijn vaak erg lang en deze instellingen zitten 
vaak vol. We merken ook dat het aanbod geografisch gezien ongelijk verdeeld is, wat zorgt voor 
discriminatie naargelang van de regio waarin je hulp zoekt.
De ontwikkeling van dergelijke structuren moet zeker aangemoedigd worden, omdat het voor zoveel 
mensen met geestelijke problemen een antwoord biedt. We stellen echter vast dat de financiële last 
om in deze alternatieve zorginstellingen te verblijven nog op de schouders van de bewoners rust 
(vooral bij IBW). Patiënten die een langdurige behandeling volgen, verliezen echter een deel van hun 
inkomen en hun uitkeringen dienen om hun primaire behoeften te dekken. Door een beroep te doen 
op deze formules van alternatieve verzorging, moeten ze nog dieper in de geldbuidel tasten dan bij 
een ziekenhuisverblijf.

Investeren in geestelijke gezondheid4
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We willen wijzen op de onderliggende context van regionalisering die aan de grondslag ligt van 
deze noodzakelijke versterking van de collectieve opvang. De financiering van PVT/IBW’s is 
sinds 2014 overgedragen naar de deelstaten. We moeten dus rekening houden met de impact van 
een herwaardering van de PVT/IBW’s op het budget van de deelstaten na de overdracht van de 
bevoegdheden binnen de 6e staatshervorming. De regionale besturen zien er nog geen duidelijke 
consumptietrend in die afgestemd is op de geregionaliseerde materies. We pleiten daarom voor een 
evaluatie van de behoeften op dit gebied, eventueel in combinatie met een geleidelijke en duurzame 
toename van het aanbod PVT/IBW’s.

NIET-ERKENDE OPVANGSTRUCTUREN OMKADEREN

We merken dat een aantal zeer arme bewoners of bewoners met een handicap (soms met een dubbele 
mentale/fysieke diagnose) bij gebrek aan plaats in geschikte instellingen terechtkomen in niet-
erkende opvangstructuren (NEOS). We begrijpen dat deze structuren soms ontstaan zijn uit een gebrek 
aan alternatieven voor bepaalde ziektes (dubbele diagnose), maar het is belangrijk dat ze toch voldoen 
aan minimale kwaliteits- en veiligheidscriteria. Anders zullen ze gesloten moeten worden. De nieuwe 
regering moet het inventariswerk van deze NEOS opvolgen en het reglementaire kader schetsen, 
zodat de structuren een wettelijke erkenning kunnen krijgen op basis van te definiëren criteria.

RECHTVAARDIGE VERDELING VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG, MET 
VOORRANG AAN KWETSBARE MENSEN

Geestelijke gezondheidsdiensten (GGD) bieden aan iedereen die daarom vraagt psychologische, 
medische en sociale hulp door een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk 
werker of verpleegkundige) in een gespecialiseerde ambulante omgeving. De gehanteerde prijzen zijn 
bijzonder aantrekkelijk. Daarom zitten ze ook altijd vol.

De nieuwe regering moet bewust gemaakt worden dat het een optie is om aan de meest kwetsbare 
mensen voorrang te geven.

AANBOD GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LEESBAARDER EN ZICHTBAARDER 
MAKEN

Er zijn tal van ondersteuningsmechanismen en -initiatieven op vlak van geestelijke gezondheid 
in Brussel, verspreid over de COCOF (ambulante diensten), de GGC (instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg, revalidatie van de geestelijke gezondheid), VGC en op federaal niveau (mobiele teams 
artikel 107). We horen dat de burgers en gezondheidswerkers het moeilijk vinden om hun weg daarin te 
vinden. De informatie over bestaande steun en regelingen moet volgens ons dan ook toegankelijker 
worden. De ziekenfondsen kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Op vlak van geestelijke gezondheid willen de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen:
 de financiering van IBW/PVT’s aanpassen, zodat het aandeel van de bewoner in de bijdrage 

verlaagt (vooral voor de IBW’s), met aandacht voor een geleidelijke verhoging van de budgetten
 zorgen voor een evenwichtige verdeling van de zorgcentra over het hele land, waarbij rekening 

wordt gehouden met de behoeften van patiënten met een psychiatrische stoornis
 het aanbod van de psychiatrische ziekenhuizen in Brussel herzien, in het kader van de mobiele 

interventieteams
 interventies en projecten rond geestelijke gezondheid zichtbaar maken voor burgers en 

gezondheidsactoren in Brussel; de ziekenfondsen als een belangrijke hefboom zien
 preventiemaatregelen in scholen versterken
 de opsporing van psychologische moeilijkheden opnemen in het medisch onderzoek
 kinderen veerkrachtiger maken door sensibiliseringsacties
 het onderwijzend personeel sensibiliseren om psychologische moeilijkheden sneller op te 

sporen
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DE OVERNAME VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN (THAB) 
REGELEN ...

Op 1 januari 2021 moet de overname van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door de 
deelstaten doorgevoerd zijn. Brussel moet echter nog het kader voor deze overname definiëren om de 
continuïteit van de rechten van de rechthebbenden te waarborgen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
vestigen de aandacht van de nieuwe regering op de nood aan prioritaire acties voor dit dossier. 

Deze tegemoetkoming voor personen met een zorgnood wordt in Brussel onderbenut zonder dat de 
oorzaken van deze situatie worden geanalyseerd en zonder een actieplan om hieraan te verhelpen. 
Deze financiële steun is nochtans een belangrijke hefboom in de begeleiding van de afhankelijkheid 
van de Brusselaars. 

Om nog meer Brusselaars met een zorgnood financieel te ondersteunen, pleiten wij voor een 
versoepeling van de tegemoetkomingsregels van de THAB en voor meer promotie van deze 
tegemoetkoming via andere kanalen (onder meer de verzekeringsinstellingen).

NAAR EEN HERZIENING VAN DE THAB ALS ONDERSTEUNINGSTOOL  
VOOR DE AFHANKELIJKHEID

De vergrijzing is een grote uitdaging voor de regionale regeringen. Onder meer door de financiering 
van rusthuizen, een bevoegdheid die ze overhouden aan de 6e staatshervorming. Alleen al in Brussel 
zal het aantal 80-plussers toenemen met 70 % tegen 206012. Naast de overname van de THAB door 
de GGC op 1 januari 2021, zal deze tegemoetkoming waarschijnlijk ook herzien moeten worden in een 
ruimere denkoefening, als ondersteuning voor de eenmalige en permanente zorgnood.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden uitbreiden naar een model dat bepaald wordt op 
basis van een aantal administratieve en afhankelijkheidscriteria, zou ervoor zorgen dat mensen in 
een afhankelijkheidssituatie gebruik kunnen maken van een dienstenaanbod dat voldoet aan hun 
behoeften, dat ze zo lang mogelijk thuis wonen en dat ze financiële steun genieten voor woon- of 
verblijfskosten.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor de herziening van de toegangsvoorwaarden van de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (zoals een lagere leeftijdsgrens) om zo een grotere groep 
Brusselse rechthebbenden te bereiken (ongeveer 7.000 Brusselaars). Deze tegemoetkoming moet ook 
sporadische afhankelijkheidssituaties dekken en steunen op een betere begeleiding van de burger bij 
de aanwending van de diensten die noodzakelijk zijn om thuis te blijven wonen (thuishulp, vervoer, 
enz.) via sociale diensten.

Omgaan met afhankelijkheid5
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MEER HULP- EN ADVIESDIENSTEN

Hoewel de ouderen in de hoofdstad massaal voor het rusthuis kiezen, willen de meesten wel zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Op voorwaarde dat ze de hoge verblijfskosten kunnen betalen 
en kunnen rekenen op lokale diensten om dagelijkse taken uit te voeren. 

Als Brussel peilt naar de uitdagingen rond de afhankelijkheid en een hervorming van de THAB 
voorstelt als structurele ondersteuning van afhankelijke personen, kunnen we makkelijk begrijpen 
dat er bijzondere aandacht moet gaan naar de diensten die thuiszorg omkaderen, coördineren en 
organiseren. Alsook naar de sociale diensten en naar de diensten die advies verstrekken over de 
inrichting van een aangepaste woning.

EEN COHERENT ZORGMODEL VOOR ALLE AFHANKELIJKE BRUSSELAARS

Als we naar de specifieke situatie van Brussel kijken, kunnen we het complexe communautaire 
landschap niet negeren. Een landschap dat het debat nog moeilijker zal maken. 

Daar waar de THAB onder de bevoegdheid van de GGC valt, is de bevoegdheid van de sociale bijstand 
verbrokkeld tussen de mono- en bicommunautaire wetgeving. De Brusselse en Vlaamse gemeenschap 
moeten absoluut een gemeenschappelijke visie hebben op de tenlasteneming van de Brusselaars, 
alsook op gelijkgerichte afhankelijkheidscriteria. Het zou dus nuttig zijn dat de regionale regeringen 
erin slagen om een unieke evaluatietool in te voeren voor de afhankelijkheid (BelRAI).

RUSTHUIZEN: OPLOSSING AFGESTEMD OP DE BEHOEFTEN

De keuze om in Brussel naar een rusthuis te gaan, is niet altijd alleen gebaseerd op de 
gezondheidstoestand. De financiële beperkingen en de toegankelijkheid tot de huisvesting zijn echt 
problematisch in onze hoofdstad. 

Heel wat rusthuisbewoners hebben een ‘laag’ afhankelijkheidsprofiel en kozen voor deze optie bij 
gebrek aan betaalbare alternatieven. Hoewel de mix van profielen in een rusthuis belangrijk is, moet 
erop toegezien worden dat de plaatsen prioritair voorbehouden worden voor afhankelijke personen 
(minstens profiel B) en dat er een toegankelijk alternatief is voor de lichtere profielen (O en A). 
Concreet betekent dit dat tijdelijke verblijven als herstelverblijven, kortverblijven, opvang in dagcentra 
of dagverzorgingscentra meer aanvaard moeten worden en dat projecten voor alternatieve huisvesting 
versterkt moeten worden (groepshuisvesting, intergenerationele huisvesting, opvang door familie 
met belastingverrekening, sociale woningen voor ouderen ...). Bovendien moeten deze alternatieven 
zichtbaarder worden voor onze ouderen. 

Daarnaast stellen we vast dat een groep bewoners met een handicap (soms dubbele diagnose fysiek/
mentaal) in een rusthuis belandt, omdat er geen plaats is in de aangepaste instellingen. We pleiten 
dus voor meer oplossingen voor deze profielen. De herziening van de erkenningsnormen (omkadering 
van het medisch personeel) voor rusthuizen moet ook aangesneden worden, zodat ze bepaalde van 
deze profielen ten laste kunnen nemen.
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INFORMELE ZORG STIMULEREN DOOR HET STATUUT TE VERSTEVIGEN  
EN DE MANTELZORGER MEER TE BEGELEIDEN

In de meeste gevallen is thuis blijven wonen mogelijk dankzij de hulp van mantelzorgers. Die maken 
naar schatting 10 tot 30 % van de bevolking uit. Uit meerdere studies blijkt dat de mantelzorgers meer 
informatie willen over de gezondheid van de naaste die ze helpen, de bestaande hulpmiddelen en 
diensten en hun eigen rechten. Ze willen ook meer weten over respijtbehoeften of het gebruik van 
professionele diensten of verzorging, en over de erkenning van een statuut met verwante rechten.

Hoewel de erkenning van de mantelzorger wettelijk bepaald is op federaal niveau, is een afstemming 
op regionaal niveau noodzakelijk. We denken onder meer aan:
 het respijtaanbod versterken en diversifiëren door de ondersteuning en ontwikkeling van 

onthaalstructuren voor kort- en herstelverblijf 
 thuisoppas financieren en ontwikkelen, met een focus op de nachtbewaking 
 de initiatieven voor een betere preventieve psychosociale begeleiding van mantelzorgers 

ondersteunen en ontwikkelen door de mogelijkheden voor begeleiding, opleiding en ondersteuning 
te versterken
 de rol van de sociale diensten van de ziekenfondsen ondersteunen in de opsporing en begeleiding 

van mantelzorgers, zodat ze zo snel mogelijk kunnen rekenen op ondersteuning en hulpmiddelen

Voor de uitdagingen op vlak van de vergrijzing van de bevolking 
wensen de Onafhankelijke Ziekenfondsen het volgende:
 de overbrenging van de THAB op 1 januari 2021, waarbij de continuïteit van de rechten van de 

rechthebbenden gewaarborgd zijn
 aangepaste huisvestingsoplossingen voor gemengde profielen (met voorrang voor ouderen met 

verminderde autonomie), die toegankelijk zijn en transparante prijzen hanteren
 een versterking van de woonvormen voor de ouderen met een handicap/geestelijke 

gezondheidsproblemen. Aanvullend is een herziening van de erkenningsnormen (personeel) in 
rusthuizen noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de verscheidenheid aan profielen
 evolutie van de THAB naar een model voor de tenlasteneming van eenmalige en permanente 

afhankelijkheid
 via de sociale diensten de mantelzorgers opsporen, steunen en begeleiden
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In het begin van de jaren zeventig leed naar schatting 2 tot 3 % van de Europese bevolking aan een 
allergie. Nu heeft bijna 30 % last van een of andere allergie. 

In België is Brussel de minst gezonde plek om te leven, te wonen en te werken: de 
luchtverontreiniging overschrijdt de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) met              
80 %. Volgens de WGO veroorzaakt luchtverontreiniging een aanzienlijk aantal sterfgevallen onder 
volwassenen als gevolg van hartziekten (24 %), chronische obstructieve longziekten (43 %) en 
longkanker (29 %).

De endocriene verstoorders hebben ook een impact op de gezondheid (daling van de vruchtbaarheid, 
Alzheimer, Parkinson, kanker ...). Volgens een recente studie van het WWF krijgen mensen ongeveer 
5 gram plastic per week binnen. Dat komt overeen met het gewicht van een bankkaart. Water, bier, 
schaaldieren en zout bevatten de grootste hoeveelheden plastic. We moeten ons bewust worden van 
deze problematiek. 

Het verband tussen milieu en gezondheid moet daarom een prioriteit zijn voor onze samenleving. 
Alleen zo kunnen we voorkomen dat we in de nabije toekomst ziektes moeten behandelen, die we 
zelf veroorzaakt hebben. De milieu-uitdagingen zijn onderwerp van een internationale samenwerking, 
maar op ons niveau kunnen we al een transversale samenwerking opzetten tussen federale en 
regionale bevoegdheden. Zo kunnen we de grootste risico’s die een impact hebben op de gezondheid 
aanpakken.

De impact van het milieu op de 
gezondheid verminderen

Op vlak van milieu nodigen de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
de Brusselse regering uit om:
 initiatieven te nemen om de lucht gezonder te maken voor de burgers
 de standaardnorm voor fijn stof te verminderen tot 10 microgram per kubieke meter per jaar, 

zodat we nauwer aansluiten bij de WGO-aanbeveling. Vandaag is de grenswaarde in de EU 25 
microgram
 de bevolking bewust te maken van de risico’s van hormoonverstoorders
 maatregelen te nemen om bepaalde producten met hormoonverstoorders te verbieden: zeker 

de producten waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen in contact komen (kinderen, tieners en 
zwangere vrouwen)
 transversaler samen te werken met de andere regeringen om zo de grootste risico’s die een 

impact hebben op de gezondheid terug te dringen

6
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Noodzakelijke 
randvoorwaarden
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EÉN MINISTER AAN HET STUUR VAN DE GGC

Eén minister voor gezondheid en sociale zaken bij de GGC zou de risico’s op incoherenties, 
trage werking en bevoegdheidsconflicten beperken. Risico’s die tijdens de vorige legislatuur de 
werkzaamheden rond de overgedragen bevoegdheden van de 6e staatshervorming net afgeremd 
hebben. 

Artikel 75 van de wet op de financiering van de Brusselse instellingen stipuleert trouwens dat de 
bevoegdheden verdeeld moeten worden op basis van een consensus tussen de ministers van het 
Verenigd College. De Grondwet verplicht echter geen co-beheer NL/FR.

Waar wel op toegezien moet worden, is een coherent pakket aan bevoegdheden door bv. de voormalige 
bevoegdheden van het RIZIV binnen eenzelfde ministerportefeuille te houden. En dat bovenop de 
logische splitsing gezondheid/sociale zaken, die in lijn is met het regeerakkoord waarin de sectorale en 
institutionele ontzuiling centraal staat. 

PARITAIRE BEHEERMECHANISMEN BINNEN IRISCARE GARANDEREN

In overeenstemming met de wensen van de Brusselse wetgever willen de Brusselse RMOB’s ten volle 
deelnemen aan het gezamenlijke beheer binnen Iriscare. Zij zijn van mening dat de mechanismen 
moeten worden ingevoerd die elk orgaan van de dienst in staat stellen om voorstellen te doen, 
prioriteiten te stellen, te bemiddelen ... voordat het zijn voorstellen aan de overheid bezorgt.

Des te meer bij budgettaire oefeningen. Elke actor moet zijn mening en behoeften kunnen formuleren, 
zowel over de te definiëren politieke richting als over de opmaak en opvolging van de verschillende 
begrotingen.

In het kader van de voorbereiding van de begrotingen pleiten wij er ook voor dat de constante 
budgetprognoses van Iriscare rekening houden met een algemene groeinorm om de beschikbare 
begrotingsruimte voor nieuwe maatregelen goed te kunnen beoordelen en om de leesbaarheid van de 
noodzakelijke afwegingen te vergroten.

BUDGETTAIRE VISIE OP (MIDDEL)LANGE TERMIJN

De filosofie van de 6e staatshervorming steunde op een tweeledig doel: de continuïteit van de rechten 
van de burgers en gebruikers van de geneeskundige verzorging garanderen en erop toezien dat geen 
enkele entiteit financieel benadeeld zou zijn. 

Hiertoe werd een overgangsmechanisme op poten gezet. Het principe is het volgende: 
 Gedurende tien jaar, van 2015 tot 2024, ontvangen de federale staat en de deelstaten exact wat ze 

zouden gekregen hebben zonder deze staatshervorming. De berekening hield wel geen rekening met 
de evolutie van de stijgende uitgaven.
 Na die periode van tien jaar start een nieuwe periode, waarin die ondersteuning geleidelijk aan 

verdwijnt (met 10 % per jaar). Het einde is gepland in 2034. Vanaf 2025 krijgt de GGC elk jaar dus 3,5 
miljoen euro minder om de 6e staatshervorming op te vangen. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen menen dat Brussel een strategie moet uitwerken om te anticiperen 
op dit uitdovende mechanisme van de financiering van de overgedragen bevoegdheden.

Een optimaler 
governancemodel: nood aan 
een sterker gezondheidsbeleid 
in Brussel 



De prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor Brussel 19

DE BANDEN TUSSEN DE BRUSSELSE ADMINISTRATIES GGC EN IRISCARE (VERDER) 
VERSTERKEN 

Op korte termijn pleiten we voor een herverdeling van de bevoegdheden tussen de GGC en Iriscare 
(het samenwerkingsprotocol tussen beide administraties moet verdergezet worden) rond gezondheid 
en bijstand aan personen. Hierbij verwijzen we naar de infrastructuren van alle zorginstellingen 
(rusthuizen, psychiatrische instellingen, hersteloorden) die tot de bevoegdheid van de GGC behoren, 
maar waarvan de rest van het budget (zorg in de instellingen) aan Iriscare overgedragen werd. Zo is 
een algemene aanpak voor deze domeinen niet mogelijk. 

Wat betreft de geestelijke gezondheid, wordt een deel beheerd door Iriscare (de ‘institutionele’ zorg 
van het type PVT/IBW), terwijl de ambulante verzorging onder de bevoegdheid van de GGC valt (mobiel 
team van het project 107, diensten voor geestelijke gezondheid). 

Op termijn zal de samensmelting van de diensten van het Verenigd College en Iriscare om tot één 
administratie te komen met de diensten van de GGC, leiden tot meer efficiëntie. We denken dat, 
ondanks de mogelijke synergieën tussen de twee structuren, een tweekoppig bestuur een risico 
inhoudt op inefficiëntie, verkeerde afstemming en extra kosten voor iedereen.

BRUSSELS OVERLEG TUSSEN DE BEVOEGDE OVERHEDEN VOOR EEN 
GECOÖRDINEERD GEZONDHEIDSBELEID

De versnippering van de bevoegdheden en de Brusselse institutionele complexiteit leiden 
onvermijdelijk tot een herziening van de coördinatie- en samenwerkingsmechanismen op het 
Brusselse grondgebied.

We pleiten dus voor de oprichting van een commissie voor permanent overleg tussen de vijf 
bevoegde overheden in Brussel, zoals bepaald is in het Brussels gezondheidsplan:

“Daarom wordt voorgesteld een permanent overlegplatform te organiseren tussen de verschillende 
overheden die op het grondgebied bevoegd zijn voor Gezondheid en dat overleg indien nodig ook 
uit te breiden naar de ministers bevoegd voor Bijstand aan personen. Het overleg moet niet alleen 
georganiseerd worden op beleidsniveau, maar ook op bestuurlijk niveau. Een denkoefening over 
de relevantie en haalbaarheid van overleg tussen sectoren die ressorteren onder verschillende 
institutionele overheden behoort ook tot de mogelijkheden.”

Volgens artikel 136 van de Grondwet vervult de GGC een coördinerende rol met het oog op de werking 
van een dergelijke overlegstructuur. 

Naast een samenwerking tussen politici en administraties raden we aan dat de verschillende 
deelstaten op het Brusselse grondgebied een gezamenlijke visie en doelstellingen rond 
volksgezondheid hanteren. In dat opzicht zijn de verwezenlijking van het Brusselse gezondheidsplan 
en de afstemming ervan met andere plannen zoals het gezondheidspromotieplan (COCOF) van 
essentieel belang.
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DE BEVOEGDHEDEN HANDICAP SAMENVOEGEN BIJ IRISCARE

De overdracht van de bevoegdheden in het kader van de 6e staatshervorming heeft het Brusselse 
gezondheidslandschap verstoord. Daarom pleiten we voor een coherenter en algemener aanbod, 
vooral omdat het doeltreffender zou zijn voor de burger. Het proces werd voor de rusthuissector in 
gang gezet toen de bevoegdheid werd overgedragen naar de gewesten en gemeenschappen. De GGC 
is dus een reeks hefbomen rijker die zij kan aanwenden voor de aanpak van de vergrijzing. Toch 
wordt het handicapbeleid hoofdzakelijk beheerd door mono-communautaire organen, waardoor het 
moeilijk is om tot een geconsolideerde visie te komen voor de handicapbegeleiding, de mentale 
gezondheidsproblemen en/of autonomieverlies. 

We vragen om de mono-communautaire bevoegdheden over te dragen naar de bicommunautaire 
organen (wanneer het doeltreffender is voor de burger). Zo kunnen we een uniek tweetalig aanbod 
voor de burger versterken en dus in het algemeen het dienstenaanbod voor alle Brusselaars verrijken. 
Een opmerkelijk voorbeeld is het handicapbeleid, dat deels beheerd wordt op mono-communautair 
niveau. Concreet bedoelen we dat alle mobiliteitshulpmiddelen samenbrengen bij de GGC relevant 
zou zijn. Momenteel is de COCOF (PHARE) verantwoordelijk voor mobiliteitshulpmiddelen als 
wandelstokken of krukken, aanpassingen aan de woning en aanpassingen aan voertuigen. De GGC/
Iriscare is dan weer verantwoordelijk voor voormalige RIZIV-mobiliteitshulpmiddelen, dagcentra en 
ondersteunde huisvesting.

Op vlak van governance pleiten de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen voor:
 één Brusselse minister voor volksgezondheid en sociale zaken
 een unieke bicommunautaire administratie ten dienste van de gezondheid (GGC/Iriscare)
 de oprichting van het Brusselse overlegplatform over gezondheid (politiek én administratie), 

afgestemd op macro-gezondheidsdoelstellingen
 de bevoegdheden Handicap samenvoegen bij de GGC/Iriscare, als het meer doelmatigheid 

garandeert voor de burger (bv. materiële hulp)



De prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor Brussel 21

DE NODIGE BESLUITEN UITVAARDIGEN VOOR DE UITVOERING VAN DE 
ORDONNANTIE ROND DE OPRICHTING VAN VERZEKERINGSINSTELLINGEN IN 
BRUSSEL

De ordonnantie betreffende de oprichting en organisatie van verzekeringsinstellingen in Brussel werd 
haastig vóór de uiterste datum van 1 januari 2019 goedgekeurd, waardoor de volgende legislatuur met 
een aantal belangrijke kwesties zit. De terugvordering van niet-verschuldigde tegemoetkomingen, de 
cumulatieregels, de financiering van beheerskosten, de mechanismen voor de responsabilisering van 
de verzekeringsinstellingen, ... zijn allemaal elementen die de nieuwe regering zal moeten onderzoeken 
in overleg met de verzekeringsinstellingen.

OVERDRAAGBAARHEID VAN DE RECHTEN VAN DE BURGERS

Wat betreft de overgedragen materies in het kader van de 6e staatshervorming, was het noodzakelijk 
om een aantal garanties op tafel te leggen voor de overdraagbaarheid van de rechten van de burgers 
tussen de deelstaten. Een samenwerkingsakkoord van drie jaar tussen de deelstaten dat eenmaal 
hernieuwbaar is, heeft dat mogelijk gemaakt. 

Dit akkoord beslaat twee grote luiken: 
 enerzijds het akkoord ‘instellingen’ met het volgende principe: de deelstaat financiert de 

toegediende verzorging in haar zone zonder rekening te houden met de woonplaats van de gebruiker
 anderzijds het akkoord ‘mobiliteitshulpmiddel’ met het volgende principe: de deelstaat waar de 

gebruiker verblijft, staat in voor de kosten van de aanvraag voor mobiliteitshulpmiddelen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten ervoor om dit samenwerkingsakkoord definitief te maken. 
Zo worden de mobiliteit en de toegang tot de verzorging in een andere deelstaat niet belemmerd.

BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE BURGERS

Hoewel de leden van de interministeriële conferentie Volksgezondheid het eens geworden zijn 
over een aantal vragen en praktische regelingen die nog altijd door de 6e staatshervorming 
aan de orde worden gesteld, zijn er nog een aantal openstaande zaken die standpunten en 
samenwerkingsakkoorden vereisen. Daarbij denken we aan de regelingen rond cumulatieregels, 
subrogaties of geschillen. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen verzetten zich tegen een achteruitgang van de rechten door 
de overdracht van de materies. We denken in het bijzonder aan de problematiek rond de 
maximumfactuur (MAF)13, alsook aan het statuut chronische aandoeningen14 en het forfait chronisch 
zieken15. Zodra de regionale tellers de MAF-tellers vanaf 1 januari 2020 niet meer aanvullen, zal de 
toegang van de rechthebbenden tot de verzorging onherroepelijk een impact ondervinden.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen de aandacht van de nieuwe regeringen vestigen op het 
feit dat de uitvoering van de 6e staatshervorming niet is voltooid. De verschillende machtsniveaus 
moeten dus snel weer samen rond de tafel gaan zitten om transversale kwesties op te lossen.

De implementering van de  
6e staatshervorming afwerken 

Om de concretisering van de 6e staatshervorming af te ronden, 
bevelen de Onafhankelijke Ziekenfondsen het volgende aan:
 de besluiten uitvaardigen die noodzakelijk zijn voor de werking van de Brusselse 

verzekeringsinstellingen
 naast de tijdelijke akkoorden (samenwerkingsprotocollen) de mobiliteit van de patiënten binnen 

België organiseren in samenwerking met de andere gewesten, de gemeenschappen en de 
federale staat
 in samenwerking met de federale staat de achteruitgang van de verwante rechten naar 

aanleiding van de 6e staatshervorming tegengaan
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