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DOSSIER

Hoe gezond zijn 
onze jongeren?
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Maak kennis met de
Onafhankelijke Ziekenfondsen!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn, met meer dan 2 miljoen leden,
de op 2 na grootste verzekeringsinstelling van het land.

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verenigt 
5 ziekenfondsen:

Health Forum
Wenst u Health Forum regelmatig  
te ontvangen of uw collega’s te  
abonneren? Contacteer ons! 
• www.mloz.be
• health-forum@mloz.be 
• Landsbond van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen, Health Forum 
Lenniksebaan 788A, 1070 Anderlecht

Volg ons op Twitter!
@Onafh_Zf

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

PARTENA ZIEKENFONDS
Sluisweg 2 bus 1
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

OMNIMUT MUTUALITÉ LIBRE DE WALLONIE
Rue Natalis 47 B
4020 Liège
www.omnimut.be

PARTENAMUT
Mettewielaan 74/76
1080 Brussel
www.partenamut.be

FREIE KRANKENKASSE
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be



3

XAVIER BRENEZ
Directeur-generaal van  

de Landsbond van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Gezond opgroeien en gezond ouder 
worden. We hebben er de mond vol 
van, maar handelen we er  ook vol-
doende naar? Onlangs pleitte de Euro-
pese Commissie bij de lidstaten nog 
maar eens voor meer investeringen in 
preventie. Want ook vandaag gaat nog 
altijd slechts 3% van het gezondheids-
budget naar preventie, ook in België. 

Europa sloeg onlangs alarm over de 
daling van de vaccinatiegraad en vroeg 
de lidstaten om maatregelen te nemen. 
De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
maken dezelfde vaststelling: amper 
22% van de toekomstige mama’s in 
Brussel en Wallonië liet zich in 2016 
inenten tegen kinkhoest, tegenover 
69% in Vlaanderen. Om onze baby’s 
vanaf de geboorte te beschermen, 
moeten we het advies van de Hoge 
Gezondheidsraad volgen: alle zwangere 
vrouwen laten vaccineren tijdens de 
zwangerschap. Bovendien is dit vaccin 
gratis voor zwangere vrouwen, waar 
wachten we nog op?

Een andere prioriteit is de geeste-
lijke gezondheid van onze jongeren. 
Bij de 11- tot 15-jarigen namen 3.125 
jongeren antidepressiva in 2016 
(+8,6% tegenover 2015). Bij de 16- tot 
20-jarigen ging het om 14.480 jonge-
ren (+2%), zo blijkt uit cijfers van het 
RIZIV. We moeten meer investeren in 
een sterkere mentale weerbaarheid bij 
jongeren. Niet alleen via hun ouders, 
maar ook elders in hun leefomgeving, 
zoals op school. We moeten jongeren 
bovendien aanmoedigen om zelf goed 

over hun gezondheid te waken.
Ook obesitas en overgewicht verdie-
nen onze aandacht. Volgens cijfers 
van het OESO uit 2017 is 18,6% van de 
Belgische volwassen zwaarlijvig. Ook 
14% van onze 15-jarigen geeft aan met 
overgewicht of obesitas te kampen. 
Niet alleen bewegen we te weinig, vol-
gens Eurostat zitten de Belgen na het 
werk of na school ook nog eens bijna 
3u voor een scherm (tv, gaming, ...). 
Deze cijfers roepen om gepaste 
maatregelen.

Hoe kunnen we al deze uitdagingen 
nu doeltreffend aanpakken? Door te 
werken met gezondheidsdoelstel-
lingen. Volgens een enquête van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn 8 op 
de 10 Belgen ervan overtuigd dat de 
overheid een echte invloed kan hebben 
op de kwaliteit van de gezondheid van 
de burgers. Grotere inspanningen op 
vlak van preventie zijn dus essentieel 
om onze kinderen gezond te laten 
opgroeien. Voor de Onafhankelijke Zie-
kenfondsen is het evident dat het fede-
rale en regionale niveau hiervoor de 
handen in elkaar slaan en hun gezond-
heidsbeleid meer op elkaar afstemmen 
(bv. rond de vaccinatiegraad). Onze 
gezondheid en die van onze kinderen 
kunnen er alleen maar wel bij varen.

Gezond opgroeien, 
dat gaat niet vanzelf 

"We moeten meer 

investeren in een  

sterkere mentale 

weerbaarheid  

bij jongeren."
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Wist u?

Zorggroep Eclips 
neemt hersteloord 
Dunepanne vzw over
Sinds 1 april 2018 is Zorggroep Eclips de nieuwe 
uitbater van het hersteloord Dunepanne in De Haan, 
voorheen beheerd door de Onafhankelijke Zieken-
fondsen. De dagelijkse werking van een zorgverblijf-
centrum behoort niet langer tot de kerntaken van 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen, zeker gezien de 
stijgende complexiteit van de sector en de soci-
ale en financiële reglementering. Daarom gingen 
de Raden Van Bestuur op zoek naar een geschikte 
overnamepartner. Een echte zorgexpert die de zorg-
infrastructuur helemaal op punt kan stellen en een 
kwaliteitsvolle zorgomkadering voor alle residenten 
kan blijven verzekeren. Kortom, een partner die van 
Dunepanne ook op lange termijn een klinkende naam 
in de sector maakt. Die zoektocht leidde naar Zorg-
groep Eclips, een organisatie die de afgelopen jaren 
sterk gegroeid is en tonnen ervaring in de ouderen- 
en thuiszorg heeft. De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
zullen een overeenkomst sluiten met het ‘nieuwe’ 
Dunepanne vzw, zodat al hun leden blijvend in 
Dunepanne terecht kunnen. En dat met de financiële 
tegemoetkomingen die vandaag van toepassing zijn 
(voor zowel herstellenden als hun mantelzorgers).
www.dunepanne-mloz.be 

Eindevaluatie bevestigt sterke punten van mHealth
Een grotere betrokkenheid van de patiënt, extra comfort, minder complicaties en ongeplande consultaties, … 
De eindevaluatie van de 24 pilootprojecten rond mobile health (mHealth) bevestigde de sterke punten van 
het gebruik van apps in de gezondheidszorg. Vooral één punt viel erg op. De beste projecten waren die waarin 
zowel patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties als industriële partners vertegenwoordigd waren. Met de 
lessen die de overheid uit deze projecten heeft kunnen trekken, wil Minister Maggie De Block nu het regel-
gevende kader verder uittekenen om mHealth een officiële plaats te geven in onze gezondheidszorg.
www.maggiedeblock.be

Nieuw model 
medische kabinetten 
bij Onafhankelijke 
Ziekenfondsen
In de medische kabinetten van de Onafhankelijke Zieken-
fondsen krijgen adviserend artsen het gezelschap van 
een paramedicus en een administratieve assistent(e). Die 
hervorming moet zorgen voor een vlottere, efficiëntere 
werking. In het verleden nam de adviserend arts alle taken 
op zich, maar nu komt er een betere werkverdeling. Zo 
zorgt de administratieve assistent(e) onder meer voor het 
onthaal van de patiënten, doorsturen van medische versla-
gen naar het ziekenfonds, … De paramedicus houdt zich dan 
weer bezig met (tussentijdse) opvolgingen van patiënten en 
hij brengt hierover verslag uit aan de adviserend arts. 
www.mloz.be

Vlaamse zorgverleners 
verenigen zich in 60-tal 
‘zorgzones’
Om de patiënt nog beter te ondersteunen, zullen 
huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, 
welzijnswerkers, … gaan samenwerken in een 60-tal 
zorgzones. Dat zijn gebieden van 75.000 tot 125.000 
inwoners, waarbinnen de zorgverleners expertise en kennis 
zullen uitwisselen met elkaar.  
www.zorg-en-gezondheid.be 
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Hoe gezond zijn onze jongeren?
Hoe gaat het met onze jongeren? p. 7

De mentale gezondheid van 2.000 tieners onder de loep p. 10

Jongeren nemen nog altijd te veel geneesmiddelen p. 12

Tieners en alcohol: minder, maar ernstiger p. 15

Puberen in een lichaam dat protesteert p. 16
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Jonge Belgen verkeren over het algemeen in betere gezondheid dan de oudere:  
6 op de 10 jongeren onder de 24 jaar verklaren in ‘uitstekende gezondheid’ te zijn, 
tegenover 4 op de 10 bij de ouderen. Achter dat schijnbaar goede nieuws schuilen 
echter grote individuele verschillen en nieuwe problemen bij onze jeugd, vooral 
psychologische. Met welke gezondheidsrisico’s krijgen onze jongeren te maken?  
De Onafhankelijke Ziekenfondsen vroegen het aan de Belgen*.

Hoe gaat het met 
onze jongeren?

DOSSIER

* De enquête van Dedicated werd online afgenomen bij een representatieve schaal voor de Belgische bevolking, bestaande uit 1.061 personen (juni 2017). Alle deelnemers 
gaven aan dat ze minstens 2 keer een arts geraadpleegd hadden in de laatste 12 maanden. 

Drugs & alcohol
Vraag de Belgen, alle generaties 
samen, naar de risicofactoren voor de 
gezondheid van jongeren (in volg-
orde van ernst) en ze antwoorden het 
volgende:
• Consumptie van drugs: 50%
• Alcoholconsumptie: 41%
• Afhankelijkheid van schermen: 38%
• Slechte voeding: 24%
• Mentaal lijden (laag zelfbeeld, ...): 

20%

Gezondheid als thema aan de eettafel
Goed nieuws: 6 op de 10 Belgische gezinnen hebben het ‘zeer regelmatig’ 
(15%) of ‘vrij vaak’ (47%) over gezondheid. Zowel jongeren als ouderen 
spreken spontaan over dit onderwerp aan de eettafel. In gezinnen die 
op zijn minst af en toe over gezondheid praten, komen de volgende vijf 
thema’s het meest aan bod (geciteerd door meer dan de helft van de 
deelnemers aan de enquête):

• Kwaliteit van de voeding: 73%

• Moreel welzijn / geestelijke gezondheid: 57%

• Kostprijs van geneeskundige verzorging: 56%

• Aandacht voor het gewicht: 54%

• Sport en fysieke activiteit: 52%

Onderwerpen die maar zelden aan bod komen, zijn de consumptie van 
drugs (11%) en de afhankelijkheid van schermen (13%). Ook aan siga-
retten en alcohol maken gezinnen maar weinig woorden vuil (slechts 
29% van de deelnemers aan de enquête praat hierover), terwijl roken en 
alcoholmisbruik wel een grote impact hebben op de gezondheid van de 
jongeren... Gaat het om schaamte of is het gewoon de natuurlijke weer-
stand om ‘gevoelige’ onderwerpen aan te kaarten? 

Alcoholconsumptie bij jongeren 
onder de 18 jaar verbieden

Welke prioritaire maatregels zou de 
overheid volgens de Belgen kunnen 
nemen om de alcoholconsumptie 
van de bevolking te verminderen? De 
jongeren tonen zich minder tolerant 
dan de oudere deelnemers aan de 
enquête. Voor de 18- tot 24-jarigen 
moet:
• de repressie opgevoerd worden 

(alcoholcontroles, ...): 34%
• de alcoholconsumptie volledig 

verboden worden onder de 18 jaar: 
26%

• de verkoop van alcohol in tanksta-
tions verboden worden: 17%

Raadplegingen bij de psycholoog beter terugbetalen
Mentaal lijden staat bij jongeren op nummer één van de 
bezorgdheden. Logisch dus dat de 18- tot 24-jarigen (41%) meer 
dan de rest van de bevolking (31%) vinden dat geestelijke ziek-
tes als eerste aangepakt zouden moeten worden in ons gezond-
heidssysteem. Wat betreft de maatregels om psychologische 
problemen te verminderen of te voorkomen, vindt de helft van 
de jongeren (49%) dat begeleiding door een psycholoog beter 
terugbetaald moet worden.
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KARIMA AMROUS
karima.amrous@mloz.be 

Jongeren, een ‘fragiele’ groep die eerst beschermd moet worden
Investeringen van de overheid in de gezondheid van de ‘kwetsbare’ bevolkings-
groepen (doelgerichte informatiecampagnes, betere terugbetaling van verzor-
ging) kunnen duidelijk op de goedkeuring van de Belgische bevolking rekenen. 
Van de 9 geïdentificeerde bevolkingsgroepen in de enquête, werden er 6 goed-
gekeurd door meer dan 60% van de burgers, jongeren inbegrepen: 
• Mensen die lijden aan zeldzame ziektes: 83%
• Kinderen die onder de armoedegrens leven: 81%
• Jongeren in het algemeen (onder de 18 jaar): 74%
• Alleenstaande vrouwen met kinderen: 69%
• Zwangere vrouwen (prenatale zorg): 65%
• Daklozen: 64%

Ziektes voorkomen? OK 
voor meer beperkingen en 
verplichtingen
De meerderheid van de Belgen (8 
op de 10), ook de jongeren, vindt 
dat de preventie van ziektes in 
de eerste plaats onze individuele 
verantwoordelijkheid is (we kun-
nen bv. kiezen om niet te roken, 
weinig te drinken, te sporten).  Je 
zou denken dat jongeren in hun 
volle puberteit zouden rebelleren 
tegen regeltjes, maar de Belgische 
jeugd is massaal voorstander van 
preventiemaatregels die de over-
heid oplegt. Om welke maatregels 
gaat het?  
• Verbod om te roken in het bijzijn 

van kinderen: 78%
• Verbod om bepaalde pesticides 

te gebruiken: 75%
• Bepaalde opsporingen verplicht 

maken (kanker, ...): 69%
• Volledig verbod op de verkoop 

van alcohol aan jongeren onder 
de 18 jaar: 66%

• Bepaalde vaccinaties verplicht 
maken: 64%

Zonnebanken of de verkoop van 
snoepgoed in scholen verbieden 
kan daarentegen op weinig bijval 
rekenen (slechts 38% van de jon-
geren is voorstander).

Afhankelijkheid van schermen en mentaal lijden

Hebben de Belgen de indruk dat onze overheden met bepaalde problemen 
onvoldoende of zelfs helemaal geen rekening houden om onze jongeren (-18 
jaar) gezond te houden? Onze landgenoten haalden de volgende risico factoren 
aan, in volgorde van ernst of schadelijkheid:
• Afhankelijkheid van schermen: 42%
• Consumptie van drugs: 40%
• Alcoholconsumptie: 38%
• Slechte voeding: 36%
• Pesten (op school, sociale media, ...): 35%
Bij deze vraag valt het op dat de jongste deelnemers aan de enquête het niet 
eens zijn met de oudere. De 18- tot 24-jarigen vinden vooral dat de overheden 
bij de preventie van gezondheidsproblemen bij jongeren onvoldoende rekening 
houden met mentaal lijden (38%), falen op school (33%) en het minderwaardig-
heidsgevoel dat ermee gepaard gaat (34%) en pestgedrag (33%). 
Moeten we hieruit besluiten dat we psychisch lijden bij jongeren onderschatten? 
Uit de enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt duidelijk een echte 
generatiekloof: de oudere deelnemers aan de enquête hebben de neiging om de 
omvang van het geestelijk lijden bij jongeren te onderschatten. Ze maken zich 
veel meer zorgen over een ander recent fenomeen, namelijk de afhankelijkheid 
van schermen. Meer dan de helft van de 55-plussers (53%) vindt dat de versla-
ving van jongeren aan hun smartphone en tablet een grote bedreiging vormt 
voor hun gezondheid.
Meerdere studies bevestigen deze bezorgdheid: schermafhankelijkheid zou 
bij bepaalde jongeren zorgen voor stress en angst bij het idee om gescheiden 
te worden van de apps waar al hun (echte of virtuele) contacten plaatsvinden 
met vrienden en familie. Meerdere uren per dag aan het scherm van hun gsm of 
laptop gekluisterd zijn veroorzaakt gevoelens van isolement en depressie. In die 
mate dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beslist heeft om gameversla-
ving officieel als ‘ziekte’ te erkennen. Verslaving aan video spelletjes komt in het 
internationale klassement van ziektes trouwens bijna in de buurt van endo-
criene ziektes, voedingsziektes of ontwikkelingsziektes.
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Investeren in preventie  
is investeren in de toekomst

De puberteit kan soms een bron zijn van onzekerheid, 
ergernis en stress bij zowel jongeren als hun ouders, 
maar het is eerst en vooral een verplichte overgangs-
fase naar het volwassendom die gepaard gaat met 
een aantal risico’s. De overgrote meerderheid van 
de jongeren ‘overleeft’ die periode zonder al te veel 
kleerscheuren. Het is vooral van belang dat ze kunnen 
terugvallen op mensen die hen steunen en hen herin-
neren aan de waarden die belangrijk zijn in het leven. 
Niet enkel de ouders, maar ook vrienden en andere 
rolmodellen kunnen zo’n referentiepunt zijn. 

Het bouwen aan een gezond zelfvertrouwen is essenti-
eel voor tieners. Daarom moet ons gezondheidsbeleid 
meer focussen op het psychische welzijn van onze jon-
geren. Het is een kwetsbare groep die in deze fase van 
het leven een optimale omkadering verdient. Investe-
ren in preventie voor deze doelgroep, is investeren in 
de toekomst.  

Health in all policies
Hoe kan het gezondheidsbeleid nu bijdragen aan een 
gezond zelfbeeld van jongeren? Door te werken met 
gezondheidsdoelstellingen met concrete actielijnen. 
Een ‘health in all policies’-benadering is daarbij de 
enige juiste weg. Want jongeren moeten de juiste 
prikkels krijgen vanuit de verschillende facetten van 
hun leven. Niet enkel thuis van de ouders, maar ook 
op school, bij de scouts of in de sportclubs. Een goede 
communicatiestrategie is daarbij cruciaal, want de 
informatie moet tot bij de tieners raken. We moeten 
ook aandacht hebben voor de gezondheidswijsheid 

van de jongeren. Want dankzij zo’n goede ‘health liter-
acy’ nemen ze hun gezondheid meer in eigen handen, 
bv. door een verantwoord geneesmiddelengebruik.   

Vlaanderen trekt al volop de kaart van gezondheids-
doelstellingen en 'health in all policies'. Een goed voor-
beeld is de ambitie om tegen 2025 laagdrempelige info 
en instrumenten voor ouders ter beschikking te stellen 
om hun kinderen te laten opgroeien met een gezonde 
levensstijl. Een andere doelstelling is om basisscholen 
en secundaire scholen aan te zetten tot een kwalitatief 
preventief gezondheidsbeleid. 

Betere begeleiding mentale problemen 
Preventie is echter niet het volledige plaatje. Als jonge-
ren daadwerkelijk met mentale problemen worstelen, 
hebben ze recht op de meest adequate behandeling of 
begeleiding. Binnen ons gezondheidszorgsysteem is er 
zeker ruimte voor verbetering. Welke maatregelen zijn 
aan de orde?
• Soms zijn antidepressiva onvermijdelijk, maar we 

moeten opletten om niet automatisch de gebeurte-
nissen van het leven  te medicaliseren. Er moet een 
bijzondere aandacht gaan naar de doelgroep van 
15-24 jarigen, met een opvolging door een psycho-
loog  of (pedo)psychiater.

• De sociale zekerheid betaalt psychotherapie van-
daag de dag onvoldoende terug (behalve door psy-
chiaters). Het is aan te raden om ook psychotherapie 
door klinisch psychologen en orthopedagogen terug 
te betalen.

• In het kader van de huidige budgettaire context lijkt 
het aangewezen om voorrang te geven geven aan 
psychotherapie voor kwetsbare doelgroepen, zoals 
kinderen en jongeren tussen 15 en 24 jaar.

De mening van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen
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De mentale gezondheid
van 2.000 tieners onder de loep

Schrik niet als je dit jaar meer jongeren 
in de weer ziet met hun smartphone. 
Het zijn misschien geen ‘smombies’ 
(smartphone zombies), maar deelne-
mers aan het grootschalige onderzoek 
van de KUL naar de mentale gezond-
heid van jongeren. Tussen januari en 
december 2018 bevragen en monitoren 
de onderzoekers 2.000 tieners tussen 
12 en 16 jaar. “Dit is ongetwijfeld één 
van de grootste studies naar de gees-
telijke gezondheid van tieners in ons 
land”, zegt Prof. Inez Germeys, verant-
woordelijke van de eenheid Contextu-
ele Psychiatrie aan de KU Leuven. “Tot 
nu toe richt internationaal onderzoek 
zich vooral op de risicofactoren van 

psychische problemen bij tieners. Wij 
gaan een stap verder en focussen 
op de psychologische mechanismen 
die tot geestelijke problemen leiden. 
Waarom ontwikkelt een gepeste jon-
gere bv. sneller psychische klachten? 
Als we dat begrijpen, kunnen we daar 
tijdens een behandeling ook beter op 
inspelen.”

Adolescentie als 
sleutelperiode

Schizofrenie, depressie, psychose, 
bipolaire stoornissen, …: de wor-
tels van de meeste psychische pro-
blemen liggen in de adolescentie. 

“Internationaal onderzoek van de 
laatste jaren toont aan dat de adoles-
centie echt een sleutelperiode is voor 
dat soort klachten. De conclusie is vaak 
dezelfde: de geestelijke gezondheids-
zorg voor jongeren is niet laagdrem-
pelig genoeg”, verduidelijkt Germeys. 
“Voor mij is het probleem tweeledig. 
Aan de ene kant is het inderdaad te 
moeilijk voor jongeren om de juiste 
zorg te vinden, ondanks verschillende 
initiatieven als Tejo (Therapeuten voor 
jongeren) of Awel. Aan de andere kant 
is er de breuklijn tussen jeugdpsychia-
trie en volwassenenpsychiatrie. Dat zijn 
vaak twee volledig gescheiden zorgsys-
temen met andere benaderingen, een 

1 op de 4 mensen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Bovendien 
ontstaat maar liefst driekwart van die geestelijke ziektes al in de adolescentie. Een 
periode die de moeite waard is om wetenschappelijk te onderzoeken dus, en dat is 
exact wat de KU Leuven dit jaar doet. Met mobiele technologieën brengen de jongeren 
zelf hun mentale toestand in kaart. “Een vernieuwende aanpak die voor preciezere 
resultaten zal zorgen”, zegt Prof. Inez Germeys. 
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ander aanbod en een andere manier 
om ouders en familie te betrekken. Als 
een jongere 18 jaar wordt, moet hij dus 
in een zeer kwetsbare periode zijn weg 
vinden in een nieuw zorgsysteem. Dat 
is echt problematisch.” 

Antwoorden in ‘real time’

Net om de geestelijke gezondheids-
zorg beter af te stemmen op de noden 
van jongeren, voert de KU Leuven dit 
grootschalige onderzoek. “We begin-
nen met een testmoment van 2 uur in 
de klas. We richten ons daarbij op elk 
opleidingsniveau”, legt Germeys uit. 
“Op de tablet vullen de jongeren dan 
vragenlijsten in over hun gevoelens, 
sociale omgeving, … Met een paar 
experimentele taken meten we ook hun 
basiscapaciteit voor sociale interactie.” 
Daarna gaan de jongeren zelf aan de 
slag met een smartphone. Ze brengen 
zelf hun mentale toestand in kaart en 
net dat is het vernieuwende aan deze 

aanpak volgens Germeys. “Tien keer 
per dag moeten ze een aantal vragen 
invullen over dat specifieke moment. 
“Voelen ze zich dan somber of geluk-
kig?”, “Zijn ze alleen of met vrienden?”, 
Voelen ze zich goed in dat gezelschap 
of niet?”, enz. Net die antwoorden in 
‘real time’ zijn zo belangrijk. Vragenlijs-
ten achteraf invullen, geeft vaak een 
vertekend beeld. Maar nu krijgen we 
een fijnmazig beeld van hoe emoties 
variëren over de tijd, hoe jongeren met 
stress omgaan, hoe ze zich gedragen 
en voelen bij bepaalde sociale interac-
ties, …”

Sociaal isolement en 
psychische problemen

Die sociale interacties zijn een essen-
tieel onderdeel van het onderzoek. 
Mensen met psychische klachten zijn 
namelijk heel vaak sociaal geïsoleerd. 
“De vraag is hoe dat komt. Is dat 
isolement een gevolg van de geeste-
lijke problemen of zorgt dat isolement 
ervoor dat de psychische klachten 
ontstaan of verergeren? Dat is echt 
de vraag van de kip of het ei. Maar 
net door die 12-, 14- en 16-jarigen 
op onze manier op te volgen, zullen 
we daar een beter zicht op krijgen”, 
vertelt Germeys. “Zeker omdat we 
vervolgonderzoeken plannen om de 2 
jaar.  Zo willen we op langere termijn 
te weten komen hoe een 12-jarig kind 
met psychische problemen zich 2, 4, 
6, … jaar later zal voelen. Daarom zijn 
we ook met een grote groep van 2.000 
jongeren begonnen. Want niet iedereen 
zal wellicht even enthousiast blijven 
om mee te doen.”

Rond de tafel met 
beleidsmakers

Op het einde van dit jaar zal de KU 
Leuven de eerste resultaten van het 
onderzoek bekendmaken. “We zullen 
op dat moment nog geen oorzakelijke 
verbanden kunnen aantonen, maar 
we zullen wel een beeld hebben van 
hoe fit in hun hoofd jongeren op dat 
moment zijn. Dat zullen we dan ook 
bespreken met de kabinetten van Jo 
Vandeurzen en Maggie De Block. Want 

uiteindelijk is het natuurlijk de bedoe-
ling dat onze resultaten de prioriteiten 
van de geestelijke gezondheidszorg 
in België helpen te bepalen”, zegt 
Germeys. “Dan heb ik het over een 
laagdrempelige zorg, maar ook over 
extra inspanningen om het stigma 
rond geestelijke ziektes bij jongeren 
te doorbreken en een financiering om 
psychologische behandelingen terug te 
betalen.”

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

"Vragenlijsten achteraf 

invullen, geeft vaak 

een vertekend beeld. 

Maar nu krijgen we een 

fijnmazig beeld van hoe 

emoties variëren over 

de tijd, hoe jongeren met 

stress omgaan, …"

Prof. Inez Germeys
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Jongeren en 
hun smartphone
Er is al veel inkt gevloeid over 
de impact van de smartphone 
op de mentale toestand van 
jongeren. Tegelijkertijd gaan 
tieners voor dit onderzoek 
dagelijks met een smartphone 
aan de slag. Staat dat niet haaks 
op elkaar? “Wij geven jongeren 
een smartphone mee met enkel 
de app van ons onderzoek. 
Ze kunnen er dus niet mee op 
Instagram of Snapchat”, lacht 
Germeys. “Met onze app bevra-
gen we jongeren trouwens ook 
net rond dat gebruik van sociale 
media en de smart phone. Zijn 
ze online en wat doet dat met 
hen? Daar proberen we ook 
een antwoord op te vinden. 
Want volgens mij is het nog niet 
duidelijk of smartphonegebruik 
daadwerkelijk een probleem is 
bij jongeren. Wetenschappelijk 
onderzoek richt zich vooral 
op cyberpesten, maar niet op 
de vraag of sociale media een 
virtueel surrogaat zijn voor 
echte sociale contacten. Net 
dat is belangrijk om te weten: 
staat een bovenmatig smart-
phonegebruik echte sociale 
interactie in de weg? Dat willen 
we daarom ook meten in onze 
studie.”
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Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat meer dan de helft 
van de jongeren van 12 tot 18 jaar jaarlijks minstens één geneesmiddel neemt. Een 
cijfer dat enkel slaat op voorgeschreven en terugbetaalde geneesmiddelen. Het 
echte aantal jongeren dat geneesmiddelen neemt, ligt dus vast nog hoger. De meest 
gebruikte geneesmiddelen zijn antibiotica, pijnstillers van het type NSAID (non-
steroïdale ontstekingsremmers zoals Ibuprofen) en anti-allergische geneesmiddelen.

Jongeren nemen nog altijd 
te veel geneesmiddelen

Volgens de officiële statistieken van 
Eurostat, die een dertigtal landen 
vergelijken, is België, na IJsland, het 
land met het grootste aantal jongeren 
(15 tot 24 jaar) die geneesmiddelen 
op voorschrift nemen. Het Belgische 
percentage ligt anderhalf keer hoger 
dan dat van buurlanden als Duitsland 
en Nederland. Een nieuwe studie van 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
bevestigt dat: in 2016 nam 55% van 
de jongeren (12- tot 18-jarigen) in ons 
land minstens één geneesmiddel op 
voorschrift.

Bestudeerde populatie en 
geneesmiddelengebruikers

We vergeleken de evolutie van het 
geneesmiddelengebruik bij Belgische 

jongeren tussen 2013 en 2016. In 
totaal waren in 2013 en 2016 respec-
tievelijk 192.764 en 198.477 jongeren 
tussen 12 en 18 jaar aangesloten bij 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
(tabel 1). Jaarlijks neemt meer dan 
de helft van die jongeren geneesmid-
delen die de verplichte verzekering 
terugbetaalt. En wie geneesmiddelen 
gebruikt, neemt er gemiddeld drie à 
vier verschillende per jaar. Gemiddeld 
worden aan die jongeren ook vijf à zes 
geneesmiddelen afgeleverd per jaar.

Tijdens de bestudeerde periode 
daalde het percentage jongeren dat 
ten minste één door de verplichte 
verzekering terugbetaald genees-
middel nam heel lichtjes van 56% in 
2013 tot 55,4% in 2016, terwijl het 

gemiddelde aantal door jongeren 
genomen geneesmiddelen en de hoe-
veelheid (gemeten in DDD’s) tussen 
2013 en 2016 steeg. Die evolutie is 
vooral opvallend als we kijken naar de 
volumes van de geneesmiddelen die 
jongeren nemen, want dan stellen we 
een stijging vast van 12,4% op 3 jaar 
(4% per jaar).

De meest genomen 
geneesmiddelen

Uit de cijfers van tabel 2 blijkt dat de 
terugbetaalde geneesmiddelen die 
jongeren het meest nemen antibiotica 
zijn (vooral Amoxicilline). In 2013 slikte 
31,4% van de jongeren antibiotica 
en gemiddeld kregen ze 2,7 verpak-
kingen afgeleverd tijdens dat jaar. 

2013 2016 Relatieve schommeling
 tussen 2013 en 2016

Jongeren die geneesmiddelen nemen 107.966 109.927 1,8%

Totale populatie van de jongeren 192.764 198.477 3,0%

% gebruikers van geneesmiddelen 56,0% 55,4% -1,0%

Gemiddeld aantal gebruikte geneesmiddelen 5,65 5,83 3,2%

Gemiddeld aantal verschillende gebruikte geneesmiddelen 3,38 3,40 0,6%

Gemiddeld aantal DDD’s 93,5 105,1 12,4%

Tabel 1: Het gebruik van geneesmiddelen, terugbetaald door de verplichte verzekering, bij jongeren van 12 tot 18 jaar (MLOZ, 2013 en 2016)



Gemiddeld volgden die jongeren in 
2013 een behandeling met antibiotica 
gedurende 23 dagen. Tussen 2013 en 
2016 daalde het aantal jongeren dat 
antibiotica kreeg met 30%, hoewel 
hun antibioticagebruik in termen van 
aflevering en behandelingsdagen niet 
verschilt van dat in 2013. Uit tabel 
2 blijkt ook dat antibiotica de enige 

geneesmiddelen zijn, waarvan het 
aantal gebruikers daalde tussen 2013 
en 2016. 

De tweede groep geneesmiddelen die 
tieners het meest nemen, is die van de 
niet-steroïde ontstekingsremmende 
middelen (NSAID's), vooral Ibupro-
fen.  Geneesmiddelen die vooral 

aanbevolen zijn bij bepaalde acute 
pijn en bij de behandeling van chro-
nische ziektes en ontstekingsziektes 
zoals reuma. Ze zijn vooral bekend 
om hun vele, vaak voorkomende en 
soms gevaarlijke bijwerkingen. Jonge 
Belgen nemen NSAID’s op voorschrift 
gemiddeld 20 dagen per jaar, maar het 
werkelijke gebruik ligt vast nog een 
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2013 2016

Geneesmiddelen % gebruikers Gemiddelde 
aflevering

Gemiddelde dag 
(DDD)

% gebruikers Gemiddelde 
aflevering

Gemiddelde dag 
(DDD)

Antibiotica 31,4% 2,7 23,4 30,0% 2,6 23,3

NSAID's 18,3% 2,1 20,1 19,1% 2,2 20,1

Antihistaminicum 8,8% 1,8 90,3 9,6% 1,9 98,1

Astmageneesmiddel 6,7% 2,9 64,1 7,3% 2,9 69,9

Pijnstiller (zoals paracetamol) 6,3% 3,0 5,8 6,5% 2,8 5,0

Tabel 2: Geneesmiddelen die jongeren van 12 tot 18 jaar het vaakst gebruikten (MLOZ, 2013 en 2016)
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stuk hoger. Over deze geneesmiddelen 
wordt iets te luchtig gedaan: ze zijn 
vrij te verkrijgen en in elke gezinsapo-
theek vind je wel een verpakking met 
ontstekingsremmers terug.

Op de derde plaats staan de antihis-
taminica, gebruikt bij de behandeling 
van allergieën, urticaria, allergische 
rinitis of hooikoorts. Bijna 1 op de 10 
jongeren krijgt deze geneesmiddelen 
afgeleverd en het gemiddelde gebruik 
ligt op bijna 100 dagen per jaar.
Geneesmiddelen tegen astma zijn 
de vierde meest gebruikte medicatie 
onder jongeren. Ze werden in 2016 
afgeleverd aan 7,3% van de jongeren 
(6,7% in 2013) en ze werden gemid-
deld bijna 70 dagen per jaar gebruikt.

De vijfde categorie van geneesmidde-
len die jongeren het meest gebruiken 
zijn pijnstillers als paracetamol. 6,5% 
van de jongeren kreeg deze genees-
middelen afgeleverd in 2016 (6,3% in 
2013) en  het gemiddelde gebruik ligt 
op 5 dagen.

 Besluit

Bij gebrek aan individuele diagnoses 
en informatie over de context van elke 
jongere, is het moeilijk om te weten 
of we te veel medicatie voorschrijven 
aan onze kinderen. Wel kunnen we ons 
vragen stellen bij het gemak waar-
mee we naar geneesmiddelen grijpen 
en het gevaar van banalisering van 
geneesmiddelengebruik.  

Er bestaan maar weinig wetenschap-
pelijke studies naar het geneesmidde-
lengebruik van jongeren. De analyse 
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
bevestigt echter de moderne tendens 
om de leeftijdsgebonden moeilijkhe-
den tijdens de adolescentie (onrust, 
laag zelfbeeld, angst, ...) met genees-
middelen op te lossen en onze lage 
tolerantie voor dagelijkse pijn (hoofd-
pijn, spierstijfheid, ...).

GÜNGÖR KARAKAYA
Studiedienst van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen

• Jongeren zijn een patiëntengroep met heel speci-
fieke kenmerken en gedrag (drang naar onafhanke-
lijkheid, nood aan krachtige sensaties om de gren-
zen af te tasten, ...). Daar moeten we rekening mee 
houden, vooraleer we aanbevelingen formuleren.

• Er zijn meer inspanningen nodig om jongeren en 
hun ouders bewust te maken van de ongewenste 
effecten van geneesmiddelen, in het bijzonder 
van ontstekingsremmers. Vanwege hun potentiële 
bijwerkingen mogen deze geneesmiddelen namelijk 
enkel gebruikt worden wanneer de verhouding voor-
deel/risico positief wordt geschat. Is er sprake van 
koorts? Dan is paracetamol de eerste keuze.

• Blijft de pijn aanhouden? Dan is het beter om naar 
de dokter te gaan en te stoppen met zelfmedicatie. 
Een ernstig symptoom dat blijft aanhouden moet 

trouwens altijd door een professional vastgesteld 
worden. Ook apothekers die geneesmiddelen aan 
jongeren meegeven, hebben de verantwoordelijk-
heid om uitleg te geven over het gebruik ervan en 
wat de eventuele gevaren zijn.

• Om gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pak-
ken, kunnen we hen en hun naaste omgeving enkel 
aanmoedigen om eerst aan niet-medicamenteuze 
oplossingen of aanpassingen van de levensstijl te 
denken, vooraleer naar medicatie te grijpen. Meer 
sporten, de strijd met schermverslaving aangaan 
of niet roken bijvoorbeeld. Er zouden ook meer-
dere actoren betrokken kunnen worden bij de 
gezondheidseducatie, zoals middelbare scholen of 
jeugdbewegingen.

De mening van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

1  De statistieken zijn beschikbaar op de site van Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database 
2  Defined Daily Dose of gemiddelde dagelijkse dosis. De DDD’s geven een idee van de evolutie van de hoeveelheid geneesmidde

len. Het aantal DDD’s is een raming van het aantal behandelingsdagen, berekend volgens een gemiddelde dagelijkse posologie, 
bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).
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Tieners en alcohol: 
minder, maar ernstiger

Jongeren die met een alcoholvergiftiging op spoed belanden: het is allesbehalve een 
nieuw fenomeen. “Maar de gevallen van vandaag worden wel steeds ernstiger”, zegt 
Prof. Dr. Marc Sabbe van het UZ Leuven. 

Prof. Dr. Marc Sabbe werkt als urgen-
tiearts in het UZ Leuven en is onder 
meer gespecialiseerd in klinische toxi-
cologie. “We krijgen minder mensen 
met een alcoholvergiftiging binnen 
dan vroeger, maar de gevallen  worden 
wel ernstiger”, klinkt het bezorgd. 
“Dat betekent dat er minder sociale 
controle is. Vroeger gingen mensen 
sneller reageren als een onbekende 
bewusteloos bleek door alcohol. Van-
daag kan je ernstiger dronken worden, 
voor iemand reageert.”

Promille of gedaald 
bewustzijn?

Een gedaald bewustzijn is de beste 
parameter om te zien of iemand een 
alcoholvergiftiging heeft, niet het 
aantal promille in het bloed. “Een 
18-jarige student die in coma ligt, zal 
een alcoholpercentage van ongeveer 
1,8 promille in zijn bloed hebben. 
Maar bij een chronische alcoholge-
bruiker valt het niet eens op als hij 4 
promille in zijn bloed heeft.” Hoe je 
lichaam reageert op alcohol verschilt 
dus van persoon tot persoon. 
“Als urgentiearts is het interessant 
om te weten wat je patiënt heeft 
gedronken. Niet alle soorten alcohol 
worden op dezelfde plaats geabsor-
beerd in je lichaam. Champagne wordt 
in je maag geabsorbeerd, bier wordt 
in de dunne darm geabsorbeerd. En 
dranken als jenever en wodka worden 
achteraan in de darm geabsorbeerd. 
Hoe later alcohol door je lichaam 

wordt geabsorbeerd, het langer het 
duurt voor je je dronken voelt. Als een 
student naar een jenevercantus is 
geweest, terwijl hij meestal bier drinkt 
als hij uitgaat, kan hij die cantus ver-
keerd inschatten. Dan beseft hij niet 
dat zijn darmen nog een liter jenever 
moeten absorberen, terwijl hij zich al 
erg dronken voelt.”

Love, tender and care

En dan komt een jongere binnen op de 
spoed. “We laten die gewoon zijn roes 
uitslapen”, legt Sabbe uit. “We leggen 
hem in de klassieke veiligheidshouding 
en geven extra vocht. De doorsnee-
behandeling bij alcoholintoxicatie op 
de spoed is 'love, tender and care'." 
Volgens Prof. Dr. Sabbe is het trouwens 
ook niet nodig om jongeren een zeden-
preek te geven. 

Op de urgentiedienst van het UZ Leu-
ven gaan ze wel extra checken of een 
jongere een risicogeval is voor mid-
delengebruik. “In dat geval schakelen 
we onze eenheid voor Psychiatrische 
Spoedinterventie (EPSI-team) in. Zij 
bekijken of de patiënt extra begelei-
ding nodig heeft. Ik probeer ook met 
de ouders te praten als een 16-jarige 
wordt binnengebracht. Ik probeer ze 
uit te leggen dat het misschien maar 
best is dat zoon-of dochterlief op een 
veilige plek is ontnuchterd en dat een 
eenmalig bezoek aan de spoed geen 
ramp is.”

Smart Drinking

UZ Leuven werkt mee aan het project 
Smart Drinking, gesuperviseerd door 
de Ohio State University. Het project 
wordt gesponsord door AB-Inbev en 
loopt in verschillende steden over 
de hele wereld. “Het is onze bedoe-
ling om mensen verstandig te laten 
omgaan met alcohol door onder meer 
de normen over alcoholgebruik bij 
jongeren en studenten aan te passen. 
Alleen zo heb je een effect op langere 
termijn. We moeten jongeren duidelijk 
maken dat alcohol drinken niet nodig 
is om hip te zijn.”

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be
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Prof. Dr. 
Marc Sabbe
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Hoe kan je een jongere helpen om zijn behandeling vol te houden, terwijl hij volop 
aan het puberen is? Een delicate taak, zeker als hij een chronische ziekte heeft en 
zijn behandeling mogelijk fatale complicaties moet vermijden. Het zijn problemen 
waarmee Dr. Khalid Ismaili, verantwoordelijke van de kliniek voor nefrologie-dialyse 
in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF), en Sylvie Vankerckhove, 
psychologe in dezelfde dienst, dagelijks te maken krijgen. 

Puberen in een lichaam 
dat protesteert

Met welke soorten 
chronische 
nieraandoeningen kampen 
jullie tienerpatiënten?
 
Dr. Khalid Ismaili: Onze groep met 
jonge nierpatiënten is heel breed, 
maar de meeste lijden aan chronische 
nierinsufficiëntie. We begeleiden hen 
meestal al een hele tijd en ze blijven 
bij ons komen tot na de adolescen-
tie. Omdat ze al een transplantatie 
gekregen hebben, omdat ze dialyses 
laten uitvoeren of omdat ze een con-
serverende behandeling volgen. Bij 
kinderen en jongeren zijn de oorzaken 
vaak erfelijk, in tegenstelling tot bij 
volwassenen. De andere grote groep 
bestaat uit patiënten met nierziektes 
die naar nierinsufficiëntie kunnen 

evolueren. Nierinsufficiëntie bij 
kinderen en jongeren is heel complex. 
Je moet het globale plaatje bekijken: 
rekening houden met de familie van 
de jongere, zijn psychosociale proces, 
school, integratie, … 

Voor welke beperkingen 
zorgt de behandeling van 
dergelijke ziektes?  

Sylvie Vankerckhove: Als jongeren hun 
dialyse krijgen, moeten ze 3 à 4 keer 
per week naar het ziekenhuis komen 
voor 3 à 4 uur. Zoiets is natuurlijk 
belastend voor hun schoolleven. 
Als ze een katheter dragen, kunnen 
ze niet gaan zwemmen en bepaalde 
andere sporten zijn ook uit den boze. 
Ze moeten ook hard op hun voeding 

letten. Gezellig iets eten onder vrien-
den, zit er vaak niet in. De behandeling 
maakt de integratie in een groep dus 
niet eenvoudig. 

Wat is de grootste uitdaging 
bij de behandeling? 

Dr. K. I.: Zonder twijfel de behande-
ling volhouden. Het zijn fragielere 
patiënten en het is normaal dat ze in 
opstand komen. Jongeren willen nu 
eenmaal alles doen wat andere jonge-
ren doen: dezelfde activiteiten, af en 
toe een sigaretje roken, iets drinken, 
een liefje krijgen, … Al die dingen zijn 
voor een nierpatiënt niet vanzelfspre-
kend. Daarom is een luisterend oor zo 
belangrijk. Met het team proberen we 
alle puzzelstukjes te verzamelen om 



hen zoveel mogelijk te helpen. Voor 
zover ze dat willen natuurlijk, want 
sommige jongeren sturen ons gewoon 
wandelen. We moeten dan zorgen dat 
ze toch hun behandeling volgen, want 
ze kunnen niet zonder hun medicatie.

Welke impact heeft de ziekte 
op hun zelfbeeld? 

S. V.: Puberende jongeren voelen zich 
vaak vreemd, omdat ze zoveel fysieke 
veranderingen doormaken. Jongeren 
met nierinsufficiëntie krijgen daar 
bovenop nog eens te maken met 
littekens, fistels, katheters, enz. En op 
die leeftijd vinden ze het zo belang-
rijk wat anderen van hen denken. 
Een nierziekte kan ook zorgen voor 
oedemen, wat tieners heel erg vinden. 
Ze zien er helemaal opgeblazen uit en 
durven zich in die toestand niet aan 
hun vrienden te tonen. Alle jongeren 
maken lichamelijke veranderingen 
door, maar jongeren met een nier-
aandoening moeten ook nog eens 
opboksen tegen een lichaam dat 
protesteert.  

Hoe reageer je het best 
als een tienerpatiënt zich 
opstandig gedraagt?

S. V.: Sommige jongeren zijn inderdaad 
heel koppig. Ze maken een ontken-
ningsfase door en in al hun woede 
durven ze hun behandeling te laten 
varen en brengen ze zichzelf in gevaar. 
Dat is ernstig op medisch vlak, maar 
op psychologisch vlak weten we dat 
het een daad van zelfbevestiging is. 
Ze willen de dingen in eigen handen 
nemen. Bij andere jongeren slaat de 
slinger naar de andere kant: ze zijn te 
afhankelijk van hun ouders, die over-
beschermend worden. Wat niet veel 
beter is. Wij zijn er om de jongeren 
centraal te stellen en hen de mogelijk-
heid te geven om hun eigen toekomst 
in handen te nemen.

NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be
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“We moeten zorgen dat 

de jongeren toch hun 

behandeling volgen, 

want ze kunnen niet 

zonder hun medicatie.” Dr. Khalid Ismaili
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Niertransplantatie bij kinderen: 
feiten & cijfers

• Sinds 1965 kregen 218 patiënten onder de 18 jaar een niertransplantatie 
in het UKZKF.

• Elke dag hebben 15 nieuwe kinderen dialyse en/of een transplantatie 
nodig. 

• Gemiddeld krijgen jaarlijks 10 kinderen een niertransplantatie in België. 
Bij 5 à 8 patiënten gebeurt dat in het UKZKF.

• Vanaf 16 jaar begint het overschakelingsprogramma tot de leeftijd van 18 
jaar. De puberteit en de overgangsperiode naar het volwassenenzieken-
huis zijn twee kritieke periodes voor de goede opvolging en behandeling 
van patiënten. 

Camille Thielemans:  
“Voor zieke jongeren is de puberteit 10 keer erger” 

Camille is 29 jaar en heeft al drie niertransplantaties achter de rug. Er 
werd ook kanker bij haar vastgesteld. Sinds haar derde transplantatie is 
haar levenskwaliteit echter aanzienlijk verbeterd. “Vandaag kan ik een 
bad nemen, eten wat ik wil, slapen hoe ik wil, ... Het zijn kleine details die 
enorm belangrijk zijn als je ziek bent.” Haar jeugd bracht ze grotendeels in 
het ziekenhuis door. “Als je ziek bent, is de puberteit tien keer erger. Ik wou 
gewoon zijn zoals alle anderen, maar normaal voel je je niet. Dus ga je het 
lot tarten, probeer je met je geneesmiddelen te stoppen, … Je voelt je een 
rebel tegen het leven, omdat je niet goed weet op wie je kwaad moet zijn. 
De verzorgers krijgen er soms van langs, er vallen al eens harde woorden. 
Je zit ook met zoveel vragen: waarom ik? Waaraan heb ik het verdiend om 
ziek te worden? Hoe zou mijn leven eruit zien zonder ziekte? Zelf had ik 
niet veel vrienden buiten het ziekenhuis. Als je van kleins af ziek bent, is 
het ziekenhuis je leefwereld. Ik wou wel vrienden hebben op school, maar 
ik voelde me altijd anders. Ik had de neiging om me te isoleren en in de 
slachtofferrol te kruipen. De overgang naar een ziekenhuis voor volwas-
senen was voor mij heel moeilijk. In het kinderziekenhuis had ik vertrou-
wensrelaties opgebouwd en zat ik in mijn cocon. Soms keer ik nog terug 
naar het UKZKF om eens hallo te zeggen.”
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Het interuniversitaire diploma in 
Alcohologie bestaat nu twee jaar. De 
opleiding is het resultaat van een 
vruchtbare samenwerking tussen 
huisartsen van de SSMG en drie Frans-
talige universiteiten (Universiteit van 
Luik,  ULB en UCL). “Zo’n samenwer-
king tussen huisartsen en academici is 
een primeur. De universiteiten nemen 
vaker zulke initiatieven, maar betrek-
ken de huisartsen er bijna nooit bij”, 
verduidelijkt Dr. Benard Dor, huisarts 
en lid van de SSMG. “Een volledige 
en multidisciplinaire aanpak van alle 
aspecten van alcoholisme bestond 
in geen enkele cursus. Noch bij de 
huisartsen, noch bij specialiteiten als 
gastro-enterologie of psychiatrie.”

Recente bewustwording 

Zorgverleners beschouwden alcoho-
lisme lange tijd als ongeneeslijk. Heel 
wat artsen vonden dan ook dat de 
alcoholconsumptie van hun patiënten 
tot de privésfeer behoorde. “De drink-
gewoontes van de patiënt waren niet 
echt de grootste zorg van de arts of 
andere betrokkenen. Pas vrij recent is 
de bewustwording ontstaan dat  alco-
hol een groot gezondheidsprobleem 
is en een multidisciplinaire aanpak 
vraagt”, voegt Dr. Dor eraan toe. “Door 
een gebrek aan opleidingen laat de 
aanpak van alcoholverslaving dan ook 
te wensen over. Alcoholisme staat 

meestal geklasseerd bij de psychiatri-
sche ziektes. Maar in vergelijking met 
depressie, bipolariteit of schizofrenie 
is het de minst gediagnosticeerde en 
de minst behandelde aandoening. 
Na roken is alcoholisme nochtans de 
tweede oorzaak van vermijdbare over-
lijdens in België.”

Sleutelrol voor huisarts 

Een betere opleiding van de huis-
artsen en gezondheidsprofessionals 
is dus een absolute voorwaarde 
om alcoholproblemen beter aan te 
pakken. “Huisartsen zijn bijzonder 
goed geplaatst om in te grijpen. Niet 
alleen zijn ze eerstelijnsverzorgers, ze 

Meer dan 230.000 Belgen zijn verslaafd aan alcohol. Het zijn mensen die wel bij 
de huisarts langsgaan, maar niet altijd de juiste diagnose of opvolging krijgen. De 
Franstalige Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) pakt daarom uit met 
een diploma in Alcohologie, in samenwerking met 3 Franstalige universiteiten. Die 
opleiding richt zich ook tot specialisten en andere zorgverleners. 

Een opleiding om 
alcoholisme aan te pakken 
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hebben ook het vertrouwen van hun 
patiënten”, zegt Dr. Dor. “We schatten 
dat ongeveer 230.000 Belgen alco-
holafhankelijk of -verslaafd zijn en 
dat een miljoen Belgen een risicovolle 
relatie heeft met alcohol, die medi-
sche, sociale, familiale en andere 
problemen (zou kunnen) veroorzaken. 
Door hun grote aantal kunnen huis-
artsen een sleutelrol spelen om een 
dergelijke uitdaging voor de volksge-
zondheid aan te pakken.”
Maar ondanks hun grote aantal komt 
alcohol nog te weinig ter sprake tij-
dens raadplegingen. “We hebben één 
indicator: het Globaal Medisch Dossier 
(GMD)”, vertelt Dr. Dor. “In het GMD 
staat de tabaksconsumptie goed aan-
gegeven: rookt een patiënt of niet? 
Maar over de alcoholconsumptie vind 
je slechts in de helft van de dossiers 
iets terug.” Met een betere opleiding 
en aangepaste tools zullen de gezond-
heidsprofessionals de kwestie van 
de alcoholconsumptie beter kunnen 
aansnijden en sneller problemati-
sche situaties kunnen opsporen en 
aanpakken. 

NATHALIE RENNA 
nathalie.renna @mloz.be

“Een volledige en  

multidisciplinaire aanpak 

van alle aspecten van 

alcoholisme bestond in 

geen enkele cursus.  

Noch bij de huisartsen, 

noch bij specialiteiten 

als gastro-enterologie of 

psychiatrie.”

Dr. Bernard Dor

FORUM ZORGVERLENERS
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Alice Rinquet, psychologe (laureaat 2016-2017)
“De aanpak van alcoholproblemen is een thema dat me altijd geïnteres-
seerd heeft, maar nooit uitgebreid aan bod kwam in mijn opleiding. Toen ik 
in een revalidatiecentrum werkte, kreeg ik te maken met patiënten die naar 
de fles grepen om met hun handicap te kunnen omgaan. Het wakkerde mijn 
interesse voor het onderwerp nog meer aan. Ik besloot om de opleiding 
te volgen om mijn kennis aan te vullen en een ruimer inzicht te hebben in 
de problematiek. Vandaag hou ik mij bezig met de opvolging van patiënten 
na een ontwenningskuur. Ik help hen om van de drank af te blijven en zorg 
dat ze zich na de ziekenhuisopname niet aan hun lot overgelaten voelen. 
Ik help hen om de risicosituaties en valkuilen in hun dagelijkse leven te 
overwinnen.” 

Dr. Eric Paquet, huisarts (laureaat 2016-2017)
“Ik ben in 1978 beginnen te studeren en in 1980 kreeg ik te maken met een 
alcoholpatiënt die afgekickt was. Sindsdien ben ik altijd in de problematiek 
geïnteresseerd geweest. Op dat moment zat ik in de kandidatuur. Toen ik 
mijn doctoraat deed, stelde ik vast dat alcohol nauwelijks aangepakt werd. 
Het kwam alleen even ter sprake in farmacologie, gastrologie en neurolo-
gie. Na mijn promotie tot arts ben ik me op m’n eentje beginnen te verdie-
pen in het onderwerp om mijn patiënten met alcoholproblemen beter te 
kunnen helpen. Toen ik later als spoedarts werkte, was ik verbaasd over de 
manier waarop met mensen met alcoholproblemen werd omgegaan. Het 
heeft mijn overtuiging alleen maar versterkt. Deze opleiding betekende 
voor mij een hele ommezwaai, want een gespecialiseerd ziekenhuis heeft 
me nu een functie als alcoholoog aangeboden.”

Sylvie Noël, verpleegkundige (laureaat 2016-2017)
“Als verpleegkundige en verantwoordelijke voor een eenheid die voor-
namelijk alcoholafhankelijke patiënten opvangt, was het mijn bedoeling 
om mijn kennis en de verzorgingspraktijken van mijn team op te krikken. 
Elke patiënt, om welke reden hij zich ook in het ziekenhuis bevindt, heeft 
gepersonaliseerde verzorging nodig. En elke verzorging door een verpleeg-
kundige of andere gezondheidsprofessional vraagt om de ontwikkeling van 
competenties die aangepast zijn aan zijn medische situatie. Ik wou binnen 
deze optiek vooral doelgerichte kennis ontwikkelen over de problematiek 
van de patiënt en specifieke technische en menselijke competenties ver-
werven om een kwaliteitsvolle zorgrelatie te kunnen opbouwen.” 
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“Ons gezondheidssysteem  
is heel artisanaal!” 

Welke succesverhalen zullen 
u bijblijven na die 12 jaar?

Ri De Ridder: Ik onthoud vooral de 
zaken die zorgden voor meer inno-
vatie binnen de organisatie van de 
gezondheidszorg. Denk maar aan de 
zorgtrajecten, de Protocol 3-projecten 
voor ouderen, de pilootprojecten rond 
geïntegreerde zorg en de ontwikkeling 
van gegevensuitwisseling in het kader 
van het plan eGezondheid. In die 12 
jaar voerden we het Omniostatuut in 
en nadien het unieke RVV-systeem. 
Ook de proactieve stroom zag het licht, 
een systeem dat mensen identificeert 
die in aanmerking komen voor voorde-
len. Met mijn team kon ik het tij doen 
keren naar meer transparantie en toe-
gankelijkheid. Denk maar aan de wijzi-
ging van het art. 53 over het bewijsstuk 
voor de patiënt en de derde betaler. 
Ook rond geneesmiddelen hebben we 

vooruitgang geboekt, met de onderte-
kening van internationale samenwer-
kingsverbanden, de organisatie van 
de evaluatie en de aanpassing van de 
Commissie Tegemoetkoming Genees-
middelen (CTG) of de opstart van de 
procedure ‘unmet medical need’. In 
het kader van al die projecten moes-
ten we ook de link leggen met andere 
perspectieven: die van de patiënt, de 
maatschappelijke voorkeuren en dat in 
samenwerking met andere organisa-
ties. Daarnaast was er de hervorming 
van de financiering met de forfaitarise-
ring van de geneesmiddelen, de refe-
rentiebedragen en de vereenvoudiging 
van de remgelden.

Wat waren de grote pijlers 
van uw werk?

R D. R.: Met een team van 300 men-
sen was het ook mijn rol om aan het 

roer van de verandering te staan. Met 
als basiswaarden rechtvaardigheid, 
solidariteit, kwaliteit en duurzaamheid. 
Zeker rond rechtvaardigheid denk ik 
dat er hulpmiddelen zijn die we nog 
niet genoeg benutten. Of waarmee we 
niet ver genoeg gaan. De maximumfac-
tuur, een basismiddel om de mensen 
te beschermen, zou bv. nog kunnen 
evolueren. 

Waar bent u het meest 
trots op? 

R D. R.: De samenwerking met het KCE. 
De analyses en rapporten van het 
Kenniscentrum maakten het mogelijk 
om concrete acties voor te stellen en 
door te voeren. Denk maar aan alle 
vereenvoudigingen van het remgeld: 
bij de huisarts, specialist, logope-
dist, kinesist of tandarts. Het is een 
concreet voorbeeld van de omzetting 

Na een mooi parcours in de gezondheidswereld stond Ri De Ridder 12 jaar lang aan 
het hoofd van de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Naar aanleiding van 
zijn afscheid blikt hij met een heldere, bijna sociologische kijk terug op zijn loopbaan 
en de Belgische gezondheidszorg in het algemeen. Een interview. 
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van aanbevelingen in concrete acties. 
Ik ben ook heel trots op mijn team. Het 
zijn experts die het gewoon zijn om 
dossiers op te bouwen, om ideeën op 
de overlegtafel te gooien en zo boven 
hun administratieve rol uit te stijgen.

Wat heeft uw werk 
ingewikkelder gemaakt?

R D. R.: Tijdens het overleg is het soms 
moeilijk om met nieuwe ideeën op de 
proppen te komen. We moeten het 
gezondheidssysteem in zijn geheel 
bekijken. Het moet zich aanpassen 
aan de constant evoluerende realiteit. 
Maar ons systeem is vrij traag als het 
op nieuwe uitdagingen aankomt. Daar 
zijn tal van redenen voor: de versnip-
pering van de activiteiten, de betaling 
per prestatie. Een van de grote uitda-
gingen zal zijn om de geneeskundige 
verzorging opnieuw af te stemmen op 
de noden van de bevolking. En niet 
alleen op die van individuen. Gezond-
heid is een thema dat de volledige 
bevolking aangaat. Dat is een beetje 
paradoxaal in een land als het onze 
waar op institutioneel vlak geschermd 
wordt met decentralisering door de 6e  
staatshervorming, ondanks een schrij-
nende nood aan re-integratie. 

Hoe kunnen we het systeem 
dan veranderen? 

R D. R.: Alvast niet van bovenaf. De 
verandering moet van in het veld 
komen, mits een duidelijke richting 
en omkadering. Bij de geïntegreerde 
zorg is de reflectie bv. begonnen met 
een ‘position paper’ van het KCE. Dat  
creëerde een eerste theoretische 
omkadering, die daarna verfijnd werd. 
Het is altijd een langzaam proces: we 
zijn in 2011 met deze reflectie begon-
nen en de pilootprojecten gaan pas nu 
van start. Als we het systeem willen 
veranderen, is geduld een mooie 
deugd. Op een jaar tijd zie je geen ver-
schil, maar na tien jaar is de wereld 
wél veranderd. Het beslissingssys-
teem aanpassen gaat heel moeizaam. 

Binnen het verzekeringscomité is het 
moeilijk om het klassieke mechanisme 
van akkoorden en overeenkomsten los 
te laten. De ‘business as usual’ domi-
neert, waarbij iedereen in zijn eigen 
belang handelt. We zouden dat keurs-
lijf moeten inruilen voor een gedeelde, 
maatschappelijke aanpak, gericht op 
volksgezondheid. De principes zijn 
bekend en veel mensen staan erachter, 
maar de overgang verloopt moeizaam.

Staren zorgverleners zich 
soms blind op hun eigen 
beroep? 

R D. R.: Het denken in hokjes over-
heerst vaak. Ons gezondheidssysteem 
is gebaseerd op een artisanale struc-
tuur. We staan tegenover instellingen 
met eigen waarden. Die beroepsgroe-
pen nemen zelf beslissingen, lijken 
zich niet te willen verantwoorden en 
hebben nog niet aanvaard dat het de 
patiënt is die beslist. En niet de zorg-
verlener. Die artisanale kant stoelt vol-
ledig op een individuele relatie zonder 
maatschappelijke dimensie. En dat is 
een beetje achterhaald. Onze gezond-
heidszorg zit nog vast in een verou-
derde structuur, en over de instellin-
gen kunnen we hetzelfde zeggen. Net 
daarom is moderniseren zo moeilijk: er 
zijn nog veel conflicten rond territoria 
of competenties. Zoiets begint na een 
tijdje vermoeiend te worden. 
 
Wat is voor u de grote 
uitdaging?

R D. R.: De emancipatie en empower-
ment van patiënten en burgers. De 
patiënt moet weer centraal staan, hij 
moet rechtstreeks toegang hebben tot 
zijn gegevens, we moeten een beroep 
doen op zijn ervaring en rekening 
houden met zijn levensdoelen. Op 
dit moment verliest ons systeem die 
aspecten uit het oog. Voor de profes-
sionals is het begrip ‘patiënt’ op zich 
al een struikelblok. Wie is hij? Heeft 
hij geen nood aan informatie of tools, 
rond mobiele gezondheid bv.? Zich 

blijven verzetten tegen het internet 
heeft geen zin, het is nu eenmaal de 
plek waar alles gebeurt en alles leeft. 
Het is dus beter om de mogelijkheden 
ervan te onderzoeken en ze doordacht 
te gebruiken.

Bent u optimistisch over 
de toekomst van de 
volksgezondheid in België? 

R D. R.: Ik ben niet ongelofelijk optimis-
tisch, maar reden tot paniek is er niet, 
want de maatschappij leeft. Er duiken 
altijd nieuwigheden op. De nieuwe 
generaties zullen ook niet meer bereid 
zijn om te werken in een kader dat 
gebaseerd is op verouderde waarden. 
Er komen nog veel veranderingen 
buiten het gezondheidssysteem, het is 
de vraag hoe de mensen daarop zullen 
reageren. Dat zou een nieuw vertrek-
punt kunnen zijn voor een debat over 
de solidariteit. Er zijn ook uitdagingen 
rond de visie op een gezonde per-
soon. Alles verandert en de burger zal 
zelf ook de aanzet geven tot nieuwe 
gezondheidsvormen in gemeenschaps-
systemen en solidaire systemen.

STÉPHANIE BRISSON
stephanie.brisson@mloz.be

“Ons systeem is vrij 

traag als het op nieuwe 

uitdagingen aankomt. 

Een van de grote 

uitdagingen zal zijn 

om de geneeskundige 

verzorging opnieuw af 

te stemmen op de noden 

van de bevolking.”
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Ruth Van Hoecke,
hoofdverpleeg
kundige in het 
AZ Alma

‘VRiendje’ brengt Virtual 
Reality naar het ziekenhuis

Wie lang in het ziekenhuis ligt, verlangt naar de routine van thuis. Virtual Reality 
brengt deze wens een stukje dichter bij de patiënten. Dankzij het project ‘VRiendje’ 
kreeg een patiënte op de revalidatieafdeling van het AZ Alma in Eeklo zo de kans om 
samen met haar dochter thuis pizza te eten.

Begin dit jaar schreven het AZ Alma en 
In4Care een stukje Vlaamse zieken-
huisgeschiedenis met het project 
‘VRiendje’. Voor het eerst vond een 
virtuele ontmoeting plaats tussen 
een ziekenhuispatiënt en haar thuis-
omgeving. Hoe werkt het precies? 
‘VRiendje’ is de naam van een robot 
die 360° filmt en verbonden is met 
een Virtual Reality-bril. Wie die bril 
draagt, ziet alles wat de robot filmt 
en zit er midden in. Een patiënte op 
de revalidatieafdeling van het AZ 
Alma kreeg de eer om VRiendje uit te 
proberen. Hoofdverpleegkundige Ruth 
Van Hoecke maakte de test van op 
de eerste rij mee. “Deze patiënte was 
opgenomen na een verkeersongeval 
en moest enkele maanden revalide-
ren, waardoor ze niet naar huis kon. Ze 
miste vooral de routine van thuis: het 
moment waarop haar dochter thuis-
kwam van school, samen huiswerk 
maken, samen eten, …”

Samen pizza eten

De dochter van de patiënte kreeg de 
robot mee naar huis en haar mama 
zette in het ziekenhuis de bijhorende 
bril op. Zo maakten ze samen huis-
werk en konden ze samen eten. “We 
hadden ervoor gezorgd dat onze 
patiënte ook pizza kreeg, net zoals 
haar dochter thuis”, getuigt Van 
Hoecke. “Ze is ongeveer 2 uur ‘thuis 
geweest’. En ik kan me voorstellen dat 
ze hierdoor ook even haar pijn vergat.” 
Van Hoecke heeft zelf ook even de bril 
opgezet. “Met VRiendje zit je echt in 

de ruimte. Met die bril op je neus, ben 
je ter plaatse. We zouden dit elke dag 
kunnen gebruiken. Vooral voor zieke 
kinderen, die dan even weer in de klas 
kunnen zitten tussen hun vriendjes. 
Of we kunnen patiënten een feest 
laten bijwonen. Wij hebben eens een 
patiënt gehad die door een compli-
catie een feest moest missen. Die 
persoon was toen erg ontgoocheld. 
Hadden we toen deze technologie al 
gehad, dan konden we die patiënt er 
toch laten bij zijn.”

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be

VRiendje: livestreaming met een 
360°-camera 
Het Nederlandse bedrijf Horus-VR heeft VRiendje ontwikkeld. “Wij maken 
al langer 360° video’s, zoals virtual reality-video’s van festivals”, verdui-
delijkt Bas Beukers van Horus-VR. “Zo is VRiendje ontstaan: we gebruiken 
de techniek van livestreaming. Een beetje zoals Skype, maar dan met 
een 360°-camera. Je hebt gewoon een goeie verbinding nodig.” VRiendje 
werd voor de eerste keer in 2015 getest in een brandwondencentrum in 
Groningen. Intussen is de robot zo ontwikkeld dat de camera makkelijk 
mee naar huis kan. “Ik ben ervan overtuigd dat ziekenhuizen en revali-
datiecentra in de toekomst vaker gebruik zullen maken van VRiendje”, 
zegt Beukers. “In Nederland hebben al drie grote brandwondencentra de 
technologie aangekocht. En ook enkele Belgische ziekenhuizen, woon-
zorgcentra en jeugdhulpverlening tonen interesse. De technologie wordt 
bovendien goedkoper en makkelijker. De kosten gaan nu vooral naar het 
maken van het platform en het zorgen dat beeld en geluid synchroon 
lopen. Maar binnen enkele jaren zal VRiendje een belangrijk personeels-
lid van de zorginstellingen zijn.”
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4 vragen om de GDPR 
beter te begrijpen

1. Hoe wordt de GDPR 
concreet toegepast? 

De concretisering van de GDPR begint 
bij de verplichting om een register bij 
te houden van alle verwerkingen van 
persoonsgegevens. Het doel is om in 
kaart te brengen hoe alle types gege-
vens die via het ziekenhuis passeren, 
gebruikt worden: gegevens over verzor-
ging, facturering, personeel, technische 
verwerkers, onderzoekers, maar ook 
het e-mailverkeer tussen patiënten 
en verzorgers, enz. Het register moet 
alle verwerkingen vermelden met 
details over de volgende categorieën: 
de personen die het onderwerp zijn 
van de verwerking, de personen die de 
gegevens verwerken en de bestemme-
lingen van deze gegevens. Er moeten 
ook de details in staan over de bevei-
liging hieromtrent, de wettelijke basis 
die deze verwerking mogelijk maakt, 
de verwerkers en de verwerkingsver-
antwoordelijken. Voor elke verwerking 
moet een risicoanalyse uitgevoerd 
worden, zowel voor de instelling als 
voor de rechten en vrijheden van de 
betrokken persoon, ongeacht of die 
patiënt is.

2. Wat is er nieuw ten 
opzichte van vroeger? 

Wat opvalt, is die impactanalyse op 
de persoonlijke levenssfeer (privacy 

impact assessment) die uitgevoerd 
moet worden. We moeten ons echt in 
de plaats stellen van de betrokken 
persoon, of dat nu de patiënt of een 
personeelslid is, de medische behan-
deling volledig buiten beschouwing 
laten en ons afvragen wat de risico's 
zijn voor de betrokken personen in 
geval van een vertrouwelijkheidspro-
bleem. De verwerkingsverantwoorde-
lijke zorgt samen met de Data protec-
tion officer (DPO) voor deze analyse. 

3. Wie ziet erop toe dat 
het ziekenhuis de GDPR 
correct naleeft?

De verwerkingsverantwoordelijken 
definiëren wat er met de gegevens 
gebeurt. Zij beslissen samen hoe de 
gegevens aangewend worden. Niet te 
verwarren met de 'verwerker' die de 
bevelen van de verwerkingsverant-
woordelijke toepast. In de praktijk 
gaat het om veel mensen die niet 
altijd opgeleid zijn rond de regels van 
informatiebeveiliging. Gelukkig kunnen 
ze zich laten bijstaan door een ‘Data 
protection officer’ (DPO). Vroeger 
had elk ziekenhuis een 'adviseur in 
informatiebeveiliging', die meestal al 
begeleiding bood. De DPO heeft ook 
nog andere missies: hij is een con-
tactpunt voor de betrokken persoon 
en de toezichthoudende bevoegdheid 
(vroegere Privacycommissie). Hij moet 

ook de gegevensverwerking audite-
ren en toezien op de kwaliteit van het 
register. 

4. Wat moet een ziekenhuis 
doen om in orde te zijn? 

Ik raad aan om eerst een inventaris op 
te stellen van alle gegevensverwer-
kingen in het ziekenhuis. Er zijn ook 
procedures nodig voor de modellering 
van verwerkingsprocessen en voor de 
bescherming van de gebruikte gege-
vens, idealiter nog vóór het register 
aangemaakt wordt. Daarna volgt 
dus de aanmaak van de registers, de 
risicoanalyses, de herziening van alle 
lopende contracten, meer bepaald 
rond de verwerking van gegevens. Ze 
moeten ook zeker hun personeel sen-
sibiliseren over gegevensbeveiliging. 
Tot slot moet er ook duidelijke docu-
mentatie zijn voor de patiënten. Zij 
moeten een heldere uitleg krijgen over 
hoe hun gegevens gebruikt worden en 
zullen worden, en hoe die gegevens 
beschermd zijn.

STÉPHANIE BRISSON
stephanie.brisson@mloz.be

FORUM ZORGVERLENERS

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR 
(General Data Protection Regulation) van kracht. Voor de ziekenhuizen vroeg die 
invoering om een gigantische voorbereiding, die maanden of zelfs jaren geduurd 
heeft. Etienne Stanus, Data protection officer in het instituut Jules Bordet en specialist 
in informatiebeveiliging, geeft een woordje uitleg aan de hand van deze 4 vragen. 
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Hoe zou het ondertussen 
met eAttest zijn?

Sinds februari 2018 kunnen huisartsen gebruikmaken van elektronische attesten. Een 
belangrijke stap voorwaarts in de digitalisering van onze gezondheidszorg. Hoe loopt 
het nu met eAttest in de praktijk? Een stand van zaken!

Het heeft wat voeten in de aarde 
gehad, maar sinds begin dit jaar 
kunnen huisartsen aan de slag met 
eAttest. Een vereenvoudiging voor 
de patiënt, de ziekenfondsen én de 
artsen zelf natuurlijk. Hoe ervaren 
zij dit nieuwe systeem? “Wij horen 
vooral positieve reacties”, vertelt 
Anne Vieilvoye, coördinatrice bij het 
Nationaal Intermutualistisch College 
(NIC). “Sinds het begin zijn de meeste 
huisartsen enthousiast over de dienst 
op zich en vooral de gebruiksvriende-
lijkheid ervan. Het RIZIV voerde ook 
een enquête uit bij artsen die deel-
namen aan de pilootfase. 9 op de 10 
deelnemers waren tevreden tot heel 
tevreden over eAttest.”

Kinderziektes?

Ondanks dat enthousiasme verliep 
toch niet alles vlekkeloos in het begin. 
“Er waren wat problemen bij het 
opstarten van de dienst, zowel bij de 
artsen als de ziekenfondsen. Dat lag 
onder meer aan een aantal noodza-
kelijke correcties in de software of 
bij de ziekenfondsen. Die euvels zijn 
intussen gelukkig van de baan. Voor 
het overige hebben we weinig meldin-
gen van problemen gekregen”, zegt 
Vieilvoye. Er zijn echter nog altijd veel 
huisartsen die eAttest niet gebruiken. 
Zijn zij voldoende geïnformeerd over 
deze nieuwe dienst? “Het RIZIV heeft 
een sensibiliseringscampagne voor de 
huisartsen op touw gezet met onder 

andere een folder, een mailing en een 
filmpje. Ook de softwareleveranciers 
doen hun duit in het zakje met oplei-
dingen en de nodige informatie voor 
de gebruikers van hun pakket.”

En in de toekomst?

Momenteel kunnen enkel huisartsen 
eAttest gebruiken. Komen daar nog 
andere zorgverleners bij? “In 2019 
zouden ook de tandartsen aan de slag 
moeten kunnen met de dienst. De 
discussies om specialisten toegang 
te geven tot eAttest zullen we ook 
aanvatten”, vertelt Vieilvoye. Op dit 
moment is ook nog geen enkele zorg-
verlener verplicht om elektronische 
attesten af te leveren. En daar komt 
niet onmiddellijk verandering in. “Een 
wet die hen daartoe verplicht, zit nog 

niet in de pijplijn”, bevestigt Vieilvoye. 
“Als de tijd rijp is, zal het RIZIV het 
overleg hierover starten.” 

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

eAttest in een notendop
eAttest vervangt de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp die 
artsen aan hun patiënten meegeven. Na elke raadpleging in zijn praktijk 
voert de arts de gegevens over de zorgverstrekking in op de beveiligde 
software. Is de info correct? Dan gaat het eAttest via MyCareNet naar 
het ziekenfonds, dat alles verwerkt en de juiste terugbetaling toekent 
aan de patiënt. De arts bezorgt zijn patiënt dan een ontvangstbewijs 
met de details van de verstrekking, het wettelijke honorarium, het totale 
betaalde bedrag en een ontvangstnummer. Dat document fungeert als 
een soort bewijs voor de verdere opvolging en verwerking.

Meer info: ned.mycarenet.be  

eAttest in cijfers
-  3.494 huisartsen gebruiken 

eAttest (op 15 mei 2018)

- 1.107.367 verstuurde elek-
tronische attesten 

-  9 erkende softwarepakketten

- 80% van de artsen hebben 
zo’n erkend softwarepakket



25

PARTNERSHIP

De Belgische gezondheidszorg staat 
hoog aangeschreven. Ondanks die 
goede reputatie blijven ze bij Dokters 
van de Wereld niet blind voor enkele 
tekortkomingen van ons gezond-
heidssysteem. “Er bestaan in ons land 
verschillende toegangspoorten voor 
gezondheidszorg, maar voor de meest 
kwetsbaren blijven die gesloten. Voor 
hen zijn de drempels naar de huisarts 
of specialist enorm hoog”, zegt Nel 
Vandevannet, directeur Belgische Pro-
jecten bij Dokters van de Wereld. Vooral 
kinderen en jongeren uit die kwetsbare 
gezinnen vormen de achillespees van 
onze gezondheidszorg. “Zeker omdat 
een gebrek aan goede medische verzor-
ging tijdens de jeugdjaren definitieve 
gevolgen kan hebben: onbehandelde 
ziektes, schoolachterstand, …”

Ziekteverzekering voor elke 
minderjarige in ons land

Hoe ontstaat die gebrekkige toegang tot 
gezondheidszorg voor kwetsbare kinde-
ren en jongeren? Vandevannet legt de 
vinger op de wonde: “In ons systeem is 
het statuut van de ouders gelijkgesteld 

met dat van hun kinderen. En daar zijn 
die laatsten de dupe van. Voor Dokters 
van de Wereld is het maatschappelijk 
onverantwoord om de toegang tot 
gezondheidszorg voor minderjarigen, 
met of zonder wettig verblijf, afhankelijk 
te stellen van financiële of administra-
tieve voorwaarden.”
Voor Vandevannet is het meer dan tijd 
om een ziekteverzekering toe te kennen 
aan alle schoolgaande minderjarigen 
die in België verblijven. “Zo zouden we 
meer tegemoetkomen aan de letter en 
de geest van artikel 24 van het Kin-
derrechtenverdrag”, vertelt ze. “Daarin 
staat dat ieder kind recht heeft op 
gezondheid en op de toegang tot de 
voorzieningen voor de behandeling van 
ziekte en herstel van de gezondheid.”

Samenwerken op het terrein

Als humanitaire organisatie werkt 
Dokters van de Wereld dagelijks samen 
met andere actoren op het terrein om 
de situatie van kwetsbare kinderen 
en jongeren goed in te schatten en 
eventuele ziektes op te sporen. “We 
bundelen de krachten met ziekenhuizen 

en de diensten van Kind & Gezin voor 
gratis onderzoeken, geneesmiddelen en 
vaccins. Onze maatschappelijk werkers 
zorgen ervoor dat die doorverwijzingen 
vlot verlopen. Daarnaast komen we 
ook via onze 500 Belgische vrijwilligers 
in contact met groepen die we anders 
nooit zouden ontmoeten, zoals kinderen 
uit Roma-gezinnen of kinderen van wie 
de ouders dakloos zijn. Die vrijwilligers 
zijn onze lokale barometer rond de 
toegang tot medische verzorging, zowel 
nationaal als internationaal. Dankzij hen 
kunnen we cultuursensitieve zorg verder 
ingang doen vinden in de klassieke 
zorgstructuren.”

PIET VAN EENOOGHE
piet.vaneenooghe@mloz.be

“We mogen kwetsbare minderjarigen 
niet in de kou laten staan”

1 op de 5 baby’s uit kwetsbare gezinnen heeft geen referentiearts. Nochtans is een 
goede medische opvolging van bij de geboorte de manier bij uitstek om sociale 
gezondheidsongelijkheden terug te dringen. Nel Vandevannet, directeur Belgische 
projecten bij Dokters van de Wereld, trekt aan de alarmbel. “Waarom laten we 
de toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare minderjarigen afhangen van 
administratieve en financiële voorwaarden?”
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Kiosk Jonge kijk op vergrijzing
‘Wat als we straks 100 wor-
den?’, het is allesbehalve 
een hypothetische vraag. 
We worden met z’n allen 
ouder en ouder. Sommigen 
zien die vergrijzing als een 
vloek, maar socioloog Dirk 
Schyvinck beschouwt een 
leven van 100 jaar als een 
echte zegen. Als een voe-

dingsbodem voor sociale innovatie, nieuwe ideeën 
en baanbrekende concepten. In dit boek pleit hij dan 
ook voor een jonge kijk op vergrijzing en een vernieu-
wende blik op de toekomst van het langere leven. 
Internationaal staat dit thema al op de agenda, maar 
we moeten opletten dat we in onze contreien de boot 
niet missen. Dit boek over de uitdagingen van een 
langer leven is de perfecte lectuur om deze belang-
rijke discussie aan te zwengelen. 

Wat als we straks 100 worden?
Dirk Schyvinck, Houtekiet, 2017, 239 blz.,  
ISBN 978-90-892-4626-4

Op naar gedragsverandering
Hoe zet je mensen aan tot 
gezonder gedrag? Het is voor 
vele zorgverleners een con-
tinue uitdaging. In dit boek  
laten Ingrid Steenhuis en Wil 
Overtoom je zien hoe je eviden-
ce-based kan werken aan een 
positieve leefstijlverandering. 
Met een mix van theorie, casus-
sen en praktische tips zoomen 
ze in op diverse gedragingen 

bij diverse doelgroepen (ouderen, mensen met weinig 
gezondheidswijsheid, psychiatrische patiënten, …), om 
dan concreet aan te tonen hoe je die specifieke levens-
stijlen kan veranderen. En dat op basis van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten en in een heldere, toegan-
kelijke stijl. Een goede gids voor elke zorgverlener die 
een positieve leefstijlverandering wil bewerkstelligen bij 
zijn of haar patiënten!

Positieve leefstijlverandering 
Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom, EPO, 2018, 168 blz., 
ISBN 978-90-885-0748-9

Tussen waan en wetenschap
Is een glas rode wijn elke avond nu gezond of niet? Kun-
nen we echt verdikken door stress? Gaan granaatappels 

veroudering tegen? Elke dag slaan 
gezondheidssites ons om de oren 
met boude beweringen, maar wat 
is waan en wat is wetenschap? 
Sinds 2013 probeert de website 
‘Gezondheid en wetenschap’ feit 
en fictie van elkaar te scheiden. 
Marleen Finoulst coördineert deze 
website en Patrik Vankrunkelsven 
is directeur van het Centrum voor 
Evidence-Based Medicine. Samen 

onderzoeken ze in dit boek enkele hardnekkige gezond-
heidsmythes om ons zo kritisch met gezondheidsinformatie 
te leren omgaan. Boeiende, wetenschappelijk gecheckte 
lectuur voor zowel zorgverleners als patiënten.

Van chocolade word je slimmer
Marleen Finoulst & Patrik Vankrunkelsven, Houtekiet, 2018, 
295 blz., ISBN 978-90-892-4584-7

Gouden driehoek van 
crisisbeheer 

Crisissen, ook zorgorgani-
saties ontsnappen er niet 
aan. Wat als een patiënt 
met dementie ontsnapt? 
Hoe reageer je als een 
hacker met patiëntgege-
vens aan de haal gaat? En 
wat doe je als een mede-
werker ontoelaatbare 
foto’s op de sociale media 
post? Het zijn allemaal 

scenario’s waar je als algemeen directeur, pre-
ventieadviseur, veiligheidscoördinator, … best op 
voorbereid bent. In dit boek krijg je meer inzicht in 
de gouden driehoek van een efficiënt crisisbeheer: 
operaties op het terrein, strategisch crisismanage-
ment en crisiscommunicatie. 

Crisisbeheer in zorgorganisaties 
Stijn Pieters en Hugo Marynissen, Acco, 2017,  
96 blz., ISBN 978-94-634-4535-1

Crisisbeheer  
in zorgorganisaties
De gouden driehoek van operaties,  
beleid en communicatie

Stijn Pieters & Hugo Marynissen

Zorgnet-Icuro vzw is een netwerk dat zorg-
organisaties groepeert en vertegenwoordigt 
uit de social profit in Vlaanderen, meer be-
paald de algemene ziekenhuizen, residentiële 
en ambulante initiatieven uit de geestelijke 
gezondheidszorg en voorzieningen uit de ou-
derenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisa-
ties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen 
ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk.

Zorgnet-Icuro is een netwerk van voorzie-
ningen, een kennisdelende organisatie en 
een overlegplatform waar informatie en 
ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet-Icuro 
is een erkende werkgeversfederatie en 
verdedigt de belangen van zijn leden bij de 
verschillende overheden en gezondheids-
actoren, zowel op Vlaams als op federaal 
en op internationaal niveau.

kaft_met_flap_275x240.indd   1 13/09/17   15:41
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We zoeken voor onze medische kabinetten in Vlaanderen en voor de 
Nederlandstalige vleugel van onze Brusselse kabinetten verschillende

Adviserend Artsen
UW FUNCTIE
Als Adviserend Arts staat u dagelijks in contact met  
de patiënten en verzorgt u volgende taken:

 Het evalueren van de arbeidsongeschiktheid en het 
nagaan van de mogelijkheden tot arbeidsherinscha-
keling in samenspraak met betrokken partners zoals 
de huisarts, de bedrijfsarts, VDAB, Actiris, Forem,…

 Het informeren en adviseren van patiënten over 
de sociale wetgeving, medische terugbetalingen en 
verzekeringsproblemen.

 Het behandelen van aanvragen voor 
gezondheidszorg.

UW PROFIEL
 U bent arts en beschikt over enige klinische ervaring.

Een bijkomende opleiding in de verzekeringsgenees-
kunde of elke andere specialisatie betekent een  
extra troef.

 U bent contactvaardig en u hebt belangstelling voor 
de medische en sociale problemen van de patiënten.

 U beschikt over de nodige people management  
skills om vlot met administratieve en paramedische  
medewerkers samen te werken.

 U bent flexibel en u houdt ervan om in team te 
werken.

 U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands  
en een goede (voor Vlaanderen) tot uitstekende  
(voor Brussel) kennis van het Frans.

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?
Ga naar onze website www.mloz.be, klik op de functie  
Adviserend Arts van uw keuze en laad uw cv en motivatiebrief op.

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
groepeert 5 ziekenfondsen (OZ, Omnimut, Partenamut, Freie Krankenkasse, Partena Ziekenfonds). 

Deze pluralistische en onafhankelijke groep verzekert momenteel meer dan 2 miljoen mensen.



Doe een beroep op onze Claims Manager!

Een klacht  
indienen?

Wie kan een beroep doen op de Claims Manager?
Iedereen! Of u nu lid bent van een Onafhankelijk 
Ziekenfonds of niet. 

Wanneer kan de Claims Manager u helpen? 
Als u niet tevreden bent met een handeling, een 
verstrekking of een dienst van de Landsbond of  
een van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Klop eerst aan bij uw eigen ziekenfonds
Voor u een klacht indient, richt u zich in eerste 
instantie tot de dienst of de beheerder die belast 
is met uw dossier. In de meeste gevallen kan 
hier al een oplossing gevonden worden voor uw 
probleem, zonder dat u de klachtenprocedure 
moet activeren. Bent u nog altijd niet tevreden 
over de verleende dienst? Dien dan een 
schriftelijke klacht in bij de Claims Manager.

Bent u een zorgverlener, een zorginstelling, een verzekerde of 
een gewone burger? En bent u niet tevreden met een handeling, 

een verstrekking of een dienst van de Landsbond van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen of een van zijn ziekenfondsen?  

Doe dan een beroep op onze Claims Manager. 

Hoe kunt u een klacht indienen?
-  Vul het elektronische klachtenformulier in op www.mloz.be 
-  Stuur een mailtje naar complaints@mloz.be

Meer info!
U kunt ons altijd bereiken op het nummer 02 778 92 11!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen:


