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Wat verwachten de Onafhankelijke Ziekenfondsen van de politici in de volgende 
regeerperiode? Dat is de centrale vraag in dit dossier. Maar voor we enkele 
voorstellen uit ons Memorandum 2019 per beleidsniveau concretiseren, schetsen 
we eerst het kader voor een krachtdadig, duurzaam gezondheidsbeleid op maat van 
de patiënt. 

Memorandum 2019: welk kader?

DOSSIER

Hoe kunnen we de gevolgen van ver-
snipperde bevoegdheden opvangen 
en duidelijke gezondheidsprioriteiten 
vastleggen? Volgens de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen zijn de volgende alge-
mene gezondheidsdoelstellingen van 
fundamenteel belang om een efficiënt 
en coherent beleid te ontwikkelen: 

• De gezondheidsongelijkheden 
aanpakken, zodat tegen 2025 het 
verschil in levensverwachting in 
goede gezondheid tussen de meest 
en de minst begunstigde categorie 
daalt met 20%.

• Het aantal levensjaren in goede 
gezondheid doen stijgen, zodat Bel-
gië tegen 2025 in de Europese top 10 
staat.

• Tegen 2025 het aantal vermijdbare 
sterfgevallen met 10% doen dalen.

• Het budget voor preventie vanaf 
2020 verhogen met 50%, en een 
groeinorm van 2,2% vastleggen voor 
de gezondheidszorg.

Enkele randvoorwaarden

Om zo’n beleid met concrete doelstel-
lingen en acties te ontwikkelen, is het 
voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
essentieel om eerst een aantal rand-
voorwaarden te vervullen. Zo moet er 
een betere samenwerking tussen de 
verschillende beleidsniveaus komen. 
De huidige coördinatie- en samenwer-
kingsmechanismen tussen de over-
heden volstaan niet. Ook binnen de 

Belgische gezondheidszorg verloopt 
het overleg niet optimaal. De betrok-
ken partijen werken te veel in silo’s en 
schuiven de verantwoordelijkheid te 
vaak op elkaar af. Om een prospectief 
beleid te voeren op basis van gezond-
heidsdoelstellingen, is een herziening 
van het overlegmodel aan de orde. 

Ook de huidige financierings- en 
terugbetalingsmechanismen volstaan 
niet om concrete gezondheidsdoel-
stellingen te verwezenlijken. Er is nood 
aan een juist evenwicht tussen een 
financiering per handeling enerzijds 
en een forfaitaire financiering ander-
zijds. Het eerste om productiviteit 
aan te moedigen en het tweede om 
financiële verantwoordelijkheid te sti-
muleren en andere aspecten naast de 
verstrekking an sich te valoriseren. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
leggen ook de klemtoon op een goede 
gegevensuitwisseling. Zowel tussen 
de burgers en de zorgverleners als 
tussen de zorgverleners onderling. Een 
goede gegevensuitwisseling stimuleert 
mensen om hun gezondheid in eigen 
handen nemen, maar het draagt ook 
bij tot het organiseren van geïnte-
greerde zorg en een goede zorgconti-
nuïteit. Een optimaal gebruik van de 
beschikbare data is een ander belang-
rijk element. Het verwerken, koppelen 
en analyseren van deze data biedt 
kansen om het beleid te verbeteren en 
innovatie te ondersteunen (bv. Health 
Technology Assessment). 

En dan is er nog ‘Health in all poli-
cies’. Een principe dat nog centraler 
moet staan in de toekomst. Een goede 
gezondheid is namelijk niet enkel een 
zaak van de zorgsector. Ook andere 
domeinen als onderwijs, economie, 
milieu, … spelen een rol. Bij wetge-
ving in domeinen buiten de gezond-
heidszorg moeten beleidsmakers 
systematisch rekening houden met 
de gevolgen van hun beslissingen op 
gezondheidsvlak.

DIENST VERTEGENWOORDIGING & STUDIES
VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN
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Burgers, jongeren, middenveldorga-
nisaties, de media, de academische 
wereld, …: Sign for my future is uitge-
groeid tot de breedste klimaatcoalitie 
ooit in ons land. Concreet formuleert 
dit burgerinitiatief 3 eisen, waar de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen zich 
volledig achter scharen:

• een klimaatwet: een wettelijk kader 
met tussentijdse doelstellingen, om 
tegen 2050 klimaatneutraal te zijn 
in België en in de komende legis-
latuur al de nodige maatregelen te 

nemen om de uitstoot van broei-
kasgassen noemenswaardig te 
verminderen. 

• een investeringsplan: een krachtig 
en sociaal rechtvaardig plan dat 
alle burgers en bedrijven helpt en 
stimuleert om de transitie naar een 
klimaatneutrale samenleving te 
maken. 

• een klimaatraad: een onafhankelijke 
evaluatie van het beleid door een 
neutrale klimaatraad van experten.

Luchtvervuiling 

In hun memorandum roepen de Onaf-
hankelijke Ziekenfondsen de federale 
en regionale overheden ook op om de 
schadelijke impact van het milieu op 
onze gezondheid te verminderen. De 
eerste prioriteit daarbij is luchtvervui-
ling. In Brussel wordt de WHO-norm 
met maar liefst 80% overschreden. Het 
gevolg: hart- en vaatziektes, chro-

nisch obstructieve longziekten, 
longkanker, … Tegen 2040 

moeten we streven naar 
een daling 

van 50% van vroegtijdige sterfgeval-
len door luchtvervuiling. Hoe? Door 
bijvoorbeeld steden en gemeenten te 
ondersteunen om te evolueren naar 
‘Healthy Cities’, met verkeersvrije 
zones, meer groen en efficiënt open-
baar vervoer. België moet op Europees 
niveau ook mee aan de kar trekken om 
de EU-norm van 25 microgram fijn stof 
per m³ te verlagen naar 10 microgram, 
zoals de WHO voorschrijft.

Hormoonverstoorders

In textiel, verpakkingen, verzorgings-
producten, … Hormoonverstoorders 
zitten overal en ze zijn nog eens 
schadelijk voor onze gezondheid ook. 
Ze kunnen bv. leiden tot een daling van 
de vruchtbaarheid en een hoger risico 
op kanker en diabetes. De Onafhanke-
lijke Ziekenfondsen pleiten voor een 
federaal biomonitoringplan om de 
impact van zulke gevaarlijke stoffen op 
onze gezondheid te meten. Op basis 
van de resultaten van zo’n plan kunnen 
overheden de nodige acties nemen 
om het gebruik van bepaalde stoffen 
te verbieden, zeker ten aanzien van 
kwetsbare groepen als kinderen tot 3 
jaar, zwangere vrouwen en tieners. 

CHRISTIAN HOREMANS
Dienst Vertegenwoordiging & 

Studies van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen
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6 op de 10 mensen vinden dat politici te weinig doen om de klimaatopwarming 
tegen te gaan, zo blijkt uit een enquête van de klimaatcoalitie Sign for my future. 
De vele klimaatmarsen spreken dan ook boekdelen: de Belg maakt zich zorgen 
over het milieu en het klimaat en eist actie van de overheid. Een oproep die de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen steunen. 

Milieu en klimaat als topprioriteit 
voor alle beleidsniveaus



 

Ons systeem kent al enkele jaren 
een gestage stijging van de uitgaven 
voor geneeskundige verzorging, die 
de economische groei overstijgt. Een 
trend die we zien in alle Europese 
gezondheidssystemen. Het Federaal 
Planbureau verwacht voor de periode 
2017-2022 bij een onveranderd beleid 
een stijging van 2,2% van deze uitga-
ven, terwijl de vastgelegde groeinorm 
de laatste jaren slechts 1,5% bedroeg. 
De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
vragen om die groeinorm op te trekken 
tot 2,2%. Het minimumpercentage dat 
nodig is voor een kwaliteitsvolle en 
duurzame gezondheidszorg. 

Explosie van de 
arbeidsongeschiktheden

De uitgaven voor arbeidsongeschikt-
heid zijn ontploft: maar liefst 1,712 
miljard euro voor de primaire arbeids-
ongeschiktheid en 5,419 miljard voor 
de invaliditeit in 2017. En dat ondanks 
meerdere pogingen  om die trend te 
keren de laatste jaren. Het gaat echter 
om een lappendeken van uiteenlo-
pende maatregelen. Wij pleiten voor 
een globaal en coherent vijfjarenplan, 
waaraan alle actoren meewerken: 
werkgevers, behandelende artsen, 
ziekenfondsen,  adviserend artsen en 
bedrijfsartsen. Dit plan moet geba-
seerd zijn op een aantal principes. 
Allereerst: de evaluatie en valorisatie 

van de overblijvende mogelijkheden 
van arbeidsongeschikte mensen. Daar-
naast moeten de  begeleidingsinspan-
ningen toegespitst zijn op diegenen 
voor wie een re-integratieplan gunstig 
zou kunnen zijn. Ook een vervangings-
inkomen boven de armoedegrens 
moet een garantie zijn. De werkgevers 
moeten meer verantwoordelijkheid 
krijgen op vlak van welzijn op het werk 
en professionele re-integratie. Om de 
samenwerking te vergemakkelijken en 
de administratieve beslommeringen te 
verminderen, is het tot slot noodzake-
lijk om de gegevensuitwisseling tussen 
behandelende artsen, adviserend art-
sen en bedrijfsartsen te structureren.

Kansen door digitalisering

Het plan eGezondheid biedt enorme 
mogelijkheden voor vereenvoudiging 
en digitalisering, en moet de komende 
jaren voortgezet worden. Vooral door 
het standaardiseren, coderen, harmo-
niseren en integreren van de systemen 
voor een digitale gegevensuitwisseling. 
Hoewel de vooruitgang tastbaar is, 
gaat alles slechts met mondjesmaat 
vooruit. Het potentieel van eHealth is 
nochtans enorm en levert een grote 
meerwaarde en dito besparingen op. 
Hoe eHealth dan helemaal ingang doen 
vinden in onze gezondheidszorg? Het 
zal nodig zijn om meer te sensibilise-
ren, opleidingen te geven en aan de 

slag te gaan met de feedback van de 
gebruikers. De initiatieven rond eGe-
zondheid moeten het vertrouwen van 
de zorgverleners winnen, en dat vergt 
een absolute juridische veiligheid en 
diensten die altijd en overal toeganke-
lijk zijn. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
vragen om een sterk en gecoördi-
neerd beheer om deze projecten te 
ondersteunen. De overheid moet een 
centrale rol spelen bij de verwezenlij-
king van ambitieuze doelstellingen: de 
digitalisering van 80% van de papieren 
documenten (facturen, getuigschriften 
voor verstrekte hulp, vragen om toe-
stemming, geneeskundige voorschrif-
ten en getuigschriften) tegen 2022 en 
100% tegen 2025, de formalisering 
van de etikettering, de terugbetaling 
van gezondheidsapps via het project 
‘Mobile health’,  een kader voor de 
‘teleraadplegingen’ van adviserend 
artsen tegen 2020, …

Duurzame financiering  
van geneesmiddelen

Het geneesmiddelenbudget bedraagt 
17,8% van het totale budget en over-
schrijdt sinds 2015 de budgetdoelstel-
ling. Alleen al in de strijd tegen kanker 
zou omstreeks 2020 naar schatting 
meer dan 70% van de behande-
lingen steunen op doelgerichte en 

DOSSIER

Meer en meer arbeidsongeschikte mensen, stijgende prijzen én een toenemend 
gebruik van geneesmiddelen, uitdagingen rond eHealth, de nood aan een sterke 
eerstelijnszorg, de hervorming van de ziekenhuizen en de ziekenhuisfinanciering. 
Uitdagingen genoeg voor de volgende federale regering op vlak van 
gezondheidszorg. De Onafhankelijke Ziekenfondsen leggen in hun Memorandum van 
naaldje tot draadje uit waarom deze uitdagingen ook prioriteiten zijn. 

Een globale en coherente visie 
op de gezondheid van de Belgen

9
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immunotherapie, wat zou neerkomen 
op bijna 20% van het totaalbudget 
voor geneesmiddelen. De ontplooiing 
van deze innovaties is een grote bud-
gettaire uitdaging. Wij vragen om een 
transversale dialoog om de financie-
ringsmodellen op langere termijn te 
herzien, zodat de toegankelijkheid van 
innovaties gegarandeerd is. Wij stellen 
ook voor om de bestaande mechanis-
men te herzien. Bv.: een maximumbud-
get bepalen voor bepaalde groepen 
van geneesmiddelen of ziekten door de 
vooruitzichten over nieuwe behande-
lingen te integreren, de samenwerking 
tussen Europese landen te stimuleren 
en een systeem van ‘horizon scanning’ 
in te voeren om zicht te krijgen op 
nieuwe behandelingen en te anticipe-
ren op de nodige budgetten.

Stimuleren van goede 
voorschrijfpraktijken

Ook opmerkelijk in de geneesmidde-
lensector: het hoge voorschrijfpercen-
tage. België behoort tot de landen met 
het hoogste voorschrijfpercentage na 
een raadpleging, wat onder meer leidt 
tot een hoger gebruik van antibiotica 
en antidepressiva dan in onze buur-
landen. Ook polymedicatie verdient 
een bijzondere aandacht. Meer dan 1 
op de 4 65-plussers neemt meer dan 
5 geneesmiddelen per dag, wat het 
belang bewijst van de systematische 
opmaak van een  medicatieschema, in 
overleg tussen arts en apotheker. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen stel-
len voor om maatregelen te ontwikke-
len om goede voorschrijfpraktijken te 

bevorderen: een sterkere feedback aan 
de zorgverleners, financiële stimulan-
sen om goede voorschrijfpraktijken te 
stimuleren, voorschriften op maat voor 
patiënten in rusthuizen, multidiscipli-
naire samenwerking aanmoedigen, … 
De rol van de huisapotheker bij een 
correct geneesmiddelengebruik moet 
ook nog groter worden, bv. door de 
invoering van een ‘medicatiereview’ 
voor patiënten die meer dan 9 genees-
middelen gebruiken.

Een sterkere eerste lijn

De explosie van het aantal chronisch 
zieken, meervoudige pathologieën, 
geestelijke gezondheidsproblemen, de 
inkorting van de duur van ziekenhuis-
opnames, …: de eerstelijnszorg krijgt 
te maken met een verscheidenheid 
aan situaties waar medische, psycho-
logische, sociale en culturele dimen-
sies elkaar kruisen. In 2017 waren de 
chronisch zieken goed voor 70,2% van 
de RIZIV-uitgaven voor geneeskundige 
verzorging. 

In de eerste lijn spelen de huisartsen 
een centrale rol bij de organisatie 
van de zorg rond de patiënt. Hun 
werk moet worden bevorderd door 
samenwerking met geïntegreerde en 
multidisciplinaire zorgnetwerken die 
gespecialiseerd zijn in de aanpak van 
welbepaalde chronische ziekten, gees-
telijke gezondheidszorg, palliatieve 
zorg of revalidatie. 

Daarvoor is een optimale gegevens-
uitwisseling nodig tussen alle actoren 
met een daaraan gekoppeld financie-
ringsmodel. De Onafhankelijke Zieken-
fondsen pleiten voor een aanpassing 
van de financiering van de 1e lijn met 
een verhoging van het forfaitaire deel 
per capita, inclusief een financiering 
van de zorgkwaliteit (maximaal 10%). 
Ook een sterker accreditatiesysteem 
is nodig om er een  instrument voor 
kwaliteitsbevordering van te maken. 
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Daarnaast is het belangrijk om taken 
te delegeren aan nieuwe beroepen in 
de gezondheidszorg en de opvolging 
door een referentiehuisarts voor alle 
chronisch zieken te veralgemenen via 
het eGMD.

Ondersteuning van de 
ziekenhuishervorming

In het ziekenhuislandschap zijn meer-
dere hervormingen aan de gang:  de 
ziekenhuisnetwerken, een toekomstge-
richte forfaitaire financiering, … Deze 
ontwikkelingen moeten ondersteund 
én afgerond worden. De concentratie 
van de ziekenhuiszorg is gestart voor 
slokdarm- en alvleesklierkanker en 
moet worden uitgebreid naar andere 
gebieden als traumatologie, longkan-
kerchirurgie,... Een hogere zorgkwa-
liteit gaat echter niet alleen om een 
concentratie van bepaalde soorten 
verzorging. Uit internationale studies 
blijkt dat 1 op de 10 ziekenhuispatiën-
ten een ongewenst incident meemaakt, 

waarvan meer dan de helft vermijdbaar 
zou zijn. Wereldwijd zouden medische 
fouten de 14e oorzaak zijn van ziekte- 
en sterftegevallen. 

De onderfinanciering van de zieken-
huizen heeft tot gevolg dat de sup-
plementen de pan uit swingen. De 
gestadige evolutie naar een forfaitair 
systeem met een billijke, transparante 
en vereenvoudigde financiering moet 
daarom verdergezet worden. Dat zal 
de kwaliteit en efficiëntie ten goede 
komen. Om globale forfaits te kunnen 
samenstellen, zal het nodig zijn om 
rekening te houden met alle nodige 
middelen voor een goede patiën-
tenzorg, op basis van de werkelijke 
kostprijs van de zorg, de geneesmid-
delen en de medische hulpmiddelen. 
Dat houdt rechtstreeks verband met de 
herziening van de nomenclatuur. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen wil-
len dat het regelgevend kader voor de 
ziekenhuisnetwerken wordt afgerond, 

dat de referentiecentra worden uit-
gebreid, dat de financiering van elke 
nieuwe handeling of elk nieuw forfait 
gebaseerd wordt op een getoetste 
methodologie voor de raming van de 
kostprijs van de zorg en dat er parallel 
een reflectie gehouden wordt over de 
ziekenhuissupplementen. Bovendien 
moet het ‘pay for quality’-systeem uit-
gebreid worden en moet een algemeen 
programma voor de veiligheid van de 
zorg worden opgezet, dat onder meer 
gebaseerd is op de opleiding van de 
professionals, en op de inventaris en 
het beheer van ongewenste voorvallen.

VANESSA VANRILLAER
Dienst Vertegenwoordiging & Studies van 

de Onafhankelijke Ziekenfondsen

DOSSIER

Onze prioriteiten voor de federale overheid
• Optrekken van de groeinorm tot 2,2% voor het 

gezondheidszorgbudget.

• Een globaal en coherent vijfjarenplan voor de arbeids-
ongeschiktheden, waarbij alle actoren betrokken wor-
den: werkgevers, behandelende artsen, ziekenfondsen,  
adviserend artsen en bedrijfsartsen.

• Een sterk en gecoördineerd beheer tussen alle part-
ners om de projecten op vlak van eGezondheid te 
ondersteunen.

• Het gebruik van goedkope geneesmiddelen verhogen 
en het rationeel geneesmiddelengebruik promoten, 
bovenop een herziening van de beheersmechanismen 
voor farmaceutische specialiteiten.

• Voortzetting van begonnen projecten als de zieken-
huisnetwerken, de hervorming van de wetgeving over 
de kwaliteit en de beroepen in de gezondheidszorg, de 
proefprojecten voor geïntegreerde zorg, de terugbeta-
ling van de eerstelijnspsychologische zorg, de herzie-
ning van de nomenclatuur, …

• De uitbreiding van de  referentiecentra naar de zieken-
huizen en de invoering van een uitgebreid programma 
voor veilige zorg.

• De financiering van de eerste lijn aanpassen, het accre-
ditatiesysteem versterken, werk maken van de dele-
gering van taken aan nieuwe beroepen in de gezond-
heidszorg en de opvolging door een referentiehuisarts 
voor alle chronisch zieken veralgemenen.
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Eén ding is zeker: de komende jaren is 
Vlaanderen nog even zoet met de 6e 
staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 
zijn de domeinen mobiliteitshulpmid-
delen en woonzorgcentra opgenomen 
in de Vlaamse sociale bescherming 
(VSB). En tegen 2022 moeten daar 
volgens het overnamedecreet ook de 
domeinen revalidatie, psychiatrische 
verzorgingstehuizen en initiatieven 

voor beschut wonen bij komen. Die 
overheveling vraagt een goede voorbe-
reiding en een nauwkeurige planning. 

En wat met Brussel? Momenteel is 
er een overgangsfase: de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie 
(GGC) speelt een belangrijke rol in de 
gezondheidszorg voor Brusselaars. 
Maar vanaf 1 januari 2022 is deze 

overgangsfase voorbij. Dan moet 
Vlaanderen een visie hebben om de 
rechten van de Vlamingen en hun toe-
gang tot het zorgaanbod in Brussel te 
waarborgen in de toekomst.

Een efficiënte eerstelijnszorg

Een eerstelijnszorg waar de patiënt 
centraal staat, dat is voor Vlaanderen 
prioritair. Daarom is het belangrijk dat 
vraag en aanbod in het zorglandschap 
optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
In de praktijk betekent dit 60 eerste-
lijnszones: geografisch afgebakende 
gebieden, gevormd door één of 
meerdere gemeenten en aangestuurd 
door een zorgraad. Dankzij deze zones 
is interdisciplinaire samenwerking 
tussen lokale overheden en zorg- en 
hulpverleners mogelijk, met het oog 
op een effectieve en kwalitatieve 
eerste lijn.

Maar een eerste evaluatie van deze 
eerstelijnszones is noodzakelijk om de 
pijnpunten van het hervormingspro-
ces te erkennen. Een goede zorgconti-
nuïteit is enkel mogelijk als er goede 
afspraken zijn met de ziekenhuis-
netwerken. Deze netwerken zijn niet 
dezelfde als de eerstelijnszones, wat 
betekent dat de Vlaamse en de fede-
rale overheid in deze hervorming een 
belangrijke rol spelen en hun verant-
woordelijkheid moeten opnemen.

Het is geen kleine opdracht: de implementatie van de 6e staathervorming en het 
uitrollen van een eigen gezondheidsbeleid. Vlaanderen heeft de laatste jaren 
gewerkt aan het tempo van een snelheidstrein.  De burger merkt er niets van, maar 
achter de schermen beweegt er veel.

De snelheidstrein van Zorg en 
Welzijn in Vlaanderen



DOSSIER

13

(Nog) meer preventie

Qua preventiebeleid staat Vlaanderen 
van alle deelstaten het verst. Toch 
kan alles beter: 19% van de Vlamingen 
rookt, 17% drinkt meer dan 10 gla-
zen alcohol per week en slechts 36% 
van de bevolking ouder dan 15 jaar 
beweegt minstens 30 minuten per dag. 
Slechts 2% van het Vlaamse budget 
Zorg en Gezondheid gaat naar pre-
ventie. Ook Vlaanderen moet dus nog 
meer werk maken van een preventief 
gezondheidsbeleid. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
roepen de volgende Vlaamse Rege-
ring op om het preventiebudget met 
50% te verhogen. Daarnaast vragen 
we een strengere wetgeving rond 
reclame voor ongezonde producten.  
Het principe van ‘Health in all policies’ 
moet praktisch uitgewerkt worden: niet 
alleen een sensibilisering van jongeren 
via het onderwijs, maar ook in andere 
sectoren. Een bijzondere aandacht 
moet gaan naar het versterken van 
de mentale weerbaarheid van onze 
jongeren. In Vlaanderen gebeuren 3 
zelfdodingen per dag, wat boven het 
Europese gemiddelde ligt. Meer dan de 
helft van de psychologische problemen 

begint rond de leeftijd van 14 jaar. 
Werken aan de mentale weerbaarheid 
van kinderen begint in de klas. Scholen 
hebben een kwalitatief preventieplan 
voor geestelijke gezondheid nodig, 
waarin jongeren en het onderwijzend 
personeel aan bod komen. Leerkrach-
ten moeten mentale problemen sneller 
kunnen ontdekken. 

Ouderenzorg: langer 
zelfstandig thuis wonen

In 2020 zal 6,2% van de bevolking 
ouder zijn dan 80 jaar. Tegen 2050 
zou het al om 11,1% gaan. Ouderen 
willen langer zelfstandig thuis wonen. 
Dat kan door o.a. het financieringsbe-
leid van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) 
leeftijdsonafhankelijk te maken en de 
verschillende financieringsbronnen (bv. 
wonen en welzijn) optimaal op elkaar 
af te stemmen. Langer thuis wonen 
kan het isolement van ouderen in de 
hand werken. Met andere woorden, ook 
deze problematiek verdient gepaste 
maatregelen.

En wat met de rol van de mantelzor-
ger? Een gepaste omkadering is nood-
zakelijk, want 4 op de 10 mantelzorgers 

hebben het moeilijk door onvoldoende 
ondersteuning. De volgende Vlaamse 
Regering moet daarom verder investe-
ren in een ondersteuning met flexibele 
vormen van thuisoppas, co-housing 
en institutionele respijtzorg, waarbij 
de mantelzorger even op adem kan 
komen. 

Grotere betrokkenheid van 
de patiënt in de revalidatie

Een zorgcontinuïteit binnen het domein 
van revalidatie is cruciaal. Vlaanderen 
heeft hier de voorbije jaren hard aan 
gewerkt en zal dit ook blijven doen. 
De patiënt zit aan het stuur van zijn 
revalidatietraject: zo kan vanaf de 
start beter ingespeeld  worden op zijn 
zorgnoden en kan een grotere betrok-
kenheid gecreëerd worden. Het is ook 
essentieel dat elke patiënt recht heeft 
op hetzelfde traject met dezelfde 
keuzemogelijkheden. Dat kan met een 
uniform inschalingsinstrument als de 
BelRAI. 

MAARTEN PEETERS
Dienst Vertegenwoordiging & Studies van 

de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Onze prioriteiten voor de Vlaamse Overheid

• Plan zorgvuldig de volgende fasen van de implemen-
tatie van de staatshervorming, met een bijzondere 
aandacht voor Brussel.

• Evalueer de werkzaamheden in de eerstelijnszones 
en stuur bij waar nodig. Versterk de capaciteit van 
de gemeenten om hun verantwoordelijkheden op te 
nemen.

• Betrek de patiënt meer in de organisatie van zijn reva-
lidatietraject en garandeer een gelijke behandeling.

• Zet in op initiatieven en projecten die langer zelfstan-
dig thuis wonen voor ouderen mogelijk maken. Versterk 
daarbij de positie van de mantelzorger en pak de pro-
blematiek van isolement aan.

• Verdubbel het preventiebudget, met een bijzondere 
aandacht voor de versterking van de mentale weer-
baarheid van jongeren.
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AVIQ blaast drie kaarsjes uit 

Tijdens de vorige legislatuur zag het 
Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) 
het licht, wat het behoud van het 
paritaire beheer van de gezondheid 
en de bijstand aan personen concreet 
maakte. Drie jaar later moet het AVIQ al 
rekening kunnen houden met voor-
stellen om de werking te verbeteren, 
bv. over de budgettaire procedure of 
quorumregels, afkomstig van de ver-
schillende instanties. 

Ook de samenstelling van een centraal 
strategisch college was pas helemaal 

op het einde van de legislatuur rond. 
De volgende regering zal dit nieuwe 
adviserende orgaan met ambitieuze 
doelstellingen dus de nodige aanspo-
ring moeten geven. De contouren van 
de missies van dit College moeten ook 
afgebakend worden, in verhouding tot 
die van de economische, sociale en 
milieuraad van Wallonië. 

Overgehevelde materies

De politici en de leiders van de deel-
staten beseffen dat de opsplitsing van 
de overgedragen materies door de 6e  
staatshervorming het beheer er niet 
makkelijker op maakt. Waarom hebben 
alle deelstaten anders gevraagd om de 
overgangsperiode te verlengen, waarin 
het RIZIV deze materies ad interim 
uitvoerde? Sinds januari 2019 heeft het 
AVIQ, in samenwerking met de Waalse 
verzekeringsinstellingen, deze verant-
woordelijkheden overgenomen. Er zal 
echter een proactieve houding nodig 
zijn om te anticiperen op het einde 
van het overgangsmechanisme voor 
de financiering van de overgedragen 
bevoegdheden (2024). En de nieuwe 
regering zal middelen moeten voorzien 
om een toekomstgerichte visie op het 
model van de Waalse sociale bescher-
ming uit te werken.

Afhankelijkheid aanpakken

De sector van de rust- en verzorgings-
tehuizen valt nu onder de bevoegdheid 
van de deelstaten. Er is echter ook 
nood aan een echte politieke visie en 
een gestructureerd en grondig gebud-
getteerd actieplan voor de sector van 
de alternatieve woonvormen voor 
afhankelijke personen en de problema-
tiek om ouderen langer thuis te laten 
wonen. Twee materies die ook nauw 
samenhangen met de vergrijzing. 

Concreet kozen de beleidsmakers er 
in de vorige legislatuur voor om de 
kwestie van de vergrijzing en afhan-
kelijkheid globaler aan te pakken 
met de invoering van een ‘assurance 
autonomie’. De burgers willen zo veel 
en zo lang mogelijk thuis wonen en de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen staan 
helemaal achter dit idee. Toch lijkt dit 
project zeer complex en de budgettaire 
basis is onvoldoende. Bovendien wordt 
de vrije keuze van de mensen aanzien-
lijk beperkt met drie diensten. 

De afhankelijkheid in Wallonië opnieuw 
aanpakken, vraagt om de erkenning 
en aanmoediging van de informele 
zorg. Op dit niveau zijn de behoeften 
in kaart gebracht en zijn er tal van 

De laatste 5 jaar verliepen niet zonder slag of stoot voor Wallonië. Tijdens de 
ongekende politieke crisis in de zomer van 2017 zat het Waalse bestuur opgezadeld 
met tal van schandalen. Schoon schip maken was nodig, maar ging wel ten 
koste van andere prioriteiten. Naast het grote project rond de overgedragen 
bevoegdheden binnen de 6e staatshervorming heeft Wallonië op gezondheidsvlak 
geen toekomstgerichte visie kunnen uitwerken. Iets dat nochtans hoognodig is, 
gezien de vele uitdagingen op vlak van volksgezondheid en de behoeften van de 
burgers.

Nog tal van uitdagingen voor de 
Waalse regering
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uitdagingen. Zowel op vlak van het 
informeren en adviseren van de man-
telzorgers als rond hun erkenning en 
het daaruit voortvloeiende aanbod van 
adempauzes.

De levensstijl  
van de Waalse bevolking... 

In november 2018 keurde het Waalse 
parlement een transversaal plan goed 
rond preventie en gezondheidspromo-
tie. Een plan op basis van de behoef-
ten van de patiënten en burgers en in 
samenwerking met vele zorgprofessio-
nals. Een aanpak die de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen helemaal steunen. Uit 
het resultaat blijkt hoeveel uitdagingen 
en doelstellingen er zijn op vlak van 
gezondheidspromotie en -preventie. 
Het ontwerpdecreet dat dit plan con-
creet moet maken en de actoren een 
frisse wind in de zeilen moet geven, 
lijkt echter opzij te zijn geschoven.

Bovendien is er tot op heden geen 
extra budget vrijgemaakt voor de 
uitvoering van dit transversale plan. 
België loopt duidelijk achter als het om 
preventiebudget gaat. De noodzake-
lijke inspanningen zijn aanzienlijk en 
zeker in Wallonië. Het is een kwestie 
die de volgende regering helemaal 
bovenaan de agenda moet plaatsen.

Eerstelijnszorg:  
van intenties naar actie!

De organisatie van een eerstelijnszorg 
op basis van de toenadering tussen 
alle actoren was één van de goede 
voornemens van de vorige regering. 
Ook hier vragen de Onafhankelijke Zie-
kenfondsen om een echte Waalse visie 
om deze noodzakelijke toenadering in 
de praktijk te brengen. 

We zijn voorstander van een groepe-
ring van de structuren die het overleg 
met de patiënt bevorderen en werken 
aan een passende verdeling van de 
zorggebieden: de GDT’s (Geïntegreerde 
Diensten voor Thuisverzorging), de 
huisartsenkringen, de platformen voor 
palliatieve zorg, de tweedelijnsteams 
voor palliatieve verzorging, de platfor-
men voor geestelijke gezondheid en de 
regionale multidisciplinaire netwerken.  

Ook andere projecten moeten deel 
uitmaken van de prioriteiten van de 
volgende regering. Denk maar aan de 
aanmoediging van groepspraktijken, 
de ontwikkeling van de functies van 
zorgcontinuïteit, het veilig delen van 
gezondheidsgegevens, de evaluatie van 
het Impulseo-project, enz.

Ongelijke behandeling bij  
de verdeling van subsidies

Hoewel in de laatste regeringsverkla-
ring de nadruk lag op de noodzaak van 
transparantie bij de subsidieverlening, 
vallen er nog altijd aanzienlijke onge-
lijkheden te betreuren. Wallonië heeft 
nog wat werk op vlak van de objectivi-
teit van bepaalde toekenningscriteria. 
Zo is er een voorkeursbehandeling 
waargenomen bij de verdeling van sub-
sidies tussen de sociale dienstencentra 
van de ziekenfondsen of de diensten 
voor de herinrichting van woningen. 

EMILIE VANDERSTICHELEN EN JOËLLE JOSSE
Dienst Vertegenwoordiging & Studies van 

de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Onze prioriteiten voor de Waalse regering 
• De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen de eerste 

evaluaties van het AVIQ aangrijpen om haar procedures 
te vereenvoudigen en de start van haar nieuwe advise-
rende orgaan te bewerkstelligen.

• De aanpak van de afhankelijkheid in Wallonië moet 
herbekeken worden met een toekomstgerichte visie 
rond thuiszorg. Ook de rol van de mantelzorgers moet 
versterkt en aangemoedigd worden.

• Het is noodzakelijk om de toenadering tussen alle 
actoren uit de eerste lijn te concretiseren en de 

zorggebieden te harmoniseren tussen de verschillende 
structuren.

• Een verdubbeling van de middelen voor preventie is 
onontbeerlijk en ook het transversale plan rond pre-
ventie en gezondheidspromotie moet het licht zien.

• Een gelijkwaardige behandeling moet gegarandeerd 
zijn bij de subsidiëring van de dienstencentra van 
de ziekenfondsen, en dat op basis van objectieve 
toekenningscriteria.
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Brussel en haar institutionele com-
plexiteit hebben al veel inkt doen 
vloeien. Alles herzien is niet bepaald 
realistisch, maar het is duidelijk dat de 
efficiëntie in de volgende regeerperi-
ode beter kan. Bijvoorbeeld door de 
portefeuille van gezondheids- en soci-
ale bevoegdheden toe te vertrouwen 
aan een duo van Brusselse ministers. 
Want de ervaring met het Verenigd 
College bewees hoe moeilijk het is om 
een doeltreffend gezondheidsbeleid 

te voeren met 4 ministers uit verschil-
lende politieke families.

Een goede zorgcontinuïteit in 
de Brusselse microkosmos

En meer efficiëntie op langere termijn? 
Daarvoor is een samensmelting nodig 
van de diensten van het Verenigd Col-
lege en Iriscare tot één administratie 
bij de diensten van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 

rond gezondheid/sociale bevoegd-
heden. Volgens de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen zorgt een tweekoppige 
administratie namelijk voor een risico 
op inefficiëntie, gebrekkige  onderlinge 
afstemming en extra kosten voor de 
gemeenschap.

Bovendien heeft de regionalisering 
van bepaalde bevoegdheden uit de 
gezondheidszorg door de 6e  staats-
hervorming ook aangetoond dat geen 
enkele deelstaat de eigen boontjes 
helemaal alleen kan doppen. De fede-
rale overheid en de andere deelstaten 
moeten goed op elkaar afgestemd zijn 
om de continuïteit én de kwaliteit van 
de zorg voor alle burgers te waarbor-
gen. In Brussel is het vastleggen van 
de verschillende bevoegdheidsniveaus 
(GGC/COCOF/VGC) voor de overgedra-
gen bevoegdheden essentieel om een 
goede zorgcontinuïteit te verzekeren in 
de Brusselse microkosmos.

Brussel in ademnood

In België is Brussel de minst gezonde 
plaats om te leven, te wonen en te 
werken: de luchtvervuiling ligt er 80% 
hoger dan de norm van de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO). Volgens 
de WHO veroorzaakt luchtverontreini-
ging een aanzienlijk aantal sterfgeval-
len onder volwassenen door hart- en 
vaatziekten (24%), chronische obstruc-
tieve longziekten (43%) en longkanker 

Maar liefst 1 op de 3 Brusselaars heeft een inkomen dat onder de armoede
risicodrempel ligt. Brussel staat voor grote uitdagingen op vlak van 
zorgtoegankelijkheid, in het bijzonder voor die kwetsbare bevolking. Om nog maar 
te zwijgen van de klimaatuitdagingen. Want we weten dat leven of werken in onze 
hoofdstad schadelijk is voor de gezondheid en de levensverwachting aanzienlijk 
verkort. 

Nood aan nieuwe adem voor 
Brussels gezondheidsbeleid



DOSSIER

17

(29%). Het leven van Belgen wordt met 
9 maanden ingekort door hun  bloot-
stelling aan fijne deeltjes. Deze ver-
ontrustende cijfers zouden de nieuwe 
Brusselse regering  moeten aansporen 
om actie te ondernemen. Ook hier zijn 
de bevoegdheden versnipperd over 
meerdere bevoegdheidsniveaus, maar 
Brussel kan wel degelijk zelf maatrege-
len uitwerken. 

Brusselse ouderen 
ondersteunen

Sinds de 6e staatshervorming is Brus-
sel verantwoordelijk voor de onder-
steuning en huisvesting van haar oude-
ren. Te beginnen met de rusthuizen. 
De rusthuisbedden zijn onderbezet of 
worden gebruikt door mensen met een 
lichte zorgnood, die moeite hebben 
om betaalbare alternatieven te vinden 
op maat van hun fysieke en financiële 
situatie. In 2020 moeten er dus alter-
natieven komen voor die rusthuizen: 
centra voor dagverzorging, betaalbare 
serviceflats, groepsaccommodaties. 

Zo belanden we als vanzelf bij de 
tegemoetkoming voor 65-plussers met 
een zorgnood. Die wordt in Brussel 

onderbenut, zonder een grondige ana-
lyse van de redenen hiervoor en ook 
een actieplan staat nog niet in de stei-
gers. De effectieve overname van het 
beheer van deze tegemoetkoming door 
Iriscare tegen 2022 zou de aanzet moe-
ten zijn voor een algemene reflectie 
over het beheer van de afhankelijkheid 
in Brussel, eventueel door deze open 
te stellen voor een ruimer publiek.  

Sterkere band tussen 
Brusselse patiënt en zijn 
huisarts

Meer dan 1 op de 3 Brusselaars heeft 
geen vaste huisarts. We weten ook 
dat een kwart van de Brusselaars 
de laatste 5 jaar geen huisarts heeft 
geraadpleegd. Het is noodzakelijk om 
een duurzame band tot stand te bren-
gen tussen de huisarts en zijn patiënt. 
Het Globaal Medisch Dossier (GMD) is 
hiervoor een essentieel instrument. De 
inspanningen moeten worden voort-
gezet om de toetreding van de Brusse-
laars tot dit digitale opvolgingsinstru-
ment te promoten (slechts 39% van de 
Brusselaars heeft een GMD, tegenover 
75% in Vlaanderen), vooral bij de chro-
nisch zieken. 

Een concreet 
gezondheidsplan 

Het Brusselse gezondheidsplan is 
een ‘werf in uitvoering’ gebleven 
tijdens de vorige legislatuur. Zo’n 
plan bekijkt de zaken nochtans vanuit 
een 360°-invalshoek. Het vereist een 
sterke samenwerking met de andere 
Brusselse voogdijoverheden en vooral 
met de federale overheid om volledig 
ontplooid te kunnen worden, maar het 
vat de uitdagingen voor Brussel op vlak 
van gezondheidsbeleid ook heel goed 
samen. De Onafhankelijke Ziekenfond-
sen vragen dat het geen dode letter 
blijft in de volgende legislatuur en 
verfijnd wordt op basis van nog vast 
te stellen (en te begroten) prioriteiten. 
Het plan moet ook gecoördineerd wor-
den met de andere Brusselse plannen 
op gezondheidsvlak.

AMANDINE PRADE  
EN EMILIE VANDERSTICHELEN

Dienst Vertegenwoordiging & Studies van 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Onze prioriteiten voor de Brusselse overheid

• Een duo van Brusselse ministers om de teugels in 
handen te houden op vlak van gezondheid en sociale 
zaken.

• Een permanente interministeriële raad tussen de 
bevoegde entiteiten in Brussel.

• Eén administratie ten dienste van het duo van minis-
ters van het Verenigd College, belast met gezondheid 
en sociale bevoegdheden.

• Een sterkere promotie van het Globaal Medisch Dossier 
(GMD).

• Een herziening van de aanpak voor mensen met een 
zorgnood in Brussel: herziening van de voorwaar-
den voor de tegemoetkoming voor 65-plussers met 
een zorgnood en stimulering van alternatieven voor 
rusthuizen (groepshuisvesting, beter betaalbare ser-
viceflats, centra voor dagverzorging).

• Stimuleren van de Brusselse actieradius rond 
milieukwesties.

• Uitvoeren van het Gezondheidsplan van het Verenigd 
College en dat plan coördineren met die van de andere 
deelstaten.
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Europese pijler  
van sociale rechten

17% van de Europeanen leeft onder 
de armoedegrens. De economische 
dynamiek van de interne markt zwaait 
ook de plak in andere domeinen, 
waardoor de vraag naar een socialer 
Europa steeds nadrukkelijker weer-
klinkt. Er is nood aan een hervor-
ming van het Europese economische 
semester, met de integratie van een 
sterkere sociale dimensie met sociale 
en milieu-indicatoren.

Met de Europese pijler van sociale 
rechten beschikt de EU vandaag over 
een kader met 20 principes om de 
goede werking van de arbeidsmarkt 
en de systemen van sociale bescher-
ming te waarborgen. De Belgische 
ziekenfondsen verwachten van Europa 
dat het de lidstaten ondersteunt bij 
de realisatie van deze principes. Het 
gaat onder meer om het garanderen 
van sociale bescherming voor alle 
vormen van arbeid (micro- en flexijobs, 
betaling per opdracht, kortdurende 
arbeidsovereenkomsten, ...). 

Preventie, preventie en nog 
eens preventie

De EU-lidstaten besteden gemiddeld 
slechts 3% van hun gezondheids-
budgetten aan preventie. Dat moet 
in de toekomst 5% worden, over de 
verschillende beleidsdomeinen heen 

(Health in all policies). Aan de Europese 
Commissie om de lidstaten hierover 
te blijven sensibiliseren. Het dichten 
van de gezondheidskloof door betere 
gezondheidsvaardigheden bij de Euro-
peanen is daarbij een centraal thema. 
Voor de Belgische ziekenfondsen is het  
dan ook onbegrijpelijk dat het bestaan 
van een Europese Commissaris voor 
Gezondheid en een volwaardig Direc-
toraat-Generaal voor gezondheid en 
voedselveiligheid vandaag ter discus-
sie staat. 

Preventie, dat betekent ook de impact 
van milieuvervuiling op onze gezond-
heid verminderen. Europa moet 
daarom streven naar strengere nor-
men rond luchtkwaliteit en hormoon-
verstoorders als glyfosaat. En om een 
gezondere levensstijl te promoten, is 
er ook nood aan een striktere reclame-
wetgeving voor ongezonde producten 
als tabak, vet- en suikerrijke voeding 
en alcohol. In de eerste plaats naar 
kinderen en jongeren toe. Ten slotte 
moet Europa blijven hameren op de 
meerwaarde van vaccins om te vermij-
den dat de Europese vaccinatiegraad 
nog meer daalt.

Meer transparantie rond 
geneesmiddelen 

Europese lidstaten beginnen de 
krachten te bundelen rond de finan-
ciële toegankelijkheid van genees-
middelen. Denk maar aan BeNeLuxA, 

een samenwerkingsverbond waartoe 
onlangs ook Ierland toetrad. Dit initi-
atief zou nog een sterkere onderhan-
delingspositie met de farmaceutische 
industrie hebben als andere landen dit 
voorbeeld volgden. Ook rond Health 
Technology Assessment (HTA) is meer 
samenwerking nodig. Het sleutel-
woord voor dat toekomstige beleid is 
transparantie. Zo vraagt het aandeel 
van publieke middelen in biomedisch 
onderzoek om een diepgravende ana-
lyse. En uiteraard is er een dringende 
nood aan transparantie rond de prijzen 
die nationale overheden betalen 
voor innovatieve geneesmiddelen 
en de kortingen die daarbij worden 
afgesproken. 

Hoeveel willen en kunnen we betalen 
voor geneesmiddelen? Zijn er gren-
zen aan onze solidariteit? Het is aan 
Europa om dit complexe debat op 
gang te trekken met de verschillende 
lidstaten. Het is daarnaast ook nodig 
om na te denken over een ‘fair price’ 
voor geneesmiddelen op Europees 
niveau. Dat is een maximumprijs voor 
een nieuw geneesmiddel, rekening 
houdend met parameters als de kosten 
voor onderzoek en ontwikkeling, pro-
ductie, doelgroep, …

Opgelet met 
vrijhandelsverdragen

De Belgische ziekenfondsen sensibi-
liseren al enige tijd het publiek en de 

Vergis je niet: ook Europa heeft een grote invloed op onze gezondheidszorg, 
sociale bescherming, … Om dat belang te onderstrepen, hebben de Belgische 
ziekenfondsen hun Europese prioriteiten gebundeld in een memorandum. Enkele 
intermutualistische voorstellen op een rijtje!

Europa, ook belangrijk voor onze 
gezondheid en sociale bescherming
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politiek over de risico’s van vrijhan-
delsverdragen als CETA en TTIP. Ze 
verwachten meer transparantie van 
de EU in deze dossiers. Zo moet het 
Europees Parlement het onderhan-
delingsmandaat voor de Europese 
Commissie rond vrijhandels- en inves-
teringsakkoorden goedkeuren. Er is 
ook nood aan impact evaluaties als de 
Sustainability Impact Assessment (SIA). 
Die moeten nagaan of de voorgestelde 
handelsmaatregelen niet haaks staan 
op de toegang tot gezondheidszorg en 
milieubescherming. Daarnaast mogen 
de vrijhandelsakkoorden geen afbreuk 
doen aan de bevoegdheid van de EU en 
de lidstaten om openbare dienstverle-
ning te organiseren en aan te bieden.

Een digitale agenda ten 
dienste van onze gezondheid

De Belgische ziekenfondsen steunen 
de doelstellingen in het document 
‘Digitale transformatie van de gezond-
heidszorg’ van de Europese Commissie 

uit 2018. Deze transformatie mag wel 
geen doel op zich zijn, maar een middel 
om de patiënt en zijn gezondheid 
centraal te plaatsen. Enkele andere 
aandachtspunten zijn informatiecam-
pagnes en opleidingen voor een betere 
‘digital health literacy’, een strikte 
toepassing van de privacy-wetgeving 
(GDPR), de toegang van elke burger tot 
zijn eigen gegevens met een vrije, dui-
delijke en permanente goedkeuring, …

De Europese Commissie moet ook 
waken over de implementatie van 
de aanbeveling rond een Europees 
uitwisselingsformaat voor elek-
tronische patiëntendossiers en de 
interoperabiliteit van de Europese 

digitale architectuur die hieruit volgt. 
Er moet ook een Europees label-
lingsysteem komen om digitale tools 
te valideren en certifiëren, zodat ze 
ingang kunnen vinden in de Europese 
gezondheidszorg. 

CHRISTIAN HOREMANS
Dienst Vertegenwoordiging & Studies van 

de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Onze prioriteiten voor het Europese beleid

• Een sociaal Europa dat ongelijkheden wegwerkt door 
de concretisering van de Europese pijler van sociale 
rechten.

• Een Europees beleid dat de lidstaten aanmoedigt 
om de volksgezondheid door preventie en gezond-
heidspromotie verder te versterken.

• Meer Europese samenwerking gericht op het garan-
deren van de financiële toegankelijkheid van 
geneesmiddelen.

• Handelsverdragen die transparant tot stand komen 
en het Europese sociale model en de mensenrechten 
respecteren.

• Een digitale agenda die een antwoord biedt op de wer-
kelijke uitdagingen van de volksgezondheid, innovatie 
aanmoedigt en efficiënte, toegankelijke gezondheids-
systemen in verandering ondersteunt.

• Een sterke Europese sociale economie, met een erken-
ning van de ziekenfondsen.

MEER  
INFO? 

Ontdek het intermutualistische memorandum rond Europa 
op www.mloz.be  

DOSSIER


