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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 
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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.
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