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ziekenfondsen



oproep 
tot actie
In de visie op de toekomst van de gezondheidszorg 
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen staan  
5 fundamentele principes centraal: 

1. Een zorgstelsel op maat van de noden van de 

patiënten en de prioriteiten rond volksgezondheid
2. De waarborging van de fysieke en financiële 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de 
patiënten

3. Eerbied voor de patiënt, voor zijn vrije keuze, zijn 
persoonlijke levenssfeer en zijn recht op een gelijke 
behandeling

4. Streven naar een noodzakelijk evenwicht tussen 

medische innovatie en de kostprijs daarvan voor 

de maatschappij, efficiëntie in de zorg als middel 
voor het vrijwaren van toekomstige solidariteit

5. Een efficiënte zorgorganisatie om de 
administratieve last voor alle actoren te beperken

Om deze principes in de praktijk te brengen, zijn 

noodzakelijke veranderingen vereist. Veranderingen die 

soms wets- en reglementeringsaanpassingen vergen en dus 

afhankelijk zijn van politieke beslissingen. Wij nodigen 

u als politieke partij daarom uit om de onderstaande 

aandachtspunten en voorstellen op te nemen in uw 

partijprogramma of ermee rekening te houden bij de 

opmaak van het volgende regeerakkoord. 

Xavier Brenez

Directeur-generaal 
van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

5 principes



aandachtspunten 
en voorstellen van 
de onafhankelijke 
ziekenfondsen

Waarom? 

hoe?

een herziening van de financiering 
en de terugbetaling van de zorg

De huidige duale ziekenhuisfinanciering is gestuurd vanuit het 
aanbod. Het gebrek aan structurele financiering wordt opgevan-
gen door het opdrijven van het volume aan verstrekkingen via 
de nomenclatuur. Iedereen is het erover eens dat dit systeem aan 
herziening toe is. Alles hangt echter samen: als de ziekenhuis-
financiering herbekeken wordt, mag de nomenclatuur niet achter 
blijven. Vooral de splitsing tussen materiaalkost en de intellec-
tuele inspanning van de zorgverstrekker is daarbij van cruciaal 
belang. De materiaalkost moet bovendien constant gemonitord 
worden om de aanpassing aan de evolutie van de (internationale/
Europese) prijzen en de technologische evolutie op te volgen. 
Een DRG (Diagnosis related group)-systeem vormt de basis voor 
een beheersbaardere zorgorganisatie die bovendien elemen-
ten aanreikt van een zorg die meer gestuurd is vanuit de vraag.  

→→ Voor de ziekenhuisfinanciering ijveren we voor een gemengd 

en prospectief forfaitair systeem op basis van pathologie. 
Een systeem dat bovendien ook rekening houdt met de noden van 
de patiënten en in het bijzonder die van de chronische patiënten 
die binnenkort onze gezondheidszorg zullen overspoelen. Dat 
systeem vraagt om een herziening van de zorgorganisatie ‘an 
sich’, in functie van de zorgcontinuïteit en met een doordachte 
echelonnering voor een doelmatig gebruik van de 1e, 2e en 3e lijn.

→→ De nomenclatuurfinanciering moet complementair zijn 

aan de ziekenhuisfinanciering en moet aangepast zijn aan de 
noodzakelijke ambulante zorg. Zo kunnen we evolueren naar een 
preventieve, proactieve en vooral multidisciplinaire geneeskunde. 
Het doel: een nieuw model van geïntegreerde zorg waar 1e, 2e 
en eventueel 3e lijn elkaar ontmoeten rond de patiënt met het 
oog op de coördinatie en zorgcontinuïteit die hij nodig heeft. 
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voorstellen

Waarom? 

hoe? 

Beleid rond geneesmiddelen, 
implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen

→→ Verder inzetten op een doelmatig gebruik, met volumebeheersing 
en een ‘value for money’ principe.

→→  Verbeteren van de positie van de generische geneesmiddelen, 
voorschriften op stofnaam en substitutie naar goedkopere alter-
natieven door de apotheker. 

→→  Aanmoediging van openbare aanbesteding en omkering van 
de regelgeving van prijs/terugbetaling van geneesmiddelen en 
implantaten. Momenteel wordt er eerst een prijs vastgelegd, 
waarna pas de onderhandelingen voor terugbetaling kunnen 
beginnen. Draai de situatie om en bepaal eerst de (meer)waarde 
van het geneesmiddel of implantaat voor de volksgezondheid, 
alvorens de economische prijs vast te leggen. 

→→  Monitoring en opvolging van het volume aan geneesmiddelen-
voorschriften en van het gebruik van implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen in functie van de vooraf berekende nood.

België heeft het hoogste voorschrijfpercentage na een raad-
pleging (84%) en een hoge (volume)kost voor het budget van 
geneesmiddelen. Daarnaast is het persoonlijk aandeel van de 
patiënten voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen 
hoog. Bovendien zijn we koploper voor bepaalde implantaten, 
bv. pacemakers. 

→→ Een geheel aan maatregelen ontwikkelen rond de beheer-

sing van volumes en het voorschrijfgedrag. Monitoring en 
feedback aan de verstrekkers is noodzakelijk en het verbruikte 
volume dient te worden getoetst aan de vooraf bepaalde medische 
noden en eventuele klinische richtlijnen.

→→ Afwijkend gedrag opsporen en, indien nodig, sanctioneren 

bij gebrek aan objectieve redenen. Daarvoor is een algemene 
wettelijke basis nodig. Het gerecupereerde budget moet op-
nieuw in de sector worden geïnvesteerd (niet ten voordele van 
het administratieve budget van het RIZIV) om innovatie in de 
sector te kunnen bekostigen. Ook een herziening van de lange 
en ingewikkelde sanctieprocedures om fraudeurs echt te pakken 
is noodzakelijk. Daarvoor moeten de vaststellingen van de VI/
AG en van het IMA meer bewijskracht krijgen.

→→ Investeren in de aanmoediging van goed(koop) voorschrijf-

gedrag en substitutie waar mogelijk, zonder in te boeten aan 
zorgkwaliteit.
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Waarom? 

Waarom? 

hoe? 

hoe? 

herzie de programmering 
van de infrastructuur van de 
ziekenhuizen en revalidatie- 
instellingen

Bevorder de kwaliteit 
van de zorg

Te veel instellingen bieden een te breed zorgpalet aan. Daarnaast 
bieden ze vaak ook extreem specialistische zorg aan, zonder 
bewijs van de noodzakelijke expertise. Bovendien zijn te veel 
instellingen geconcentreerd op een beperkte oppervlakte, terwijl 
er kale vlekken blijven op onze landkaart voor instellingen die 
diensten aanbieden waarbij proximiteit wel van belang is. Een 
concentratie van specialisatie en expertise is daarom broodnodig 
en de maatregelen rond volumebeperking moeten worden uit-
gebreid naar het niveau van de instellingen, diensten en functies 
van de ziekenhuizen.

→→ We moeten een beperking en spreiding van de instellingen pro-
grammeren op basis van de medische nood, EBM-aanbevelingen 
en noodzakelijke expertisecriteria (bv. bevindingen uit het buiten-
land). Niet elke burgemeester moet zijn ziekenhuis en revalidatie 
instelling hebben. 

Een efficiënte zorg en een efficiënt gebruik van de (publieke) 
middelen veronderstelt een kwaliteitsvolle behandeling tegen 
een verantwoorde kost. 

→→ Een deel van de financiering moet afhangen van het respecteren 
van kwaliteitsindicatoren. Bovendien moet het respecteren van 
deze indicatoren door de zorgverstrekkers op een gepaste manier 
aangemoedigd worden via een financiering voor kwaliteit. 

→→ De vrijwillige bekendmaking van het kwaliteitsniveau en de per-
formantie moet de patiënt kunnen begeleiden in zijn zoektocht 
naar kwaliteitsvolle zorg en zal tevens de expertise op natuurlijke 
wijze bundelen en bevestigen. 
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Waarom?

hoe? 

voorstellen

Waarom?

hoe? 

maak een geïntegreerd plan  
voor de afhankelijkheid

realiseer administratieve 
vereenvoudiging

Het heikele punt is niet de vergrijzing op zich. De grote uitda-
ging voor de toekomst van onze gezondheidszorg is namelijk de 
zondvloed aan zorg en hulp voor deze generatie ouderen. Een 
afdoende aanbod aan aangepaste zorg en voldoende zorgverstek-
kers in deze niche is dus primordiaal. 

→→ De oplossingen moeten kwantitatief en kwalitatief van aard zijn 
om tegemoet te komen aan de evolutie van de zorgbehoeften. De 
Onafhankelijke Ziekenfondsen denken onder meer aan: begelei-
ding van mantelzorg, omkadering en thuiszorg, oplossingen via 
telegeneeskunde/telemonitoring voor de thuisblijvers, respijtop-
lossingen, dag- en nachtoplossingen, serviceflats voor personen 
die een thuissituatie niet meer zien zitten en voldoende ROB en 
RVT’s met gekwalificeerd personeel om de zorgafhankelijkheid 
op te vangen in menswaardige omstandigheden. 

→→  Er is ook nood aan een masterplan rond chronische zorg, voort-
bouwend op de actuele initiatieven, met een voor de patiënt 
effectief en voor de betaler doelmatig gebruik van het multidis-
ciplinaire zorgaanbod.

→→ Afschaffing van de papieren facturen/attesten van geneeskun-
dige zorg

→→  Vereenvoudiging van de reglementeringen met betrekking tot 
de adviserend geneesheren

→→ Bevordering van de uitwisseling van gegevens
→→ Vereenvoudiging van het beheer van de rechten op geneeskundige 

verzorging (verzekerbaarheid)

De Belgische wetgeving is complex, administratief log en alles-
behalve efficiënt. 

→→ Systematisch een beroep doen op informatisering kan de ad-
ministratieve stromen vergemakkelijken voor alle partijen. Het 
ontwikkelen van een gedeeld (elektronisch) medisch dossier en 
de uitwisseling van medische gegevens moet de zorgverstrekking 
verbeteren, de toediening van de zorg efficiënter maken, de taak 
van de adviserend geneesheer vergemakkelijken en de toekenning 
van rechten aan de leden bevorderen. Het kan bovendien de basis 
vormen voor de evaluatie van de kwaliteit en effectiviteit van de
zorg in de dagelijkse praktijk.
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voorstellen

Waarom?

Waarom?

hoe? 

hoe? 

Beheer de impact van de 
6e staatshervorming 

herzie de overlegmechanismen

→→ Monitoring van de performantie van het zorgsysteem
→→  Responsabilisering van de regionale overheden
→→  Afspraken rond coördinatiemechanismen  

Bij de 6e staatshervorming, die een deel van de federale bevoegd-
heden rond gezondheidszorg overhevelt naar de deelstaten, 
stond niet het belang van de patiënt centraal. Het gaat om een 
politieke consensus die de institutionele, administratieve en 
reglementaire complexiteit voor de burgers en de uitvoerings-
organen heeft vergroot. 

→→ Een reflectie over homogene bevoegdheidspakketten in het belang 
van de patiënten is noodzakelijk.

Het eigenbelang van alle partijen en compromissen om de eigen 
achterban te behagen zijn schering en inslag bij het overleg. Het 
belang van de patiënt en het stelsel komt slechts op de tweede 
plaats.  

→→ We hebben nood aan een gezondheidsplan met verschillende 
doelstellingen als startpunt. Het overleg met de actoren moet in 
de eerste plaats gaan over de realisatie van deze doelstellingen 
voor de betrokken partijen. 

→→ De financiering moet samenhangen met de monitoring en de 
evaluatie van de realisatie van deze doelstellingen. Wie verkeerde 
geneeskunde aanbiedt, mag niet op dezelfde manier vergoed 
worden als de verstrekkers die de aanbevolen en resultaatsgerichte 
geneeskunde wél beoefenen. 

→→  De klemtoon moet liggen op transversaal overleg rond de patiënt 
met het oog op geïntegreerde zorg, zodat de silo’s communice-
rende vaten worden. Daarnaast moet de verzuiling afgebouwd 
worden middels een eerlijke verdeling van de mandaten in functie 
van het ledenaantal van de overlegpartners. 
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voorstellen

Waarom?

hoe? 

herzie de rol van de 
ziekenfondsen

→→ Een nieuwe rol in bepaalde domeinen, bv. informatie aan de 
patiënt en zorgcoördinatie

→→ Beheer van fraude en frauduleuze praktijkvoering die aanleiding 
geven tot een volume van onverantwoorde verstrekkingen

→→ Een kader definiëren om belangenconflicten te vermijden, in het 
bijzonder tussen de rollen van zorgverzekeraar en zorgverstrekker

→→ Minimale activiteitendrempels garanderen met het oog op een 
kwaliteitsvolle dienstverlening

Ziekenfondsen zijn een bekende en vertrouwde partner voor 
de burgers. Als speler uit het middenveld willen we onze ver-
antwoordelijkheid opnemen in een veranderende omgeving en 
onze expertise ter beschikking stellen van overheden en leden. 

 

→→ Nadruk leggen op onder meer ontslagbeheer bij ziekenhuis-
opname

→→  Begeleiding en coaching van zorgafhankelijke en chronische 
patiënten

→→  Een actief beleid voeren van socio-professionele integratie na 
arbeidsonbekwaamheid

→→  Promotie van een gezonde levensstijl
→→  Actief deelnemen aan het fraudebeleid om onze beperkte mid-

delen correct te gebruiken
→→  Ziekenfondsen verplichten om de evolutie naar chronische zorg 

bij de patiënt doeltreffender te begeleiden
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Over de Onafhankelijke Ziekenfondsen:

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen 7 ziekenfondsen: OZ, Euromut, Securex Onafhankelijk 
Ziekenfonds, Partena Ziekenfonds, Omnimut, Partenamut, Freie Krankenkasse. Met meer dan 2.000.000 
leden vormen de Onafhankelijke Ziekenfondsen samen de op twee na grootste verzekeringsinstelling 
van het land. 


