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Onze gezondheidszorg wordt vaak als een van de beste in 
Europa beschouwd, want ze zou een voorbeeld zijn van 
toegankelijkheid, dekking, vrijheid van keuze en solidari-

teit. Maar is ons systeem wel echt zo performant en innoverend, 
en reageert het goed genoeg op de noden van de bevolking? De 
evolutie van de aandoeningen, de vergrijzing van de bevolking en 
het op de markt verschijnen van nieuwe geneeskundige behande-
lingen verstoren onze zekerheden en creëren nieuwe uitdagingen.  
In een moeilijke economische context, waarin de overheden moei-
zaam het evenwicht proberen te herstellen binnen de openbare 
financiën, komt ook de begroting geneeskundige verzorging meer 
en meer onder druk te staan. Het is een moeilijke evenwichtsoefe-
ning: we moeten beantwoorden aan gestadig toenemende noden 
binnen een kader, waarin de economische druk alsmaar sterker 
wordt. Deze evenwichtsoefening vereist het uitstippelen van een 
langetermijnbeleid voor de gezondheidszorg, zodat de waarde die 
gegenereerd wordt voor de maatschappij en de burger (return of 
investment) geoptimaliseerd wordt. 

Op basis van die vaststellingen en vanuit de bekommernis om de 
uitdagingen voor de sector samen te vatten, hebben de Onafhan-
kelijke Ziekenfondsen beslist om hun visie voor te stellen, een vi-
sie die gebaseerd is op de noodzaak om het voortbestaan van ons 
stelsel van de gezondheidszorg te bestendigen. Als onafhankelijke 
en apolitieke speler, hebben wij er met opzet voor gekozen om dit 
document te publiceren, los van enige politieke agenda. Wij nodi-
gen de lezer uit om deze tekst te beschouwen als een oproep voor 
het houden van een globale reflectie over de uitdagingen van de 
sector en over mogelijke oplossingen. Wij beschouwen deze oefe-
ning als een eerste schets en hopen dat we deze nog zullen kun-
nen verrijken met de ervaringen en ideeën van de andere actoren 
uit de gezondheidswereld. We zouden immers graag een coalitie 
tot stand brengen van actoren, die resoluut gericht zijn op de toe-
komst en die bereid zijn om, onbevooroordeeld, werk te maken 
van een evolutie van ons systeem.  
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“Om te kunnen beantwoorden aan die uitdagingen zal 
men in onze gezondheidszorg een visie op lange termijn 
moeten ontwikkelen, het zorgmodel herzien en ons 
begiftigen met beslissingsmechanismen die de zekerheid 
bieden dat de gerealiseerde uitgaven de verhoopte waarde 
en resultaten zullen opleveren”

Trends en 
 Challenges in de  
Gezondheidszorg 

Welke uitdagingen?
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In navolging van andere Europese landen, wordt ook Bel-
gië geconfronteerd met een constante groei van de uit-
gaven voor geneeskundige verzorging. Die groei over-

stijgt de economische groei. De gezondheidssector neemt 
dus een steeds grotere hap uit de geproduceerde middelen 
(grafiek 1). Eind 2009, vertegenwoordigde de sector genees-
kundige verzorging 10,9% van het bruto nationaal product. 
70% van deze uitgaven wordt ten laste genomen door de 
overheid, dit is 35% van de uitgaven van de sociale zeker-
heid en 15% van de totale openbare uitgaven. 

De overblijvende 30% is ten laste van de patiënten: recht-
streeks via de persoonlijke aandelen (20%) of onrechtstreeks 
via privéverzekeringen (5%). België zit hiermee boven het 
gemiddelde van de OESO-landen.

Grafiek 1 : Uitgaven geneeskundige verzorging in verhouding tot het BNP 1970-2009 (bron: OESO 2009)
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Een proactief beheer van de chronische ziektes en hun behandeling, via 
zorgpaden die minder middelen consumeren.

1ste 
uitdaging

Een van de kenmerken van de gezondheidssector is de con-
stante ontwikkeling van de medische technologie. Er worden 
nieuwe diagnose- en behandelingsmethodes voorgesteld, 
die alsmaar beter afgestemd worden op het individu. De kost-
prijs daarvan voor de maatschappij en de patiënten is echter 

aanzienlijk. 50% tot 75% van de stijging van de uitgaven in de 
gezondheidszorg is te wijten aan de nieuwe medische tech-
nieken. 

De verlenging van de levensverwachting en de stijging van 
het aantal gezonde levensjaren, zijn het resultaat van de voor-
uitgang die de geneeskunde maakt en van de wijziging van 
de leefgewoontes. De vergrijzing van de bevolking – die tot 
gevolg heeft dat de groep van de 80-plussers op zijn minst 
zal verdubbelen tegen 2050 – maakt dat we nieuwe hulpver-
leningsoplossingen zullen moeten vinden, met het oog op 
het beheer van de afhankelijkheid en de aandoeningen die 
daarmee gepaard gaan (Alzheimer, beperking van de mobi-
liteit, …). Het kritische niveau van de noden is nu al bereikt, 
wat de toegang tot de rusthuizen en de thuiszorg betreft. De 
vergrijzing van de bevolking maakt de problematiek van de 
chronische aandoeningen en de geestesziekten nog acuter: 
17,20% van de bevolking is 65 jaar of ouder, 80% van de per-

sonen, ouder dan 65 jaar, lijdt aan een chronische aandoening 
en 85% van de 75-plussers lijdt aan meer dan 3 chronische 
ziektes, 9% van de 65-plussers lijdt aan dementie; dit percen-
tage loopt op tot 26% bij de 85-plussers. In totaal, telt ons land 
172.000 personen die dement zijn.

Het beheer van de afhankelijkheid.
3de 

uitdaging

85% van de 75-plussers 
lijdt aan meer dan 
3 chronische ziektes

De uitgaven geneeskundige verzorging zijn duidelijk onge-
lijk verdeeld over de bevolking (grafiek 2). 5% tot 10% van 
de bevolking staat voor 50% tot 65% van de uitgaven. Een 
groot deel van die uitgaven heeft betrekking op patiënten 
met chronische aandoeningen (diabetes, hartziekten, adem-
halingsinsufficiëntie, …) en kanker, waarvan de incidentie de 
laatste jaren steil de hoogte in gegaan is. Die evolutie heeft 

niet alleen te maken met de leefgewoonten en het voedings-
patroon, maar ook met de vooruitgang die de geneeskunde 
geboekt heeft. Het sterftecijfer voor bepaalde aandoeningen 
is hierdoor drastisch gedaald. 
Het is dus zowel vanuit het oogpunt van de volksgezondheid 
als vanuit de economische invalshoek, noodzakelijk om een 
passend beleid uit te stippelen voor die populatie.  

De uitgaven geneeskundige verzorging optimaliseren door systematisch 
een evaluatie te maken van de therapeutische en economische  
meerwaarde van de medische praktijken en de technologische middelen. 

2de 
uitdaging
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Om te kunnen beantwoorden aan die uitdagingen in een 
context van budgettaire besparingen, zal men in onze gezond-
heidszorg een visie op lange termijn moeten ontwikkelen. Het zorg-
model moet herzien worden en we moeten zorgen voor beslis-
singsmechanismen die de zekerheid bieden dat de gerealiseerde 
uitgaven de verhoopte waarde en resultaten zullen opleveren. 
Alle stelsels voor gezondheidszorg in Europa worden overigens ge-
confronteerd met dezelfde uitdagingen en tal van regeringen heb-
ben de laatste jaren dan ook al werk gemaakt van een herziening en 
een hervorming van hun systeem (Nederland, Frankrijk, Duitsland, 
Luxemburg, …).
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Grafiek 2 : verdeling van de uitgaven geneeskundige verzorging (bron: Onafhankelijke Ziekenfondsen 2010)
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De aanzienlijke begrotingsmarges (die men vaak 
beschouwt als een soort van “trekkingsrecht”) zijn 
niet louter het resultaat van de groeinorm, maar 
wel van een combinatie van mechanismen: de 
groeinorm, de indexaanpassing van de globale be-
groting (die hoger is dan de som van de individuele 
indexaanpassingen van de verschillende sectoren 
van de gezondheidszorg), het uitstellen van niet-

gedane uitgaven (gereserveerde bedragen en on-
derconsumptie), de toepassing van de groeinorm 
en van de index op de begroting n-1. Het debat 
overstijgt dus de discussie over de groeinorm: het 
is het volledige begrotingsmechanisme dat beke-
ken moet worden, zoals blijkt uit het rapport van 
het Rekenhof over de “Ramingen en beheersing 
van de uitgaven voor geneeskundige verzorging”.

1 

Bedragen in duizenden euro. (Bron: RIZIV)

BEGROTINGSPERSPECTIEF
De uitgaven voor de gezondheidszorg vertegenwoordigen 15% van de totale openbare uitgaven en 35% van de begroting van 
de sociale zekerheid. Over de natuurlijke groei van de uitgaven en over de overbodige marges die vrijkomen door de bestaande 
begrotingsmechanismen wordt al een hele tijd gebakkeleid. Twee heikele punten zijn in dit verband zeker het vermelden waard: 

Sinds 2009, gaan de overbodige marges deels naar 
de sociale zekerheid. Die transfers worden vaak 
voorgesteld als besparingen van de sector van de 
geneeskundige verzorging, die naar de andere sec-
toren van de sociale zekerheid gaan. In werkelijk-

heid gaat het slechts om een gedeeltelijk gebruik 
van het “trekkingsrecht”, gecreëerd door de begro-
tingsmechanismen. Ondanks die transfers, blijft de 
reële groei van de uitgaven geneeskundige verzor-
ging veel hoger dan de economische groei. 

2 

Het is dus belangrijk om de begrotingsmechanismen van de gezondheidszorg volledig te herzien, zodat de verschillende 
actoren verantwoordelijk gemaakt worden en we een reëel en transparant beeld krijgen van de economische werkelijk-
heid. De begrotingsdoelstellingen zouden moeten worden bepaald in het kader van een langetermijnvisie op het beleid in 
de gezondheidszorg. We moeten af van de huidige benadering op korte termijn met jaarlijkse begrotingsoefeningen. 

JAAR

2007

2008

2009

2010

2011

UITGAVEN

18.873.404

20.677.311

22.123.421

22.823.605

24.077.877

GROEI

6,42%

9,56%

6,99%

3,13%

5,50%
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Grafiek 3 : Overschrijding of onderbenutting van de begrotingsdoelstelling geneeskundige verzorging (bron: RIZIV, berekeningen VBO)
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Het is belangrijk om de begrotingsmechanismen van de 
gezondheidszorg volledig te herzien, zodat de verschillende 
actoren verantwoordelijk gemaakt worden en we een reëel en 
transparant beeld krijgen van de economische werkelijkheid 
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Sterke en 
 Zwakke Punten 
van het Belgische
  Stelsel

“Alle stelsels voor gezondheidszorg in Europa 
worden overigens geconfronteerd met dezelfde 
uitdagingen en tal van regeringen hebben de 
laatste jaren dan ook al werk gemaakt van een 
herziening en een hervorming van hun systeem”
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+ Toegankelijkheid van de zorg (dichtheid van het netwerk van de zorgverleners, wachttijden, …). 
+ De ruime dekking door de verplichte verzekering.
+ Een solidair systeem dat zorgt voor een herverdeling. 
+ Geen risicoselectie.
+ Keuzevrijheid van zorgverleners. 
+ Bekwaamheid van de zorgverleners. 
+ Rechten van de patiënt.
+ Tevredenheid van de bevolking.
+ Overlegmodel dat bevorderlijk is voor de stabiliteit van het systeem. 

ZWAKKE PUNTEN-
-  Ontbreken van een globale visie, omgezet in doelstellingen.  
-  Geen gestructureerd plan voor het aanpakken van de grote uitdagingen
 (afhankelijkheid, chronische ziektes, …). 
-  Ingewikkeldheid/versnippering van het systeem. 
-  Geen homogene verdeling van de bevoegdheden. 
-  Corporatistisch systeem.  
-  Voorbijgestreefde financiering
 (onevenwichtige nomenclatuur, financiering van de ziekenhuizen, controle van de tarieven, maar niet van de volumes van de verstrekkingen, …). 
-  Weinig responsabilisering van de actoren 
 (administraties, ziekenfondsen, zorgverleners). 
-  Men gaat niet systematisch op zoek naar efficiency .
-  De kwaliteit wordt niet genoeg gemeten. 
-  Geen naadloze zorg/samenwerking tussen de zorgverleners. 
-  Preventie en opsporing. 
-  Registratie en exploitatie van de data. 
-  Aanvaarding van nieuwe technologieën. 

STERKE PUNTEN+

Meerdere internationale studies vergelijken de prestaties van gezondheidsstelsels en 
kunnen als uitgangspunt dienen voor de identificatie van de sterke en zwakke punten 
van het Belgische stelsel. We hebben die studies aangevuld met de analyse van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
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De uitgaven voor de gezondheidszorg 
vertegenwoordigen 15% van de totale 
openbare uitgaven en 35% van de 
begroting van de sociale zekerheid

Een groot deel van die uitgaven heeft betrekking 
op patiënten met chronische aandoeningen en 
kanker, waarvan de incidentie de laatste jaren 
steil de hoogte in gegaan is. Die evolutie heeft 
niet alleen te maken met de leefgewoonten 
en het voedingspatroon, maar ook met de 
vooruitgang die de geneeskunde geboekt heeft. 
Het sterftecijfer voor bepaalde aandoeningen is 
hierdoor bijvoorbeeld drastisch gedaald

50% tot 75% van de stijging van 
de uitgaven in de gezondheidszorg 
is te wijten aan de nieuwe medische 
technieken 
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Grafiek 4 : EuroHealth Consumer Index 2009 (bron : Health Consumer Powerhouse)

bron : Health Consumer Powerhouse

Ter illustratie, geven we hieronder een grafiek met de positie van België, in vergelijking met de overige Europese landen 
op de samengestelde index EuroHealth Consumer, die meerdere dimensies van de gezondheidsstelsels meet. België 
komt niet voor in de top 10, die wel al onze buurlanden bevat.

België komt niet voor in 
de top 10, die wel al onze 
buurlanden bevat
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Welke Visie
  op de 
Gezondheidszorg?  

“Ons zorgmodel is dus aan een herziening toe: het moet 
evolueren van de vertrouwde acute, gerichte, ‘reactieve’ 
en geïsoleerde geneeskunde naar een preventieve, 
multidisciplinaire, proactieve en geplande geneeskunde. 
Welnu, ons stelsel werd vooral uitgekiend om te 
verhelpen aan ‘kortdurende’ acute aandoeningen, het is 
niet afgestemd op het beheer van chronische ziektes”
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De visie van de Onafhankelijke ziekenfondsen werd opgebouwd rondom 5 fundamentele axioma’s: 
1 het stelsel moet afgestemd zijn op de noden van de patiënten en de prioriteiten qua volksgezondheid;

2 de fysieke en financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de patiënten; 

3 eerbied voor de patiënt, voor zijn vrije keuze, zijn persoonlijke levenssfeer en voor het recht van elke patiënt op een gelijke behandeling; 

4 het noodzakelijke evenwicht tussen medische innovatie en de kostprijs daarvan voor de maatschappij; 

5 de efficiënte organisatie van het systeem, om de administratieve last voor alle actoren te beperken.  

In de kern van deze visie, vinden we de volgende doelstelling terug: 
beantwoorden aan de uitdagingen van morgen en de duur-
zaamheid van het stelsel verzekeren, zonder te raken aan de 

fundamentele waarden (financiële solidariteit, universele dekking, 
toegankelijkheid en kwaliteit).

De explosie van de chronische ziektes is een van de grote uitdagin-
gen van onze zorgstelsel. Bijna 40% van de bevolking is getroffen door 
een dergelijke aandoening en deze ziektes vertegenwoordigen meer 
dan 70% van de kosten in de gezondheidszorg. Ons zorgmodel is dus 
aan een herziening toe: het moet evolueren van de vertrouwde acute, 
gerichte, “reactieve” en geïsoleerde geneeskunde naar een preven-
tieve, multidisciplinaire, proactieve en geplande geneeskunde. 
Welnu, ons stelsel werd vooral uitgekiend om te verhelpen aan “kort-
durende” acute aandoeningen, het is niet afgestemd op het beheer 
van chronische ziektes. De invoering van een nieuw model van “ge-
integreerde zorg” is een noodzakelijke wijziging, om een degelijke 
coördinatie van de zorg rondom de patiënt te kunnen garanderen. 
Men moet de patiënt aansporen tot therapietrouw en tot de beheer-
sing van de evolutie van zijn ziekte. Vanuit economisch oogpunt, is 
het overigens interessant dat de patiënt geïdentificeerd en preventief 
behandeld wordt in een configuratie, waar de kosten lager zullen zijn 
voor de gemeenschap.

Dit zorgmodel stoelt op een versterking van de eerstelijnsgenees-
kunde, op een multidisciplinaire werking in groepspraktijken en 
op samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Die nood-
zakelijke evolutie wordt nog versterkt door de demografische trends 
binnen de algemene geneeskunde en door de slinkende beschikbaar-
heid van jonge artsen. Als de werking niet verandert, dan zal de eer-
stelijnszorg waarschijnlijk niet langer het hoofd kunnen bieden aan 
de vraag, zodat de toegankelijkheid, een grote troef van het Belgische 
systeem, wel eens bedreigd zou kunnen worden. 

De evolutie van een zorgmodel in “silo’s” naar een transversaal zorgmo-
del is een fundamentele wijziging, aangezien hier geraakt wordt aan alle 
dimensies van ons stelsel: de organisatie van de zorg, de rolverdeling, 
de opleiding van de zorgverleners, de financiering en de terugbetaling 
van de zorg. Dit betekent onvermijdelijk dat er, bij de prioriteiten en de 
investeringen, een nieuw evenwicht moet worden tot stand gebracht 
tussen de verzorging in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg. 

De gezondheidszorg vertoont tal van bijzonderheden in vergelijking 
met de andere sectoren. Een eerste kenmerk is dat het aanbod de vraag 
grotendeels bepaalt. De patiënt beschikt niet over informatie om zijn 
eigen beslissingen te nemen en vertrouwt op het medische korps. 
Dit laatste bepaalt de verstrekkingen die toegediend moeten worden, 
hun volume en deels ook hun prijs. Gezien de ruime dekking door de 
verplichte verzekering en de penetratiegraad van de aanvullende hos-
pitalisatieverzekeringen, is het zo dat noch de zorgverleners, noch de 
patiënten zich verantwoordelijk voelen voor de uitgaven in de gezond-
heidszorg. Het is in deze context van het grootste belang om te be-
schikken over sterke mechanismen voor de responsabilisering en 
de monitoring, ter ondersteuning van de kwaliteit en de efficiency van 
de zorg.  

De constante vooruitgang van de medische technologie opent nieuwe 
vooruitzichten voor de patiënten, maar is ook een uitdaging in termen 
van kostenbeheersing. Het huidige overlegmodel beschikt niet over 
de nodige hefbomen om ter zake knopen door te hakken. Door een 
beroep te doen op globale beoordelingen (Health Technology Assess-
ment), zal men de medische, economische en sociale impact van de 
nieuwe technologische middelen kunnen meten. Alleen in de genees-
middelensector worden systematisch kosten-batenstudies gemaakt, 
terwijl dergelijke studies eigenlijk onlosmakelijk deel zouden moeten 
uitmaken van het beslissingsproces voor de (voorbije en toekomstige) 
keuzes die een invloed (kunnen) hebben op de begroting. 
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voor de Toekomst van 
de  Gezondheidszorg 
     

Krijtlijnen  

De prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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ONTWIKKELEN 
van een geïntegreerde visie op de gezondheidszorg
De ontwikkeling van een verkennende visie en een duurzaam 
beleid voor de gezondheidszorg, staat vermeld in het instituti-
onele akkoord van 2011 en is zeker een conditio sine qua non. 
Die visie zou o.a. de volgende punten moeten behandelen: 

 de bepaling van de prioriteiten in de volksgezondheid 
(doelgroepen, aandoeningen, …);

 de bepaling van de te bereiken doelstellingen (sterftecij-
fer, ziektecijfer, kwaliteit, performantie, …);

 de transversale werking van de gezondheidszorg, met 
name:

  tussen de preventiepijler (de Gemeenschappen) en de curatieve pijler 
(op het federale niveau);

  tussen de organisatie van de eerstelijnszorg (de Gemeenschappen) 
en de financiering van de algemene geneeskunde (op het federale 
niveau);

  tussen de residentiële oplossingen voor bejaarden (de Gemeenschap-
pen) en de thuiszorg (federale financiering);

  tussen de verzorging intra-muros (federaal/Gemeenschappen) en 
extra-muros (federaal/Gemeenschappen).

Op te merken valt dat de regionalisering en de versnippering 
van de bevoegdheden de noodzaak bevestigen van een ver-
sterkte samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus, die 
moet stoelen op een globaal plan, op nauwkeurig afgeba-
kende bevoegdheden en duidelijke engagmenten. 

 de interacties en vormen van synergie met andere open-
bare beleidslijnen die een invloed kunnen hebben op de 
gezondheid (leefmilieu, onderwijs, …);

 de omzetting van al die punten in een gezondheidsplan 
met een budgettaire visie over een horizon van 5 jaar.

1ste 
Prioriteit 

 De oprichting van het Instituut van de Toekomst, gepland 
door de zesde staatshervorming. Dit Instituut moet de 
vereiste opdrachten en bevoegdheden krijgen om een 
gecoördineerde visie te kunnen opbouwen rondom de 
gezondheidszorg tussen de verschillende bevoegdheids-
niveaus (het federale niveau, de gewesten en de Gemeen-
schappen). Die visie moet omgezet worden in een na-
tionaal gezondheidsplan met meetbare doelstellingen 
die jaarlijks opgevolgd worden door de verschillende par-
lementen. 

 Die geïntegreerde visie moet ondersteund worden door 
analyses en het delen van data. Men moet zich er daar-
bij van vergewissen dat sleutelinstellingen zoals het KCE, 
eCare, eHealth, het Intermutualistische Agentschap (IMA) 
opgenomen worden in die interfederale werking.  

 Gezien het belang van de chronische ziektes (diabetes, 
hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen, …) en van 
hun impact op de federale begroting geneeskundige 
verzorging, zal men minimale engagementen moeten be-
palen voor de deelstaten, wat de primaire preventie be-
treft (bevorderen van gezonde leefgewoonten, gezond-
heidseducatie, opsporing, inentingen, vermindering van 
de arbeidsongeschiktheid, …). De deelstaten moeten 
financieel verantwoordelijk worden gesteld voor het 
bereiken van welbepaalde preventiedoelstellingen. 

 De invoering van mechanismen die het mogelijk moeten 
maken om de gezondheidsindicatoren te meten en 
om de gewesten onderling te vergelijken, zodat een bil-
lijke toegang voor alle burgers gewaarborgd blijft.  

Concrete voorstellen 
voor de ontwikkeling van een geïntegreerde visie op de gezondheidszorg 



16

In België, zijn de zorgtrajecten voor diabetespatiënten en 
voor patiënten met een nierinsufficiëntie al een eerste stap 
in die richting. Er is echter nog heel wat werk aan de win-
kel, gezien de omvang van de problematiek (de zorgtrajec-
ten blijven beperkt tot één aandoening, er wordt nauwelijks 
multidisciplinair gewerkt, eenzelfde patiënt kan lijden aan 
meerdere aandoeningen, …). Ervaringen in het buitenland 
leren ons om de succesfactoren van diseasemanagement-
programma’s te identificeren: 

 eenvoud van het programma, duidelijke en overzichtelijke 
informatie; 

 de duidelijke afbakening van de rol van elke actor; 
 een systeem van financiële incentives ter versterking van 

de samenwerking en de responsabilisering van de acto-
ren: zorgverleners, patiënten en ziekenfondsen; 

 registratie en delen van informatie via een gedeeld me-
disch informaticadossier. 

Binnen de chronische ziektes, vormen de geestesziektes een 
belangrijk en alsmaar groeiend aandeel. Men moet ook op dit 
domein oplossingen voor geïntegreerde zorg ontwikkelen en 
die zorg moet afgestemd worden op de soort van patiënt, ze-
ker wanneer het om kinderen of bejaarden gaat. Men moet de 
voorkeur geven aan een gecoördineerde tenlasteneming op 
het lokale niveau, met als doel een maximale re-integratie in 
de maatschappij. Men heeft hiervoor oplossingen nodig zoals 
de opvang in de vertrouwde thuisomgeving, de respijthuizen, 
de dringende opvang in crisissituaties, gespecialiseerde para-
medici, programma’s voor transmurale zorg, …

Een van de grootste uitdagingen van de gezondheidszorg in 
de komende jaren is de ontwikkeling van een geïntegreerd 
zorgstelsel voor patiënten die lijden aan een of meer chro-
nische aandoeningen. De chronische aandoeningen wegen 
zwaar door op de levenskwaliteit van de patiënten (77% van 
het verlies aan gezonde levensjaren), op de sterftecijfers 
(86% van alle overlijdens) en op de uitgaven geneeskundi-
ge verzorging (70% van de gezondheidsuitgaven). Verhou-
dingsgewijs, zijn de hoogste stijgers: de geestesziektes, dia-
betes (te wijten aan overgewicht) en de bronchopulmonale 
aandoeningen. De prevalentie is en blijft het grootst bij de 
cardiovasculaire aandoeningen. Het gevaar van de ontwik-
keling van een co-morbiditeit (nevenaandoening) neemt 
toe, naarmate de leeftijd stijgt. In Europa is het zo dat meer 
dan 35% van de personen, ouder dan 60 jaar, twee of meer 
chronische ziektes ontwikkelt. Naast de primaire preventie 
en een beleid, afgestemd op het leefmilieu en de opvoe-
ding (die een grote rol kunnen spelen bij de beperking van 
de prevalentie van chronische aandoeningen), is het van es-
sentieel belang om te investeren in de secundaire preventie, 
dit om de verwikkelingen die gepaard gaan met chronische 
ziektes, te vermijden. Tal van studies illustreren de moeilijk-
heden waarmee chronisch zieken geconfronteerd worden in 
het kader van het dagelijkse beheer van hun ziekte: de ge-
middelde therapietrouw voor behandelingen met genees-
middelen blijkt 50% te zijn. In tal van landen werden, met 
succes, programma’s van “Disease management” ingevoerd. 
Deze programma’s beogen het beheer van de evolutie van 
de ziekte, vanaf het opsporen van het risico tot de ernstige 
verwikkeling. Dit gebeurt door middel van een permanente 
begeleiding, gebaseerd op de aanvaarde standaarden van 
zorg (EBM). De programma’s voor “Disease Management” 
omvatten de volgende diensten: identificatie en stratificatie 
van de patiënten, communicatie, gezondheidseducatie, coa-
ching, monitoring, feedback, coördinatie van de zorg.  

BEHEREN
van de chronische aandoeningen

2de 
Prioriteit 

De programma’s van “Disease 
management” beogen het 
beheer van de evolutie van 
de ziekte, van de ontdekking 
van het risico tot de ernstige 
verwikkeling toe
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 Aan het Observatorium voor de Chronische Ziektes, 
de opdracht toevertrouwen om de prioritaire bevol-
kingsgroepen en de voornaamste diagnoses te iden-
tificeren (waarmee ze opgespoord kunnen worden) en 
de data registreren, zodat een optimale opvolging van de 
chronische patiënten en de mate van doeltreffendheid 
van de overheidsinitiatieven mogelijk wordt. 

 De bestaande zorgtrajecten evalueren en deze doen 
evolueren naar programma’s voor “Disease Management”. 
De Lokale Multidisciplinaire Netwerken beter ondersteu-
nen en hen de mogelijkheid bieden om hun activiteit uit 
te breiden tot andere chronische aandoeningen (obesitas, 
ademhalingsinsufficiëntie, hartinsufficiëntie, …).

 De medische aanbevelingen bepalen, waaraan de 
programma’s voor “Disease Management” moeten be-
antwoorden. De ziekenfondsen aansporen tot de ontwik-
keling van die programma’s, in samenwerking met andere 
gezondheidsactoren (zorgverleners, farmaceutische nijver-
heid, patiëntenverenigingen, …).

 De realisatie nastreven van de doelstellingen van het 
“Plan Chronische Ziektes”:

  een specifiek statuut bepalen voor de chronisch zieke, dat bijzon-
dere rechten opent, met inbegrip van de tenlasteneming van de 
begeleidingsprogramma’s voor het “Disease Management”. Dit 
statuut zou bij voorrang moeten worden toegekend op basis van 
medische criteria of van criteria voor afhankelijkheid, niet op basis 
van criteria die gepaard gaan met de zorgconsumptie. 

  het verspreiden van relevante, volledige en goedgekeurde informatie. 
  de chronisch zieken hun beroepsactiviteit laten behouden. 

  een administratieve vereenvoudiging voor de patiënt én een betere  
terugbetaling van passende verzorging mogelijk maken.  

 De registratie en het delen van data organiseren, met 
het oog op een verbetering van het beslissingsproces én 
de ondersteuning van initiatieven, opgebouwd rondom 
de chronische ziektes, vooral: 

  de identificatie van de risicopatiënten, om hen ertoe aan te sporen 
vrijwillig deel te nemen aan een programma voor “Disease Ma-
nagement”;

  het voorspellen van de risico’s, op basis van gestandaardiseerde en 
gevalideerde modellen; 

  de geïnformatiseerde opvolging van patiënten door het uitwisselen 
van medische informatie onder zorgverleners, waarbij de patiënt toe-
gang krijgt tot een deel van zijn geïnformatiseerd medisch dossier;  

  zich ervan vergewissen dat de wetgeving de uitwisseling en ex-
ploitatie mogelijk maakt van persoonlijke en medische gegevens 
(zonder afbreuk te doen aan de bescherming van die data) wan-
neer dat in het belang is van de patiënt én kan bijdragen tot de 
performantie van de zorg.

 Nieuwe gezondheidsberoepen erkennen en de specia-
lisatie van paramedici bevorderen om te komen tot een 
optimale verdeling van de taken onder de zorgverleners.  

Concrete voorstellen 
voor het beheer van de chronische aandoeningen 
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Om aan bejaarden een soepel en vooruitstrevend systeem te 
kunnen aanbieden dat hen de kans geeft om thuis te blijven, 
moet men een geheel aan oplossingen kunnen aanbieden. 
Die oplossingen moeten kwantitatief en kwalitatief van dien 
aard zijn dat ze volstaan om te beantwoorden aan de evolu-
tie van de noden en van de graad van afhankelijkheid: 

 begeleiding van de mantelzorgers;
 omkadering en thuiszorg; 
 oplossingen via telegeneeskunde/telemonitoring;
 respijtoplossingen; 
 dag en nacht opvang;
 serviceflats; 
 rust- en verzorgingstehuizen.

Om de financiële toegankelijkheid te garanderen, zou men 
oplossingen in de zin van openbare en particuliere/mutualisti-
sche zorgverzekeringen moeten aanmoedigen.  

VINDEN
van oplossingen voor de afhankelijkheid

3de 
Prioriteit 

In vergelijking met de chronische ziektes en de evolutie 
van het medische aanbod, vertegenwoordigt de vergrij-
zing van de bevolking minder dan 10% van de groei van de 
gezondheidsuitgaven. Toch is die vergrijzing een bijzonder 
aandachtspunt, want we kunnen ons afvragen of we wel in 
staat zijn om blijvend diensten en verzorging aan te bieden, 
als deze bevolkingsgroep blijft groeien? Volgens het Planbu-
reau, vertoonden 566.000 personen in 2007 een matige tot 
zware zorgnood. Tegen 2050, zou dit cijfer nog toenemen 
met 600.000 eenheden, rekening houdend met de evolutie 
van de leeftijdspiramide. Het KCE schat dat men tegen 2025 
27.000 tot 45.000 bijkomende bedden nodig zal hebben in 
de rusthuizen. Bij gebrek aan een beleid dat ver genoeg voor-
uitblikt, dreigt het zorgaanbod voor bejaarden veel kleiner te 
worden dan de vraag, wat tot moeilijke situaties kan leiden 
zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving. Het is nu al zo 
dat er een tekort is aan bedden in rust- en verzorgingste-
huizen in bepaalde regio’s. En dan hebben we het nog niet 
gehad over het nijpende gebrek aan verzorgend personeel 
(verpleegkundigen, gezinshulp, …), zowel in de thuiszorg als 
in de rusthuizen.

Het is nu al zo dat er een 
tekort is aan bedden in rust-
en verzorgingstehuizen in 
bepaalde regio’s
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 De invoering van mechanismen waarmee op geregelde 
tijdstippen ramingen kunnen worden gemaakt van 
de vooruitzichten en de noden op het gebied van de 
afhankelijkheid (aantal personen, soort en graad van af-
hankelijkheid, geografische spreiding, …), dit met het oog 
op de identificatie van de verschillen in vergelijking met 
de bestaande oplossingen en met het oog op de uitwer-
king van een prospectief beleid over een horizon van 10 
tot 20 jaar.  

 Bevorderen van de zelfredzaamheid van bejaarden 
en hen in staat stellen zo lang mogelijk thuis te blijven: 

  promoten van een actieve levensstijl en van preventieacties, zeker 
wat voeding en valpreventie betreft;

  bevorderen van de ontwikkeling van ondersteunende structuren en 
structuren in het kader van de thuiszorg, en hun een billijke finan-
ciering verzekeren;

  bevorderen van de ontwikkeling en de ontplooiing van communi-
catieoplossingen en van gebruiksvriendelijke en betaalbare syste-
men voor telemonitoring. Industriële oplossingen (tabletten, inter-
net, tv, smartphone, …), aangepast aan de noden van bejaarden, 
zijn soms beter dan speciaal ontwikkelde, ingewikkelde en dure 
technologische middelen;

  werk maken van een omgeving en woonmogelijkheden, afge-
stemd op de noden van bejaarden. Intergenerationele projecten 
stimuleren;

  de informele zorg promoten door het statuut en de begeleiding van 
de mantelzorger te versterken en door de financiering van respijt-
oplossingen thuis. 

 Voortzetting van de initiatieven uit het “Dementie-
plan”, inzonderheid door het verplicht maken van bevei-
ligde en gespecialiseerde structuren (“Cantou”) in rusthui-
zen die demente patiënten opvangen (D).  

 De diverse mogelijkheden onderzoeken voor de ont-
wikkeling van een afhankelijkheidszekering (door de 
overheid, de privésector of in een mengvorm). 

Concrete voorstellen 
in het kader van de afhankelijkheid 
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Het geneesmiddelenbeleid is een ingewikkelde materie, waarbij tal van 
actoren (artsen, voorschrijvers, apothekers, patiënten, farmaceutische 
industrie) betrokken zijn en waarbij de doelstellingen die nagestreefd 
worden elkaar soms tegenspreken (beheersing van de uitgaven in de 
gezondheidszorg, versus het promoten van de farmaceutische sector). 
De geneesmiddelen nemen een grote hap uit de openbare gezond-
heidsuitgaven (18,6% in 2009) en hebben variabele stijgingspercenta-
ges gekend (van -2% tot +7,8%). Geen wonder dus dat de sector met 
argusogen gevolgd wordt sinds het begin van de jaren 2000. Op enkele 
jaren tijd werden meerdere belangrijke maatregelen getroffen vanuit 
het dubbele perspectief van enerzijds de uitgaven te beheersen en 
anderzijds snel toegang te geven tot innoverende geneesmiddelen: 
invoering van een nieuw terugbetalingssysteem, promoten van de ge-
nerische geneesmiddelen via de referentieprijs en de verplichte voor-
schrijfquota, heffingen op de omzet van de farmaceutische industrie, 
opeenvolgende prijsverminderingen, forfaitair maken van de genees-
middelen in geval van ziekenhuisopname, …

Die maatregelen mogen dan al een effect gehad hebben op de prijzen 
(tot -25% in bepaalde klassen tussen 2005 en 2009) en op het voorschrij-
ven van generische geneesmiddelen , toch nemen de globale uitgaven 
nog steeds toe door een stijging van de volumes (in DDD). Het volume 
neemt tweemaal meer toe dan de groei van de uitgaven. 
Ofschoon een deel van de groei te verklaren is door de opkomst van 
nieuwe behandelingen, wijst die trend er toch op dat een van de uit-
dagingen de invoering is van efficiënte maatregelen voor de beperking 
van de volumes van de voorgeschreven geneesmiddelen. Men heeft 
een volledige waaier nodig van financiële en niet-financiële incentives 
voor zowel de artsen, de apothekers als de patiënten. België is bijvoor-
beeld een van de landen met het hoogste voorschriften na een raad-
pleging (84%), terwijl dit percentage schommelt tussen 60 tot 70% in 
meerdere Europese landen. Het is dringend nodig om gerichte acties te 
overwegen voor bepaalde sectoren (bijvoorbeeld: voorschriften in rust-
huizen) of voor bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld: maagzuur-
remmers of antipsychotica).  

De problemen die gepaard gaan met polymedicatie en het gebrek aan 
therapietrouw (50% in bepaalde gevallen) vereisen bijzondere aandacht, 
zeker wat bepaalde categorieën van patiënten betreft. Die problemen 
zijn van medische aard, maar kunnen ook financieel zijn, gezien de kos-
ten die veroorzaakt worden door een verkeerd gebruik van geneesmid-
delen, medicatiefouten of gebrekkige therapietrouw. 
Tal van bejaarde patiënten slikken meerdere geneesmiddelen tegelijk. 
Het gevaar van dubbele medicatie en van geneesmiddeleninteracties 
is niet denkbeeldig. Daar wordt momenteel onvoldoende aandacht aan 
besteed. Een “medication review” in overleg tussen de arts en de apo-
theker zou een optimaal geneesmiddelengebruik kunnen bevorderen 
en zou kunnen leiden tot een vermindering van de mogelijke proble-
men die gepaard kunnen gaan met de inname van geneesmiddelen. Zij 
beschikken echter, jammer genoeg, niet altijd over genoeg informatie 
om over te gaan tot een “medication review”. Aan die leemte zou men 
kunnen verhelpen via aangepaste informaticamiddelen (exploitatie van 
de terugbetalingsgegevens, gedeeld farmaceutisch dossier, …). 
Het veelvoorkomende probleem van de gebrekkige therapietrouw bij 
chronisch zieken (terwijl een behandeling met geneesmiddelen vaak 
de enige, of in elk geval de meest doeltreffende oplossing is voor der-
gelijke aandoeningen) brengt ons bij de noodzaak om de patiënt te in-
formeren en te betrekken bij het voorschrijven en het opvolgen van zijn 
behandeling. Mechanismen voor de begeleiding en de coaching van 
de patiënt hebben eveneens hun doeltreffendheid bewezen als middel 
om de therapietrouw te verbeteren. 

Ofschoon ons systeem beschikt over adequate middelen om de toe-
gang tot innoverende geneesmiddelen te vergemakkelijken (mechanis-
men van risicodeling met de farmaceutische industrie, solidariteitsfonds 
van het RIZIV, …) moet toch worden opgemerkt dat men deze maatre-
gelen zou kunnen versoepelen en dat men hun performantie zou kun-
nen verbeteren. De toegang tot de geneesmiddelen zou ook verbeterd 
kunnen worden via soepeler (maar degelijk omkaderde) mechanismen 
voor de terugbetaling van geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in 
België (“off-label”).

CONCIPIËREN
van een kwalitatief en efficiënt geneesmiddelenbeleid 

4de 
Prioriteit
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België is een van de landen met het 
hoogste voorschrijfpercentage na een 
raadpleging (84%) 

Concrete voorstellen 
voor een kwalitatief en efficiënt geneesmiddelenbeleid 

 Versterking van de bestaande maatregelen voor de con-
trole van de prijzen van geneesmiddelen:

  het promoten van voorschriften op stofnaam en van substitutie door 
de apotheker;

  de herziening van het systeem van aanbestedingen voor geneesmid-
delen buiten brevet. Dit systeem moet gekoppeld worden aan een 
responsabilisering van de voorschrijvers om te kiezen voor behan-
delingen met een efficiënte kosten-batenverhouding, en aan het 
gebruik van aanbevelingen voor de keuze van behandelingen. Het 
systeem van aanbestedingen zou het mogelijk moeten maken om 
meerdere leveranciers te kiezen, zodat eventuele bevoorradingspro-
blemen vermeden worden; 

  de toepassing van het systeem van de categorie F (vaste financiële te-
gemoetkoming voor geneesmiddelen die gebruikt worden voor een 
identieke of analoge indicatie) op nieuwe geneesmiddelengroepen 
die aanleiding geven tot hoge uitgaven (bijvoorbeeld: sartanen);  

  voor een aantal welbepaalde aandoeningen, zou men een systeem 
kunnen overwegen waarbij een vast bedrag “all-in” wordt ingesteld 
voor een welbepaalde aandoening (bijvoorbeeld: pulmonale arte-
riële hypertensie: een forfaitair bedrag dat verschilt naargelang het 
stadium van de ziekte);

 De ontwikkeling van een geheel aan maatregelen, toe-
gespitst op de volumes en het voorschrijfgedrag:

  versterking van de feedback aan de zorgverleners (voorschrijfvolu-
mes, naleving van de guidelines) en de peer reviews;

  financiële incentives bepalen, ter stimulering van het aanbevolen 
voorschrijfgedrag. Bij misbruik moeten er dwingende maatregelen 
getroffen worden;

  ontplooiing van specifieke, gerichte maatregelen voor wat betreft het 
voorschrijfgedrag bij patiënten in rusthuizen en voor de ambulante 
verzorging in ziekenhuizen.

 De uitwerking van een gestructureerde “medication re-
view” voor patiënten die meer dan 5 geneesmiddelen slik-
ken. De ontwikkeling van een “globaal farmaceutisch 
dossier” om volledige informatie te garanderen over de 
geneesmiddelenhistoriek.

 In het kader van de programma’s voor Disease Manage-
ment, permanente begeleidingsinitiatieven promo-
ten, die de therapietrouw kunnen verbeteren.  

 Herziening van de mechanismen voor risicodeling 
met de farmaceutische industrie (overeenkomst art. 
81) door een uitbreiding van het aantal geneesmiddelen 
dat in aanmerking komt voor een terugbetaling (voor zo-
ver er onzekerheid bestaat in termen van werkzaamheid 
en budgetimpact) en door toe te laten dat de procedure 
voor de overeenkomst vroeger gelanceerd wordt. Verdui-
delijking van de regels voor de verlenging van de terug-
betaling van het geneesmiddel bij het verstrijken van de 
overeenkomst na drie jaar. 

 Herziening van hoofdstuk IV: het moet beperkt worden 
tot die situaties waarin een controle a priori echt nood-
zakelijk blijkt te zijn om medische redenen. Voor de ove-
rige gevallen ( hoofdzakelijk ingegeven door budgettaire 
overwegingen), zou men de mogelijkheden voor onder-
handelingen met de farmaceutische industrie moeten be-
vorderen. De voorschrijvers moeten geresponsabiliseerd 
worden aan de hand van registratie van de gegevens en 
monitoring van de voorschrijfprofielen. 

 De terugbetaling van geneesmiddelen off-label moet 
mogelijk gemaakt worden in situaties waarin bepaalde 
medische noden duidelijk niet vervuld zijn. 
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VERMINDEREN
van de arbeidsongeschiktheid 

5de 
Prioriteit

Het aantal personen dat tijdelijk of definitief verwijderd 
wordt van de arbeidsmarkt omwille van arbeidsongeschikt-
heid, blijft maar stijgen. Bij de loontrekkenden, is het aantal 
vergoede primaire arbeidsongeschiktheden (< 1 jaar) van 
357.000 in 2005 gestegen tot 391.500 in 2009. In diezelfde 
periode, is het aantal gevallen van invaliditeit (> 1 jaar) van 
208.500 opgelopen tot 245.000. De uitgaven die gepaard 
gaan met arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, swingen de 
pan uit sinds 2007, want kennen een jaargroei van 8 tot10% 
(op een globale begroting van ± € 5 miljard). Die forse stij-
gingen zijn te verklaren door de demografische evolutie 
(positie van de babyboomers op de leeftijdspiramide , …), 
de evolutie van het tewerkstellingsbeleid (de verhoging van 
de pensioenleeftijd voor vrouwen, de vermindering van de 
mogelijkheden om toegang te krijgen tot het stelsel van het 
brugpensioen, de activering van werklozen, …) en medische 
factoren. Twee groepen van aandoeningen, de geestesstoor-
nissen en de articulaire/musculaire aandoeningen, vertegen-
woordigen 60% van de gevallen van invaliditeit.  

De kans is groot dat die trends nog versterkt zullen worden 
in de komende jaren. De uitgaven voor arbeidsongeschikt-
heid en invaliditeit dreigen dan ook zwaar te gaan doorwe-
gen op de begroting van de sociale zekerheid. We zouden 
een voorbeeld kunnen nemen aan buurlanden die ter zake 
innoverende beleidslijnen uitgestippeld hebben: bepaalde 
mechanismen die gepaard gaan met de evaluatie van de 
arbeidsongeschiktheid en met de professionele en arbeids-
re-integratie zouden aldus beter herzien worden. Het is be-
wezen dat een versterkte responsabilisering van de verschil-
lende actoren (werkgever, behandelende arts, ziekenfonds, 
adviserend geneesheer en patiënten), alsook een multidis-
ciplinaire samenwerking rondom de arbeidsongeschikte pa-
tiënt, heilzame effecten kunnen hebben op de preventie en 
de re-integratie.  

Er moet ook bijzondere aandacht besteed worden aan de be-
strijding van fraude in het kader van de arbeidsongeschikt-
heid en de invaliditeit. Het volstaat niet om de actoren te res-
ponsabiliseren en om doeltreffend te controleren, het is ook 
belangrijk om de verschillende reglementeringen op elkaar 
af te stemmen (arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, werkloos-
heid, handicap, vermindering van de arbeidstijd, …), dit om 
te vermijden dat een activering in het ene systeem omzeild 
zou worden door een overstap naar een ander systeem, waar 
de voorwaarden gunstiger zijn. 

De uitgaven die gepaard gaan 
met arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit, swingen de pan uit 
sinds 2007, want kennen een 
jaargroei van 8 tot 10%
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 Herziening van de rol van de verschillende actoren 
door hen verantwoordelijk te maken voor het beheer van 
de arbeidsongeschiktheden en de werkhervatting: 

  behandelende arts: Responsabiliseren voor de periodes van ar-
beidsongeschiktheid door ook een einddatum van de arbeidson-
geschiktheid te vermelden. De codering van medische diagnoses 
moet bevorderd worden;

  werkgever: de werkgevers er financieel toe aansporen om te in-
vesteren in preventieacties, in samenwerking met een dynamischer 
arbeidsgeneeskunde;

  ziekenfonds en adviserend geneesheer: zij moeten, in samenwer-
king met hun sociale diensten en met de openbare instellingen die 
zich bekommeren om de re-integratie, een actieve rol spelen bij de 
sociale en arbeidsre-integratie. Zij moeten multidisciplinair wer-
ken. Het is nodig om voorspellende modellen in te voeren voor de 
identificatie van de risicopatiënten om te kunnen optreden, wan-
neer invaliditeit kan vermeden worden. De invoering overwegen 
van een functie van “Disability case manager” , ter versterking van 
de tenlasteneming van bepaalde doelgroepen; 

  patiënt: de patiënten aansporen tot een geleidelijke werkhervat-
ting. 

 Modernisering van de regels inzake arbeidsonge-
schiktheid:

  het stelsel van de arbeidsongeschiktheid soepeler maken door de 
invoering van nieuwe erkenningsdrempels. Dergelijke categorieën 
zouden interessant kunnen zijn in geval van een gedeeltelijke ar-
beidsongeschiktheid (bijvoorbeeld: chronisch zieken die 1 tot 2 da-
gen per week afwezig moeten blijven, omdat ze verzorging nodig 
hebben);

  uniformiseren van de procedures voor de aangifteperiode bij zowel 
werklozen, arbeiders en bedienden die arbeidsongeschikt worden.

  herziening van het proces voor de beroepsrevalidatie, samen met 
de VDAB, Actiris en Forem (momenteel slechts 500 gevallen/jaar 
met een dossier, erkend door het RIZIV). Het bevorderen van op-
leidingen in de onderneming voor laaggeschoolde arbeidsonge-
schikte personen.

 Moderniseren van de regels inzake invaliditeit:
  het criterium van de duur (1 jaar) vervangen door medische criteria;
  de overgang naar de invaliditeit pas aanvaarden, als alle mogelijk-

heden voor een re-integratie werden in overweging genomen. De 
adviserend geneesheer ertoe aansporen om aan het RIZIV een vol-
ledig dossier te bezorgen over al wat men, samen met de patiënt 
(bilan en actieplan) ondernomen heeft om een overgang naar de 
invaliditeit te vermijden;

  Het stelsel van de invaliditeit soepeler maken door rekening te 
houden met de overblijvende capaciteiten en met aangepaste te-
werkstellingsmogelijkheden (zoals men dat doet in Nederland en 
Duitsland);

  Wijziging van de benaming “invalide”, omwille van de connotatie 
van onomkeerbaarheid die er aan verbonden is.

 De invoering van een versnelde beroepsprocedure 
binnen de Arbeidsrechtbank, of deze opdracht toever-
trouwen aan de HCGRI/RCGRI (hoge/regionale commis-
sies van de Geneeskundige Raad voor de Invaliditeit), dit 
om misbruik van de opschortende beroepsmogelijkhe-
den te vermijden.

Concrete voorstellen 
om de arbeidsongeschiktheid te verminderen  
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HERVORMEN
van de financiering en de terugbetaling van de zorg 

6de 
Prioriteit

De nomenclatuur wordt al sinds het midden van de jaren 90 
bestookt met kritiek. Bepaalde handelingen zijn immers over-
gewaardeerd, terwijl andere ondergewaardeerd worden. Het 
“Comité voor het onderzoek van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen”, opgenomen in de program-
mawet van 2005, moest zich buigen over een herziening van 
het systeem, dat coherenter en billijker moest worden. Welnu, 
dit Comité heeft zijn werkzaamheden nog niet eens aangevat. 
Het onevenwicht in de nomenclatuur geeft nochtans aanlei-
ding tot grote spanningen, zowel tussen de medische beroe-
pen, als tussen de artsen en beheerders van ziekenhuizen. Er 
is ook een gebrek aan evenwicht merkbaar in de specialiteiten 
die gekozen worden door jonge artsen zodat op termijn de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in deze verlaten 
sectoren bedreigd wordt. De combinatie van intellectuele 
en technische handelingen heeft daarenboven perverse ge-
volgen voor het volume van de gestelde handelingen, zoals 
blijkt uit de vergelijking van onze volumes met die van onze 
buurlanden. De nomenclatuur is dus absoluut aan een vol-
ledige herziening toe, op basis van een objectief model dat 
een waarde moet toekennen aan de verschillende dimensies 
van een medische handeling (risico, tijd, deskundigheid, er-
varing, …). Het is in dit kader wenselijk om een alternatieve 
financiering in te voeren voor de infrastructuren en de medi-
sche apparatuur, losgekoppeld van de intellectuele/medische 
handeling, als we de perverse effecten die tot overconsumptie 
leiden, uit de wereld willen helpen.

Het financieringssysteem van de ziekenhuizen is gebaseerd op 
een ingewikkeld en uiteenlopend systeem van mechanismen 
(begroting van de financiële middelen, honoraria, vaste be-
dragen, verantwoorde verblijfsduur, …). De ziekenhuisbeheer-
ders slagen er met dit systeem niet in om een duidelijk beeld 
te krijgen van hun budget, laat staan dat ze prognoses zouden 
kunnen opmaken. Het huidige systeem stoelt immers op een 
combinatie van verstrekkingen, die nu eens onderschat, dan 
weer overschat zijn waardoor het wankele evenwicht van het 
geheel kan verstoord worden door de wijziging van één en-
kel element. De toenemende afhankelijkheid van bepaalde 
honoraria of honorariumsupplementen voor de financiering 
van hun materiaal, de infrastructuur of een deel van het per-
soneel, veroorzaakt een toestand van onzekerheid en is on-
gezond voor zowel de ziekenhuisbeheerders, de artsen als de 
patiënten. Het is in deze context belangrijk om een herziening 
te overwegen. Men zou kunnen evolueren naar een systeem 
van vaste bedragen, per aandoening, of men zou kunnen kie-
zen voor een systeem dat de “pure” honoraria isoleert van het 
budget van financiële middelen voor de infrastructuur, het 
materiaal en het ziekenhuiskader. 

Het systeem van de terugbetaling, per handeling, bevordert 
in het algemeen overigens de overconsumptie van de zorg 
en het is niet bevorderlijk voor de samenwerking tussen zorg-
verleners. Het is dus wenselijk om goed na te denken over de 
vraag of het niet opportuun is om de terugbetaling per han-
deling te vervangen door (of aan te vullen met) andere me-
chanismen. Voor de financiering van de eerstelijnszorg, zou 
men kunnen werken met een soepel systeem dat gedeeltelijk 
per capita zou werken en dat bepaalde verstrekkingen zou 
kunnen dekken zoals het bijhouden van een medisch dossier, 
de naadloze zorg, de monitoring van bepaalde doelgroepen, 
de administratieve handelingen, … Het bedrag per capita zou 
kunnen verschillen naargelang de indicatoren die gepaard 
gaan met de nagestreefde gezondheidsdoelstellingen (kwa-
liteitsindicatoren, resultaten, naleving van de guidelines, voor-
schrijfvolumes, gebruik van technologische middelen, …).  

De nomenclatuur is dus absoluut 
aan een volledige herziening toe, 
op basis van een objectief model 
dat een waarde moet toekennen aan 
de verschillende dimensies van een 
medische handeling
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 Overgaan tot een volledige herziening van de nomen-
clatuur, op basis van een objectieve methode die de 
verschillende dimensies van medische verstrekkingen 
afweegt. Een onderscheid maken tussen de financiering 
van de intellectuele/medische handeling en de financie-
ring van de technische verstrekkingen.

 De mechanismen voor de financiering van de zieken-
huizen herzien, om te komen tot een transparant, 
evenwichtig en minder ingewikkeld systeem. Dit nieu-
we financieringssysteem moet de efficiency en de kwali-
teit van de zorg bevorderen, het moet aansporen tot de 
hergroepering van ziekenhuizen en tot een rationalisering 
van de medische infrastructuur. De financiële verantwoor-
delijkheid voor de volumes van de verstrekkingen moet 
verhoogd worden. 

 Herziening van de financiering van de eerstelijns-
zorg, door een verhoging van het forfaitaire aandeel dat 
bepaalde dimensies moet dekken, zoals daar zijn: het bij-
houden van een medisch dossier, de continuïteit van zorg, 
de opvolging van bepaalde doelgroepen, de realisatie van 
administratieve taken, het multidisciplinaire werk van de 
eerste lijn, … Het bepalen van financiële incentives om de 
naleving van de guidelines en van de voorschriftvolumes 
te respecteren en voor het gebruik van de technologische 
middelen…. Het accrediteringssysteem zou vanuit die in-
valshoek herzien kunnen worden. 

 Om aberrant voorschrijfgedrag of de overconsumptie van 
geneeskundige verzorging te vermijden, moet een per-
formant systeem uitgewerkt worden voor het beheer 
van de “outliers” (uitschieters qua gedrag, die buiten pro-
portie zijn als men ze vergelijkt met de gemiddelde acti-
viteit). Dit systeem zou een efficiënt opsporingssysteem 
moeten omvatten, een procedure voor de begeleiding of 
de peer review alsook een mechanisme van sancties of 
voor de terugvordering van buitensporige bedragen. 

Het systeem van de terugbetaling, per handeling, bevordert in het 
algemeen overigens de overconsumptie van de zorg en het is niet 
bevorderlijk voor de samenwerking tussen zorgverleners

Concrete voorstellen 
voor de hervorming van de financiering en de terugbetaling van de zorg 
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OPTIMALISEREN
van het gebruik van de medische technologie

7de 
Prioriteit

50% tot 75% van de stijging van de uitgaven voor 
geneeskundige verzorging is te wijten aan de constante 
evolutie van het medische aanbod. Ofschoon de medische 
vooruitgang winst oplevert in termen van gezondheid, is 
het rendement ervan in dalende lijn (hun kostprijs blijft maar 
stijgen in vergelijking met de geboekte “gezondheidswinst”). 
Het is dus belangrijk om zich ervan te vergewissen dat alleen 
die technologische middelen terugbetaald worden die reële 
gezondheidswinst opleveren.

Momenteel is het zo dat het medische aanbod niet 
onderworpen wordt aan een kosten-batenanalyse, behalve in 
de sector van de geneesmiddelen (die 20% vertegenwoordigt 
van de uitgaven voor geneeskundige verzorging). Ons 
systeem laat dus de deur open voor intuïtieve of arbitraire 
beslissingen en dus ook voor een ondoeltreffend gebruik 
van de financiële middelen. De mechanismen voor de 
beslissingen tot terugbetaling (en dus het Belgische 
overlegmodel) zouden zo ruim mogelijk moeten steunen op 
objectieve en wetenschappelijke analyses (Health Technology 
Assessments), die studies maken van de economische, 
medische, sociale en ethische gevolgen van de invoering of 
het gebruik van medische technologie, in vergelijking met 
de bestaande praktijk. Dergelijke evaluaties zouden moeten 
worden toegepast op het medische aanbod in de ruime zin 
van het woord (geneesmiddelen, voorzieningen, preventie, 
diagnoses, …), of het nu gaat om nieuwigheden of om 
bestaande praktijken, dit a fortiori wanneer nieuwe informatie 
beschikbaar is. Het is, tot slot, belangrijk dat dergelijke studies 
op een transparante en onpartijdige manier gemaakt worden 
en dat daarvoor de juiste multidisciplinaire competenties 
ingezet worden.

De kosten-batenanalyses zouden aldus als uitgangspunt 
kunnen dienen voor gedifferentieerde terugbetalingen 
naargelang de meerwaarde van de betrokken technologie.
Het federale Kenniscentrum voor geneeskundige verzorging 
heeft als opdracht om de overheid en de beoefenaars te 
helpen bij het nemen van beslissingen. Het KCE zou zich zoveel 
mogelijk moeten afstemmen op de thema’s die relevant zijn 
voor het gezondheidsbeleid en samenlopen met de kalender 
van de beslissingen, zodat zijn aanbevelingen de juiste impact 
hebben.  

Het is belangrijk om zich ervan 
te vergewissen dat alleen 
die technologische middelen 
terugbetaald worden die hoge 
gezondheidsbaten opleveren
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 Afstemmen van het studieprogramma van het KCE 
op de politieke agenda en de grote vraagstukken in het 
kader van de evolutie van het stelsel van de gezondheids-
zorg. Het mechanisme en de nodige capaciteiten bepa-
len, zodat men werk kan maken van dringende dossiers 
(fast-track assessments), met het oog op een versterking 
van de kwaliteit van het beslissingsproces binnen de or-
ganen van het RIZIV. 

 De analyses van de verhouding tussen kostprijs en effi-
ciency zijn niet het enige belangrijke punt van het beslis-
singsproces. Andere dimensies, zoals soort van aandoe-
ning, bestaan van alternatieve behandelingen, soort van 
patiënt, … zijn ook belangrijk in het kader van de aan-
bevelingen voor de tenlasteneming van de patiënten. 
In de mate van het mogelijke moet daarbij rekening ge-
houden worden met de voorkeur van de patiënt en van 
de maatschappij. 

 Voor die medische technologie, waarvoor nog geen on-
omstotelijk bewijs bestaat (behandelingen, technieken, 
zorgmodellen, …), maar die men nodig heeft om te be-
antwoorden aan een nog niet beantwoorde nood, dient 
men een tijdelijke toestemming tot terugbetaling te 
bepalen, waarbij de resultaten natuurlijk geëvalueerd 
moeten worden.  

 Aanmoedigen van een Europese samenwerking tus-
sen agentschappen HTA (Health Technology Assess-
ment) binnen het netwerk EUnetHTA, met het oog op een 
verbetering van de gebruikte methodes, de bevordering 
van de samenhang tussen de aanbevelingen en de effi-
ciency van de ingezette middelen.

 De programmering verbeteren door de specialisering 
en de samenwerking tussen ziekenhuisstructuren te 
bevorderen op een manier die de traditionele netwerken 
overstijgt, dit om de vermenigvuldiging van het aantal re-
ferentiecentra te vermijden ten nadele van de kwaliteit en 
de veiligheid van de zorg. Op die manier vermijdt men dat 
nodeloos dure apparatuur aangekocht wordt, die vervol-
gens aanleiding geeft tot overbodige verstrekkingen.  

Concrete voorstellen 
voor het optimaliseren van het gebruik van de medische technologie 
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HERZIEN
van de overlegmechanismen

8de 
Prioriteit

Het overleg tussen verzekeringsinstellingen en zorgverleners 
maakt de kern uit van ons ziekteverzekeringsstelsel. Sinds het 
midden van de jaren 60, slaagt men erin om tariefzekerheid 
te bieden aan de patiënten dankzij die overlegmechanismen 
(de overeenkomsten en akkoorden). Door de partners te be-
trekken bij de beslissingen, kan men de ziekteverzekering 
aanpassen aan de evolutie van de noden en van de medische 
praktijk. 

Toch lijkt dit overlegmodel niet langer te beantwoorden aan 
de huidige context. Het werkt immers, jammer genoeg, met 
“silo’s”, terwijl de medische praktijk moet evolueren naar een 
meer transversale werking. Innoverende zorgmodellen zoals 
de transmurale zorg, de telegeneeskunde of het disease ma-
nagement kunnen er moeilijk in ingepast worden. De debat-
ten zijn meestal toegespitst op tariefkwesties, terwijl het sy-
steem zich ook moet concentreren op kwaliteit, het belang 
voor patiënten en zijn noodzakelijke modernisering. 
Het representatieve karakter van de actoren1 en de verwarring 
over de rolverdeling (verzekeringsinstellingen-zorgverleners) 
getuigen evenmin van deugdelijk bestuur. De beslissingen 
worden immers vaak ingegeven door eigenbelang en door 
het streven naar een compromis. De belangen van de patiënt 
en van het stelsel, komen pas op de tweede plaats.    
Het overeenkomstensysteem verliest zijn elan. In bepaalde 
sectoren kan het percentage van de weigeringen tot toetre-
ding tot de overeenkomst oplopen tot meer dan 60%. 

Op basis van die vaststellingen, is het dus duidelijk dat het 
overlegmodel aan een herziening toe is en dat de werking 
ervan opnieuw bekeken moet worden. Het nieuwe overleg-
model zou:

 aan de actoren de kans moeten geven om de gezond-
heidsdoelstellingen, bepaald door de regering(en), om te 
zetten in concrete acties;

 een scheiding tot stand moeten brengen tussen de on-
derhandelingen over de tarieven en de reflectie over de 
organisatie van het systeem; 

 een transversale dimensie moeten omvatten, die toege-
spitst is op de patiënten en de aandoeningen; 

 het conventionneringsysteem moeten herzien 
 de beslissingsmechanismen professioneler moeten ma-

ken, door er een medische en economische beoordeling 
in op te nemen van het zorgaanbod (Health Technology 
Assessment);

 representatief moeten zijn voor de actoren van de sector 
van de gezondheidszorg. 

—
1 De Onafhankelijke Ziekenfondsen klagen al jaren de ongelijke verdeling aan van de mandaten 

binnen de organen van het RIZIV. Bij wijze van voorbeeld: de Onafhankelijke ziekenfondsen 

hebben dubbel zoveel leden nodig als de andere verzekeringsinstellingen, om een mandaat 

te kunnen krijgen in het Verzekeringscomite en in de Commissie artsen-ziekenfondsen.. 

De beslissingen worden 
immers vaak ingegeven door 
eigenbelang en door het 
streven naar een compromis. 
De belangen van de patiënt en 
van het stelsel, komen pas op de 
tweede plaats
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 Het overleg tussen zorgverleners en verzekeringsin-
stellingen inschrijven in het kader van de realisatie 
van de gezondheidsdoelstellingen, bepaald door de 
regering(en). Met respect voor de rol en de bevoegdhe-
den van elke actor, die doelstellingen omzetten in concre-
te voorstellen vanuit een transversale visie, opgebouwd 
rondom de patiënt en de aandoeningen. 

 Aan de Commissie voor begrotingscontrole de mo-
gelijkheid bieden om een arbitrage voor te stellen, of 
overdrachten van de ene gezondheidssector aan de an-
dere, vanuit een globale en transversale financiële invals-
hoek.  

In bepaalde sectoren kan het 
percentage van de weigeringen 
van de overeenkomst oplopen tot 
meer dan 60%

 De tariefzekerheid voor de patiënten en de financiële 
transparantie versterken: 

  een kwitantie afleveren na elke verstrekking, die het bedrag ver-
meldt dat terugbetaald werd door het ziekenfonds, alsook het per-
soonlijke aandeel en het honorarium- supplement; 

  optimaliseren van de budgetten die besteed worden aan de accre-
ditering en het sociaal statuut via incentives, ter bevordering van de 
kwaliteit van de zorg en de tariefzekerheid;

  geen honorariumsupplementen zonder objectieve verantwoording 
volgens de aard van de verstrekking (risico, timing, …), de ken-
merken van de zorgverlener (deskundigheid, ervaring, …) en de 
eisen van de patiënt.

Concrete voorstellen 
voor de herziening van de overlegmechanismen
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VERSTERKEN
van een institutionele, administratieve en reglementaire vereenvoudiging

9de 
Prioriteit

Elk stelsel voor gezondheidszorg is van nature ingewikkeld en 
het Belgische systeem is dat nog meer. Het Belgisch systeem 
in het bijzonder, wordt met de vinger gewezen omwille van 
zijn institutionele en administratieve ingewikkeldheid alsook 
omwille van de versnippering van de bevoegdheden op ge-
zondheidsgebied onder de verschillende bevoegdheidsni-
veaus. De zesde staatshervorming zal die complexiteit nog 
vergroten en zet dus een domper op de ontwikkeling van een 
efficiënt en geïntegreerd zorgbeleid. Beslissingen over de re-
gionalisering zouden ingegeven moeten zijn door het belang 
van de patiënt en de efficiency van de zorgorganisatie, door 
de voorkeur te geven aan een verdeling van bevoegdheden 
in de vorm van “homogene pakketten”. 
Dit belet niet dat institutionele vereenvoudigingen mogelijk 
blijven, al is het maar op het federale niveau. Men zou een re-
flectie moeten houden over een hergroepering van alle fede-
rale materies die te maken hebben met de gezondheid (RIZIV, 
de gezondheidsmateries die beheerd worden door de FOD 
Volksgezondheid en door de FOD Sociale Zaken, Fonds voor 
beroepsziekten, …). Zo zouden er tal van vormen van synergie 
ontstaan (ziekenhuisbeleid, databeheer, …) en dat zou bevor-
derlijk zijn voor het forceren van een doorbraak in een aantal 
projecten, die nu verdeeld zijn over meerdere organisaties. 

De informatisering van de gezondheidszorg is al jaren een 
zorgenkind. Ondanks de lopende projecten blijft men België 
verwijten dat het maar traag werk maakt van de invoering van 
technologische middelen in de gezondheidssector, zeker wat 
de elektronische facturering en de uitwisseling van medische 
gegevens betreft. Die projecten kunnen nochtans aanzien-
lijke besparingen en toegevoegde waarde opleveren. Om te 
beginnen, een optimaal gebruik van de resources dankzij de 
uitwisseling van medische gegevens. Men vermijdt zo overtol-
lige onderzoeken, de kwaliteit van de data gaat erop vooruit, 
patiënten én zorgverleners ontvangen vlugger hun geld en 
men kan de strijd aangaan met de sociale fraude, aangezien 
men kan nagaan of de verstrekkingen wel degelijk uitgevoerd 
zijn. De administratieve beslommeringen voor alle actoren 

worden hierdoor ook verminderd, … 

Het gros van de projecten die nodig zijn voor een verbetering 
van het systeem, is al opgestart, maar de realisatie en de ont-
plooiing ervan moeten nog bespoedigd worden. Op basis van 
de infrastructuren eHealth en/of Carenet/MyCarenet, zijn de 
belangrijkste projecten in de komende jaren: 

 de elektronische facturering van de verstrekkingen ex-
tra-muros en de afschaffing van de daarmee gepaard 
gaande getuigschriften voor verstrekte hulp (verpleeg-
kundige zorg, laboratoria, artsen, kinesitherapeuten, rust-
huizen, …); 

 het aanvragen, opvolgen (en de elektronische raadple-
ging) van de akkoorden van de adviserend geneesheren; 

 het elektronisch voorschrijven; 
 het gedeeld medisch dossier en de uitwisseling van medi-

sche gegevens. 

Op te merken valt dat men de doelstelling van een vereen-
voudiging enkel kan bereiken als de informatisering vergezeld 
gaat van een vereenvoudiging van de reglementering, iets 
wat niet altijd het geval is.  

Meer algemeen is het, los van de al opgestarte projecten, no-
dig om systematischer een beroep te doen op de mogelijkhe-
den die de technologie nu al biedt om de beleidslijnen qua 
zorg te ondersteunen, te implementeren en op te volgen. De 
beoordeling van nieuwe initiatieven wordt al te vaak overge-
laten aan de zorgverleners die soms niet genoeg tijd of mid-
delen hebben om daar werk van te maken. Een voorbeeldje: 
de gezondheidsparameters voor de evaluatie van de zorgtra-
jecten zijn nog steeds niet meegedeeld. Gezien de penetra-
tiegraad van de nieuwe technologische middelen (internet, 
smartphones, tabletten, …), zou men vandaag een actievere 
rol kunnen toekennen aan de patiënt, wat de registratie en 
de mededeling van informatie betreft. De technologische 
mogelijkheden moeten onlosmakelijk deel uitmaken van het 
gezondheidsbeleid van morgen. 
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 Hergroepering van alle federale materies die te ma-
ken hebben met gezondheid (RIZIV, gezondheidsmate-
ries die beheerd worden door de FOD Volksgezondheid 
en de FOD Sociale zaken, Fonds voor Beroepsziekten, …) 
in één instelling. 

 Afschaffen van de veelheid aan inkomenscon-
troles voor de toekenning van sociale voordelen 
(RVV(voorkeurregeling)/Omnio, maximumfactuur, uitke-
ringen met gezinslast, …) door aan het belastingbestuur 
de zorg toe te vertrouwen om de noodzakelijke informatie 
mee te delen.  

 Eén medische controle invoeren, door de advise-
rend geneesheer, voor de rechten die geopend kunnen 
worden in het kader van de chronische ziektes of bij een 
handicap in de andere wetgevingen dan de ziekte-en 
invaliditeitsverzekering (bijvoorbeeld: de erkenning van 
de handicap, de toekenning van rolstoelen, van parkeer-
kaarten, …). Een “geïnformatiseerd medisch en sociaal 
dossier”, waarvan de toegangsrechten volledig beheerd 
zouden worden door de patiënt, zou de uitwisseling van 
data tussen regionale en federale instellingen kunnen ver-
gemakkelijken.  

 De vereenvoudiging van de remgelden voor de genees-
kundige verstrekkingen voortzetten en de toepassing 
van de sociale derde betaler bevorderen. 

 Alle forfaits die toegekend worden aan chronisch zieken 
herzien, om ze op te nemen in één systeem. 

 De reiskosten van zieken en de verplaatsingskosten van 
zorgverleners uniformiseren. 

 De begrippen die noodzakelijk zijn voor de regels in ver-
band met de vernieuwing van verstrekkingen (leeftijd, 
jaar, zitting, …) op generische wijze bepalen. 

 Aligneren van het begrip gezinslast in alle sectoren van de 
sociale zekerheid.

 De regels voor de berekening van de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering vereenvoudigen. 

 Spoed zetten achter de projecten voor de informatisering 
van de gezondheidszorg (elektronisch voorschrift, elektro-
nische facturering, akkoorden adviserend geneesheren, 
het delen van de medische dossiers, … ) en een systeem 
van financiële incentives invoeren, om het gebruik van die 
hulpmiddelen te promoten.  

 Het probleem van de informatisering niet langer inschrij-
ven op de agenda van de verschillende overlegorganen, 
maar er een prioriteit van maken door de oprichting van 
een specifiek overlegplatform waarop alle betrokkenen 
actoren uitgenodigd moeten worden, zodat ze samen 
de objectieven, de planning, de communicatie en de 
incentives kunnen bepalen die gepaard gaan met de 
projecten voor de informatisering van de gezond-
heidszorg.  

Men zou vandaag een actievere rol kunnen toekennen aan de patiënt, wat de 
registratie en de mededeling van informatie betreft. De technologische mogelijkheden 
moeten onlosmakelijk deel uitmaken van het gezondheidsbeleid van morgen

Concrete voorstellen 
om de institutionele, administratieve en reglementaire 
vereenvoudiging te bevorderen
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METEN EN MONITOREN 
van het zorgstelsel en zijn actoren

10de 
Prioriteit

Het regeerakkoord van 2008 bepaalde al “dat de prestaties 
van ons gezondheidsstelsel, met inbegrip van de kwaliteit, 
geëvalueerd moesten worden aan de hand van meetbare 
doelstellingen”. De Europese ministers bevoegd voor gezond-
heid hebben nog datzelfde jaar trouwens beloofd dat zij de 
transparantie zouden bevorderen en dat ze verslag zouden 
uitbrengen over de performantie van de gezondheidsstelsels 
via de publicatie van meetbare resultaten.
Over de juiste gegevens beschikken, is natuurlijk een conditio 
sine qua non om het gezondheidsstelsel te kunnen meten en 
monitoren. In België, is er ter zake nog veel werk aan de win-
kel. Denken we maar aan de correcte registratie van de data, 
het gebruik van de internationale codes, de verzameling van 
therapeutische en epidemiologische gegevens en de vereen-
voudiging van de grote hoeveelheid aan bestaande data (niet 
minder dan 131 databases met gegevens over de gezond-
heid). Dit verklaart dat België er zo moeilijk in slaagt om ge-
zondheidsgegevens te leveren aan het internationale niveau. 
In tegenstelling tot andere Europese landen, heeft België maar 
weinig initiatieven genomen voor de evaluatie van de perfor-
mantie van het gezondheidssysteem. Het KCE heeft wel een 
eerste globale evaluatie gemaakt in 2010, die aanleiding gege-
ven heeft tot meerdere initiatieven qua meting en monitoring 
van het gezondheidsstelsel. 

Qua beoordeling van de zorgkwaliteit, stellen we vast dat de 
systemen voor de accreditering van de zorgverleners zich 
hoofdzakelijk beperken tot preventieve maatregelen in ver-
band met permanente opleiding. De controles van de kwali-
teit en de performantie vertonen nog veel leemten en ze zijn 
momenteel vooral toegespitst op het voorschrijfgedrag. De 
accreditering zou moeten worden uitgebreid tot alle zorgver-
leners én verzorgingsinstellingen, en ze moet stoelen op een 
systeem voor de beoordeling van de performantie en de zorg-
kwaliteit. Dit evaluatiesysteem zou versterkt moeten worden 
met financiële incentives en moet vertaald worden in de wijze 
waarop de zorgverleners gefinancierd worden.   

De accreditering zou 
moeten worden uitgebreid 
tot alle zorgverleners én 
verzorgingsinstellingen, en 
ze moet stoelen op een 
systeem voor de beoordeling 
van de performantie en 
de zorgkwaliteit

In tegenstelling tot andere 
Europese landen, heeft België 
maar weinig initiatieven 
genomen voor de evaluatie 
van de performantie van het 
gezondheidssysteem
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 Bepalen van het conceptuele kader voor de meting van 
de performantie van de zorg in België: identificatie van 
de te meten dimensies en de te dekken domeinen, aligne-
ring met de gezondheidsdoelstellingen, bepaling van de 
indicatoren, identificatie van de data en de systemen voor 
de inzameling ervan. Alignering met de analyses van de 
performantie, gemaakt door internationale organisaties 
(WHO, OESO, EU, …) 

 Bij de analyse van de performantie, moet voorrang gege-
ven worden aan de domeinen die een grote uitdaging 
zijn voor ons gezondheidsstelsel: eerstelijnszorg, chro-
nische ziektes, afhankelijkheid, geestelijke gezondheid, … 

 Het platform eCare moet operationeel gemaakt wor-
den in een interfederaal kader, met het oog op de orga-
nisatie en de optimalisering van de registratie, het delen 
en uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen de ver-
schillende actoren. Doelstellingen: de kwaliteit en de con-
tinuïteit van de zorg verbeteren, de samenwerking tussen 
zorgverleners optimaliseren en het beleid qua gezond-
heidszorg ondersteunen. 

 De inventaris opmaken van de databases en de pro-
jecten die gepaard gaan met de registratie, het delen of 
uitwisselen van gezondheidsgegevens, zodat deze toe-
gankelijk en onderling bruikbaar worden. 

 Verbeteren van de inzameling, de kwaliteit en het be-
heer van de relevante gegevens: 

  in het ambulante kader: de zorgverleners aansporen tot de regi-
stratie van de gezondheidsgegevens (diagnoses, versleutelde ge-
gevens over de gezondheidstoestand, parameters over de gezond-
heid, …) in het kader van de voorgeschreven behandelingen; 

  in het ziekenhuis: registreren van de gegevens die noodzakelijk zijn 
voor de creatie van indicatoren over de kwaliteit en de efficiëntie 
van de praktijk. De kwaliteit van de codering.

 Publiceren van indicatoren over de performantie en de 
kwaliteit. 

Concrete voorstellen 
om het zorgsysteem en zijn actoren te meten en te monitoren  
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Welke Rol
    voor de 
Ziekenfondsen?

“Gezien de gestadige groei van de nood aan geneeskundige 
verzorging én de vraag om beter geadviseerd en geïnformeerd 
te worden, zouden de ziekenfondsen de kans moeten grijpen 
om een nieuwe rol te spelen, zowel ten aanzien van hun leden, 
als ten aanzien van de overheid”
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De ziekenfondsen zijn één van de pijlers van ons systeem van so-
ciale bescherming. Bij de oprichting van de sociale zekerheid na 
afloop van de Tweede Wereldoorlog, werd aan de ziekenfond-

sen het beheer toevertrouwd van de financiële middelen voor ziekte- 
en invaliditeitsverzekering. Zij behielden echter ook hun activiteiten in 
het kader van de maatschappelijke dienstverlening en wat de aanvul-
lende verzekeringen betreft. 
 De ziekenfondsen hebben zich mettertijd ontplooid en aangepast 
om een essentiële rol te kunnen spelen in onze gezondheidszorg. Ze 
stoelen op principes zoals solidariteit, hebben geen winstoogmerk, en 
nemen deel aan het beheer van het gezondheidsstelsel. Hun leden kun-
nen bij hen terecht voor een ruime waaier aan dekkingen en diensten. 
Via het overlegsysteem dat alle actoren van de gezondheidszorg groe-
peert, nemen ze deel aan de evolutie van de ziekte-en invaliditeitsver-
zekering. Ze onderhandelen met de zorgverleners over de toegankelijk-
heid en de degelijkheid van de zorg.    
 Omdat niet alleen hun beroep, maar ook de gezondheidszorg zelf 
verandert, zijn de ziekenfondsen verplicht om hun positie binnen een 
veranderende omgeving te herzien. De administratieve taken die nu 
nog een groot deel van hun activiteit vertegenwoordigen, zullen zeker 
slinken naar aanleiding van de informatisering van de gezondheidszorg. 
Tot op heden, worden de projecten voor een administratieve vereen-
voudiging (eHealth, elektronische facturering, elektronisch voorschrij-
ven, de uitwisseling van medische data) weliswaar bemoeilijkt door een 
zeker conservatisme dat zowel bij de ziekenfondsen als bij de zorgverle-
ners leeft, maar vroeg of laat zal men wel inzien dat de doeltreffendheid 
van het gezondheidssysteem enkel verbeterd kan worden door af te 
zien van die protectionistische reflexen.    

 Gezien de gestadige groei van de nood aan geneeskundige verzor-
ging én de vraag om beter geadviseerd en geïnformeerd te worden, 
zouden de ziekenfondsen de kans moeten grijpen om een nieuwe rol 
te spelen, zowel ten aanzien van hun leden, als ten aanzien van de over-
heid. In het huidige systeem, beschikken we over een (weliswaar on-
volmaakt) mechanisme voor de financiële responsabilisering, maar de 
ziekenfondsen worden nog steeds nauwelijks verantwoordelijk gesteld 
voor de kwaliteit van hun prestaties en voor de uitvoering van hun op-
dracht in het kader van het beheer van de uitgaven voor geneeskundige 

verzorging. Een nieuw systeem voor de responsabilisering, toegespitst 
op nauwkeurig bepaalde en meetbare problemen, zou de ziekenfond-
sen moeten aansporen om een actievere rol te spelen bij een efficiënt 
beheer van de ziekteverzekering, én om initiatieven te ontplooien in 
domeinen waar zij dit kunnen. Ze zouden aangemoedigd moeten wor-
den om voor hun leden diensten te ontwikkelen zoals de primaire en 
secundaire preventie, de begeleiding van chronisch zieken, het beheer 
van de afhankelijkheid, het beheer van de situaties na een ziekenhuis-
verblijf, de re-integratie in de arbeidswereld na een arbeidsongeschikt-
heid, de terbeschikkingstelling van interfaces voor het beheer van de 
persoonlijke gezondheidsinformatie, de activering van de rechten van 
de patiënt, … 
 De ziekenfondsen zouden daarenboven, in samenwerking met de 
overheden, aangemoedigd moeten worden om meer werk te maken 
van acties in het kader van een degelijke exploitatie van de gezond-
heidsgegevens, om hun medewerking te verlenen aan een optimale 
controle van de consumptie en de facturering van de zorg en aan de 
bestrijding van de sociale fraude (waarvan de effecten geraamd worden 
op 3% van de totale uitgaven).
 Het solidaire model zonder winstoogmerk is een sterk punt van de 
ziekenfondsen, maar ze zullen hun portfolio van diensten en dekkin-
gen moeten uitbreiden door te evolueren van een administratief model 
naar een model met tal van gezondheidsdiensten. Voor de facultatieve 
verzekeringen (bijvoorbeeld: de hospitalisatieverzekering), moeten de 
ziekenfondsen zich aan een nieuwe wetgeving houden sinds 1 januari 
2012, na een klacht van de privéverzekeraars. Dergelijke mutualistische 
verzekeringen moeten voortaan beantwoorden aan de regels die gelden 
voor de privéverzekeringen (samenstelling van de reserves, risicobeheer, 
distributie, contractuele relatie). Welnu, de ziekenfondsen moeten zich 
houden aan dezelfde regels als de privéverzekeraars, maar ze krijgen niet 
dezelfde kansen in termen van de soorten van dekkingen die ze mogen 
aanbieden en de categorieën van klanten die ze mogen aanspreken. Zo 
mogen de ziekenfondsen hun facultatieve verzekeringen niet aanbieden 
aan personen die geen lid zijn bij hen in de verplichte verzekering. Ze 
mogen ook geen groepspolissen aanbieden aan ondernemingen, wat in 
andere landen wel mag. De regels die gelden sinds 1 januari 2012 hou-
den dus een discriminatie in van de ziekenfondsen. 
 Een recente studie van het Europees Parlement (“The role of mutual 
societies in the 21st century”) bevestigt de belangrijke rol die de zieken-
fondsen in de toekomst zullen kunnen spelen bij het garanderen van de 
toegang tot betaalbare systemen voor de sociale bescherming. Het is 
nuttig om in herinnering te brengen dat de ziekenfondsen pleiten voor 
de creatie van een “Europees statuut”, opdat hun rol erkend zou worden 
in de sociale economie in Europa.

De ziekenfondsen moeten van een 
administratief model naar een model met 
tal van gezondheidsdiensten evolueren
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 Federalisering 
of Regionalisering 
    van de 
Gezondheidszorg? 

“Terwijl al onze aandacht eigenlijk zou moeten uitgaan naar het 
uitstippelen van efficiënte openbare beleidslijnen en naar de bepaling 
van een aantal prioriteiten op gezondheidsgebied, zullen we in de 
komende maanden en jaren heel veel energie moeten steken in 
de concretisering van een staatshervorming die, in de sector van 
de gezondheidszorg, alvast aanleiding zal geven tot een bijkomende 
administratieve en institutionele ingewikkeldheid”
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De kwestie van de regionalisering van de gezondheidszorg wordt 
op geregelde tijdstippen terug ter discussie gesteld en eigenlijk 
gebruikt men dit onderwerp meer als pasmunt op het mijnen-

veld van de communautaire besprekingen dan vanuit de bekommernis 
om een efficiëntere gezondheidszorg tot stand te brengen, die dichter 
bij de burger staat. Als men deze kwestie wil bekijken vanuit een objec-
tieve invalshoek, dan zal men de regionalisering van de gezondheids-
zorg moeten beschouwen als een middel om doelstellingen te realise-
ren en niet als een doel op zich. 

De zesde staatshervorming voorziet in de overdracht aan de Gemeen-
schappen van belangrijke bevoegdheden op gezondheidsgebied, naar 
rata van een totaalbedrag van € 4,2 miljard: opvang van bejaarden, 
hulp aan personen, geestelijke gezondheid, revalidatie, vaststelling van 
erkenningsnormen voor de ziekenhuizen, financiering van ziekenhuis- 
investeringen, preventie en organisatie van de eerstelijnszorg. De doel-
stellingen van die overdracht van bevoegdheden zijn, naar verluidt, de 
volgende: het verbeteren van de efficiëntie van het gezondheidsbeleid, 
een meer homogene verdeling van de bevoegdheden en de bekom-
mernis om te beantwoorden aan lokale noden op gezondheidsgebied. 
Het zal waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn om die doelstellingen te 
realiseren. De regionalisering van het bejaardenbeleid en dit voor de 
geestelijke gezondheid zal tot gevolg hebben dat de verschillende be-
voegdheidsniveaus nog intenser bevoegdheden zullen moeten delen. 
Het ziekenhuisbeleid is eveneens een materie die nog volledig gedeeld 
wordt door het federale en het regionale niveau. De regionalisering van 
de preventie en de organisatie van de eerstelijnszorg zal de invoering 
van een coherent zorgbeleid niet vergemakkelijken en dit is nochtans 
nodig om de uitdagingen van morgen te kunnen opnemen. Terwijl al 
onze aandacht eigenlijk zou moeten uitgaan naar het uitstippelen van 
efficiënte openbare beleidslijnen en naar de bepaling van een aantal 
prioriteiten op gezondheidsgebied, zullen we in de komende maanden 
en jaren heel veel energie moeten steken in de concretisering van een 
staatshervorming die, in de sector van de gezondheidszorg, alvast aan-
leiding zal geven tot een bijkomende administratieve en institutionele 
ingewikkeldheid.   

De kwestie van de regionalisering van de gezondheidszorg blijft niet-
temin een open vraag, gezien haar ingewikkeldheid en de op zijn minst 
gemengde resultaten die dergelijke ervaringen opgeleverd hebben in 
andere landen. Het is moeilijk om een ondubbelzinnig en eenduidig 
antwoord te geven op die vraag, maar internationale ervaringen leren 
ons alvast wat we kunnen doen om de staatshervorming (en het voor-
uitzicht van de toekomstige transfers), op serene en rationele wijze aan 
te pakken: 

 de regionalisering van de gezondheidszorg is geen wondermiddel. 
Het blijft noodzakelijk om de vereiste structurele wijzigingen aan te 
brengen. 

 het is nodig om klare en duidelijke doelstellingen te bepalen voor 
elk bevoegdheidsniveau, zodat men het effect van de regionalise-
ring kan meten. Zo vermijdt men dat er een te grote kloof ontstaat 
tussen de regio’s qua dekking, prijzen of performantie. Het delen 
van bevoegdheden door meerdere bevoegdheidsniveaus is een 
oefening die een bijkomende investering vereist, in termen van ver-
zameling en beheer van de gezondheidsgegevens. Dit is nodig om 
de coherentie van het gezondheidsbeleid en de naleving door elke 
regio van zijn verbintenissen te kunnen garanderen. 

 de mechanismen voor de financiële verdeling onder de regio’s moe-
ten duidelijk en evenwichtig zijn. Ze moeten ook gebaseerd zijn op 
objectieve criteria. 

 de regionale overheden moeten over de nodige kennis en ervaring 
beschikken, om die nieuwe bevoegdheden ook echt te kunnen uit-
oefenen. 

 er moeten klare en duidelijke akkoorden gesloten worden in ver-
band met de sociale rechten van de personen die in de verschil-
lende regio’s wonen en werken. 

De zesde staatshervorming voorziet in de oprichting van een “Interfe-
deraal Instituut” dat “een overlegd antwoord zal geven op de grote uitda-
gingen in de gezondheidszorg en dat tot taak zal hebben om een gemeen-
schappelijke en toekomstgerichte visie en een duurzaam gezondheidsbeleid 
te definiëren”. Dit Instituut zal de permanente en interfederale ontmoe-
tingsplaats zijn voor het overleg tussen de 9 ministers, bevoegd voor 
gezondheid. Wordt vervolgd.  

…Wordt vervolgd 

Het is nodig om klare en duidelijke 
doelstellingen te bepalen voor
elk bevoegdheidsniveau, zodat men 
het effect van de regionalisering
kan meten



CONCLUSIES

Er staat zoveel op het spel in onze gezondheidszorg 
dat men geen genoegen kan of mag nemen met wat 
gemorrel in de marge. Het is op een reeks domeinen 

noodzakelijk om fundamentele reflecties te houden. Ons ge-
zondheidssysteem heeft wel degelijk een aantal kwaliteiten, 
die ook erkend worden, maar het heeft ook zwakke punten 
waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten, ofschoon het in 
bepaalde gevallen moeilijk is om die zwakke punten te ob-
jectiveren, bij gebrek aan metingen van de performantie en 
de kwaliteit.  

Het zorgmodel van morgen zal deze dimensie moeten inte-
greren met als doel de geïntegreerde en multidisciplinaire 
zorg, die de persoonlijke en organisatorische grenzen over-
stijgt zo kenmerkend voor ons systeem. Het is in deze context 
nodig om erop toe te zien dat de vrije keuze en de therapeu-
tische vrijheid, waaraan ons model zo gehecht is, niet gebruikt 
worden als voorwendsels.      

De bepaling van een globale visie, die gepaard gaat met 
meetbare doelstellingen die ook echt gemeten worden, kan 
het uitgangspunt vormen van die reflectie. De toenemende 
versnippering van de bevoegdheden en de beslissingsproces-
sen versterkt de noodzaak om een globaal kader te bepalen 
en om de gezondheidsinformatie te delen, niet alleen om er 
zeker van te zijn dat de openbare middelen correct gebruikt 
worden, maar ook om een billijk verdeelde toegang én kwali-
teit van de verzorging te garanderen. 

Elke visie moet echter geschraagd worden door een context, 
die alle actoren actief betrekt bij de realisatie van de gezond-
heidsdoelstellingen. Ziekenhuizen, zorgverleners, ziekenfond-
sen, farmaceutische firma’s, administraties… ze moeten alle-
maal beter geresponsabiliseerd worden door de toekenning 
van zowel financiële als niet-financiële incentives. De politieke 
verantwoordelijken moeten zich op hun beurt verbinden tot 
duidelijke doelstellingen, die jaarlijks geëvalueerd moeten 
worden door de parlementen.
    
De omvang van de op te nemen uitdagingen en de gevoelig-
heid van de te ondernemen acties maken dat hét grote pro-
bleem zal zijn om het algemeen belang in het middelpunt te 
plaatsen, en om de kaap van de behoudsgezinde reflexen en 
van de simplificerende debatten te omzeilen.  
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De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
stellen een visie voor die gebaseerd 
is op de noodzaak om het 
voortbestaan van ons stelsel van 
de gezondheidszorg te bestendige. 
De omvang van de op te nemen 
uitdagingen en de gevoeligheid
van de te ondernemen acties 
maken dat hét grote probleem zal 
zijn om het algemeen belang in 
het middelpunt te plaatsen
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