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De ziekenfondsen 
moeten zich 
heruitvinden en 
evolueren van  
een administratief 
model naar een 
model van 
gezondheidsdiensten.
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De ziekenfondsen zijn één van de pijlers van ons systeem van 
sociale bescherming. In de loop der jaren hebben ze zich 
ontwikkeld en aangepast om de essentiële missies van onze 
gezondheidszorg te vervullen.  

Gezien de ontwikkeling van hun taken en de aard van de 
gezondheidszorg moeten de ziekenfondsen ook nu blijven 
evolueren en opnieuw hun plaats zoeken in een omgeving die 
voortdurend verandert. De administratieve taken, die nog een 
groot deel uitmaken van de activiteiten van de ziekenfondsen, 
zullen in de toekomst anders uitgevoerd worden met de 
informatisering van de gezondheidszorg. Zowel de medische en 
sociale uitdagingen als de noden van de burgers op vlak van 
informatie en begeleiding geven de ziekenfondsen dé kans om hun 
rol ten opzichte van hun verzekerden te versterken. En daarnaast 
is dit ook een opportuniteit  om de toegang tot de 
gezondheidszorg te verbeteren en de autonomie en het welzijn 
van hun leden te vergroten.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben nagedacht over de rol 
die ze in deze veranderende context willen spelen. Zonder ook 
maar één stap af te wijken van hun solidaire en niet-winstgevende 
model, vinden ze dat de sector zich moet heruitvinden en moet 
evolueren van een administratief model naar een model van 
gezondheidsdiensten. Het is daarbij belangrijk om sociale 
innovatie en de ontwikkeling van nieuwe diensten en dekkingen 
aan te moedigen. 

Een verantwoordelijke en innoverende actor zijn voor hun leden: 
dat is de ambitie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Daarom 
vinden jullie hieronder zes prioritaire hervormingsvoorstellen. 
Hopelijk kunnen ze de beleidsmakers inspireren en zullen ze de 
verwachte veranderingen in gang zetten. 

Veel leesplezier!

Xavier Brenez
DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE LANDSBOND VAN 
DE ONAFHANKELIJKE Z IEKENFONDSEN

Inleiding
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Gezondheids-
doelstellingen 

 bepalen

Context 
In tegenstelling tot andere landen 
steunt het Belgische 
gezondheidssysteem niet op 
meerjarendoelstellingen en worden 
de beslissingen niet ingegeven door 
prioriteiten voor de volksgezondheid 
(bv. obesitas verminderen of het 
aantal opsporingen van kanker 
verhogen). De performantie van het 
Belgische gezondheidssysteem is dus 
maar moeilijk meetbaar.

Onze aanbevelingen 
q Een algemene visie over gezondheid 

ontwikkelen die vertaald kan worden 
naar verschillende domeinen 
(verslavingen, voeding, geestelijke 
gezondheid, ...) Binnen elk domein de 
maatschappelijke prioriteiten 
vastleggen op basis van conclusies 
uit bestaande studies en nog te 
bepalen criteria (invaliderend 
karakter van de aandoening, impact 
op de budgetten, ...). 

Een algemeen kader uitwer-
ken om Belgische gezond-

heidsdoelstellingen vast te 
leggen. Deze doelstellingen 

gebruiken als hefbomen om 
akkoorden en overeen-

komsten te sluiten met de 
zorgverleners. Het is ook de 

bedoeling om initiatieven rond 
voorlichting en begeleiding 

van leden te lanceren en om 
de diensten van de aan-
vullende verzekering te 

 ontwikkelen.

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!
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q Deze prioritaire domeinen vertalen 
in doelstellingen:
• die realistisch zijn
• die periodiek meetbaar en 

verifieerbaar zijn (bv. om de 
5 jaar)

• die evolueren 
• die toegeschreven kunnen worden 

aan een groep van actoren of een 
bevoegdheidsniveau (doel: 
verantwoordelijkheid verzekeren).

q Het algemene kader, de prioriteiten 
voor de volksgezondheid en de 
doelstellingen laten goedkeuren 
door de verschillende Belgische 
bevoegdheidsniveaus, met de 
mogelijkheid voor elk niveau om 
eigen doelstellingen en regionale 
accenten te integreren.

Welke actoren ?
Om te garanderen dat alles kadert 
binnen een permanente aanpak, 
moet één instelling het kader en de 
doelstellingen vastleggen. Dit zou 
het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV) kunnen zijn, 
omgedoopt tot het ‘Instituut voor 
de Toekomst’ (zoals voorzien in de 
6e staatshervorming). Dit Instituut 
omvat de vertegenwoordigers van 
de deelstaten en de actoren in de 
gezondheidssector (ziekenfondsen, 
zorgverleners, Federaal 
Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg, 
patiëntenverenigingen, ...).  

Welke rol krijgen de 
ziekenfondsen?
q De gezondheidsdoelstellingen 

mee bepalen.
q De doelstellingen helpen 

verwezenlijken door een gezonde 
levensstijl te promoten, diensten 
van de aanvullende verzekering aan 
te bieden, in commissies samen te 
werken met de zorgverleners, …

q Voor de doelstellingen die 
toegekend kunnen worden aan de 
ziekenfondsen (bv. het aantal 
mensen met een Globaal Medisch 
Dossier (GMD) verhogen): een 
systeem van financiële incentives 
opzetten dat het nemen van 
initiatieven beloont.

q De gezondheidsdoelstellingen mee 
meten door de opdrachten van het 
Intermutualistisch Agentschap 
(IMA) te versterken en door de 
ziekenfondsgegevens te koppelen 
aan andere data.

Het Belgische 
 gezondheidssysteem 
steunt niet op meer-

jarendoelstellingen en 
de beslissingen 

 worden niet ingege-
ven door de 

 prioriteiten voor de 
volksgezondheid.
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De leden 
informeren en 

begeleiden

Context 
Gezondheidseducatie is een van 
de grootste uitdagingen voor onze 
maatschappij. De ziekenfondsen zijn 
op dit vlak actief sinds mensen-
heugenis en zetten heel wat 
 middelen in om hun leden te sensi-
biliseren. Maar aangezien er geen 
duidelijke visie bestaat over de te 
behalen gezondheidsdoelstellingen, 
blijven die initiatieven versnipperd: 
ze verlopen zonder coördinatie 
tussen de verzekeringsinstellingen 
en ze bereiken niet altijd 
de  beoogde doelgroepen.

Voorwaarden en synergieën 
creëren zodat de 

informatiecampagnes van de 
ziekenfondsen naar hun leden 

een grote impact hebben. 
Zo kunnen zij doordachte 
beslissingen nemen over 

hun gezondheid. Deze 
initiatieven ondersteunen met 

een systeem van passende 
incentives. 

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!
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Onze aanbevelingen 
q De burgers een gelijke toegang 

geven tot gevulgariseerde 
gezondheidsinformatie door hun 
kennis en competenties proactief 
te stimuleren, ongeacht hun sociaal 
statuut, opvoedingsniveau en 
culturele identiteit. 

q Alle gezondheidsprofessionals 
bewust maken van de uitdagingen 
van gezondheidswijsheid. Zo 
kunnen zij de burgers helpen hun 
gezondheidskapitaal te vrijwaren, 
verstandige keuzes te maken bij de 
behandeling van een ziekte en 
gezondheidszorg doelgerichter 
gebruiken. 

q Synergieën en coördinatie tussen 
de actoren stimuleren door 
verzekeringsinstellingen, 
bevoegdheidsniveaus, scholen, 
OCMW’s, Kind & Gezin en de eerste 
lijn aan te sporen om samen te 
werken met het oog op een 
maximale impact van de 
boodschappen en de 
informatiecampagnes.

q Alle initiatieven bevorderen die de 
gezondheidswijsheid willen 
vergroten (op school, in 
bedrijven, ...) of die de taal van 
zorgverleners voor de burgers 
willen vereenvoudigen: 
administratie, wetgeving, medische 
raadplegingen, onthaal in het 
ziekenhuis, bijsluiters, ... 
Bij gezondheidsopvoeding zijn dus 
heel wat partijen betrokken: 
zorgverleners, overheid, 
ziekenfondsen, leerkrachten, 
media, ...

q Regelmatig nagaan hoe het gesteld 
is met de gezondheidswijsheid van 
de Belgische bevolking, eventueel 
via de nationale gezondheids-
enquête. Dit criterium kan ook 
beschouwd worden als een 
indicator voor de zorgkwaliteit en 
meetellen bij de accreditering van 
ziekenhuizen (zoals in de VS). 

Welke actoren?
Ziekenfondsen, overheid, 
 organisaties voor gezondheids- 
promotie, RIZIV, media, ... 

De ziekenfondsen 
moeten initiatieven 

rond educatie 
ontwikkelen die 
 bijdragen tot de 

 prioritaire gezond-
heidsdoelstellingen. 

Die doelstellingen 
zullen bepaald 

 worden per domein 
en per prioritaire 

doelgroep.
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Welke rol krijgen de 
ziekenfondsen?
q Initiatieven rond educatie 

 ontwikkelen die bijdragen tot de 
prioritaire gezondheidsdoel-
stellingen. Die doelstellingen zullen 
bepaald worden per domein 
en per prioritaire doelgroep 
(bv.: chronisch zieken, grote 
 zorgconsumenten, kwetsbare 
 doelgroepen). 

q Informatiemiddelen ontwikkelen die 
aangepast zijn aan de doelgroep en 
deze aanvullen met gerichte 
begeleidingsprogramma’s die het 
gedrag van patiënten duurzaam 
veranderen en hen de kans geven 
hun ziekte zelf te beheren.

q De taak van de zorgverleners 
vergemakkelijken door hen 
educatief materiaal te geven en 
hulpmiddelen voor het nemen van 
een beslissing aan te bieden, 
afgestemd op hun 
patiëntenbestand.

q Zich concentreren op de domeinen 
waar de ziekenfondsen de grootste 
impact kunnen hebben, gebaseerd 
op hun ervaring,  middelen en 
instrumenten. Voorbeelden: 
voeding, beweging, gebruik van 
geneesmiddelen, preventie, ...

q De behaalde resultaten koppelen 
aan een systeem van fi nanciële 
incentives. De Controledienst voor 
de ziekenfondsen gebruikt al 
prestatiecriteria voor de 
ziekenfondsen, maar kan hier 
eventueel nog nieuwe elementen 
aan toevoegen. Dit nieuwe systeem 
moet worden aangevuld met een 
systeem van positieve incentives. 
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De aanvullende 
verzekering 
hervormen

Context
De huidige waaier aan 
tegemoetkomingen van de 
aanvullende verzekering (AV) is 
zeer uitgebreid. We moeten dit 
solidaire instrument (de AV is 
verplicht) beter gebruiken door het 
beter af te stemmen op de 
gezondheidsnoden. Dit zal het 
commerciële opbod over 
‘bijkomstige’ tegemoetkomingen 
een halt toeroepen. 

De diensten van de 
aanvullende verzekering 

afstemmen op de prioritaire 
gezondheidsnoden. Daarvoor 

moeten de tegemoetkomingen 
voor medische verstrekkingen 

beter gekaderd worden 
en moeten de diensten van de 
ziekenfondsen zich richten op 

op het behoud of de 
verbetering van de 

gezondheid van hun leden. 
En dat in een context 

die innovatie en concurrentie 
stimuleert.

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!
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Onze aanbevelingen
q De principes van de Evidence based 

practice (EBP) toepassen op de 
tegemoetkomingen voor medische 
verstrekkingen. Of zoals een 
criterium van het Bijzonder 
Solidariteitsfonds van het RIZIV 
vastlegt: “De verstrekking bezit een 
wetenschappelijke waarde en een 
doeltreffendheid die door de 
gezaghebbende medische 
instanties in ruime mate worden 
erkend en het experimentele 
stadium is voorbij.” Dit criterium 
zou enkel gelden voor 
tegemoetkomingen voor medische 
verstrekkingen en niet voor 
maatschappelijke dienstverlening 
en bijstand (sociale diensten, oppas 
voor zieke kinderen, …) of voor 
medisch materiaal 
(incontinentiemateriaal, kousen, ...). 

q Bepaalde diensten of 
tegemoetkomingen uitsluiten die 
niet beantwoorden aan de 
prioritaire gezondheidsnoden. 
Omdat ze als bijkomstig kunnen 
worden beschouwd of kunnen 
leiden tot commerciële 
ontsporingen. 
V O O R B E E L D E N :

• Tegemoetkomingen voor 
medische verstrekkingen of 
welzijnsdiensten die niet ‘EBM’ 
zijn: alternatieve geneeswijzen die 
niet erkend zijn of waarvan de 
zorgverleners geen erkenning 
hebben (bv. plantengeneeskunde, 
reflexologie, mesotherapie, ...); 
welzijnsdiensten zoals sauna, 
thermale baden, massages, 
esthetische verstrekkingen, ...

• Diensten zonder enig verband 
met gezondheid: geboorte- en 
adoptiepremies, 
voorhuwelijkssparen, strijk- en 
poetsdiensten (behalve als het 
om mensen met een zorgnood 
gaat), abonnementen op 
sportclubs, tegemoetkomingen 
voor kampen voor kinderen, 
rijlessen, ...

• Terugbetaling van remgeld voor 
categorieën van leden die niet 
gekozen werden op basis van 
medische criteria (bijvoorbeeld 
minderjarigen). 

q De nodige gegevens verzamelen 
voor de evaluatie van de 
tegemoetkomingen die in 
aanmerking kunnen komen voor 
een terugbetaling door de 
verplichte verzekering. Zo kunnen 
de ziekenfondsen de aanvullende 
verzekering gebruiken als 
laboratorium voor verstrekkingen 
met een bewezen positief effect op 
de gezondheidstoestand. 

Diensten die geen 
verband hebben met 
gezondheid moeten 
worden uitgesloten 
van de aanvullende 

verzekering.
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Welke actoren?
Controledienst voor de 
ziekenfondsen, ziekenfondsen, 
Nationaal Intermutualistisch 
College, RIZIV , …

Welke rol krijgen de 
ziekenfondsen?
q Diensten en tegemoetkomingen 

ontwikkelen voor het behoud of de 
verbetering van de gezondheid.
V O O R B E E L D E N :

• De leden informeren over en 
aanmoedigen tot een gezonde 
levensstijl: voedingstips, vaccins, 
opsporing, ...

• Voor personen met een zorgnood: 
thuiszorg, persoonsalarm, gezins- 
en bejaardenhulp, medische 
verzorging, dagcentra, 
nachtoppas, ondersteuning door 
mantelzorgers, ...

• Voor zieke of herstellende 
personen: uitlenen van 
verzorgingsmateriaal, 
zorgverblijven, tegemoetkoming 
voor aangepaste kledij, pruiken, ...

• Tegemoetkomingen voor dure 
verstrekkingen die niet of 
nauwelijks terugbetaald worden 
door de verplichte verzekering en 
waarvoor de tegemoetkoming AV 
een meerwaarde kan bieden: 
osteopathie, chiropraxie, 
homeopathie, acupunctuur, brillen 
en protheses, orthodontie, 
logopedie, allergiebehandeling, 
oogcorrectie, 
laserbehandeling, …

• Voor jonge gezinnen: 
tegemoetkomingen voor 
kraamzorg, thuisbevalling, 
prenatale NIPT-bloedtest, oppas 
voor zieke kinderen, ...

• Verbetering van de geestelijke 
gezondheid: psychologische 
bijstand, psychologie, therapie, ...

• Reisbijstandsverzekering
• Niet-dringend ziekenvervoer
• Coaching en begeleiding van 

chronisch zieken, care 
management, ...

• De diensten Ledenverdediging
• …

q Naast de verplichte aanvullende 
verzekering moeten de 
ziekenfondsen facultatieve 
verzekeringen (hospitalisatie, 
tandzorg, ambulante verzorging, ...) 
tegen de beste prijs blijven 
ontwikkelen, om zo de toegang te 
vergemakkelijken tot verzorging die 
de verplichte verzekering 
onvoldoende dekt.
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De regels van 
arbeidsongeschiktheid 

en professionele  
re-integratie herzien

Context 
Het aantal arbeidsongeschikte 
personen dat tijdelijk of defi nitief 
verdwijnt van de arbeidsmarkt, is 
sinds 2007 fl ink aan het stijgen. 
Dat is te wijten aan verschillende 
factoren (wijziging van de 
werkloosheids- en pensioenstelsels, 
arbeidsomgeving, ...). Er is een 
allesomvattend plan nodig voor alle 
actoren die betrokken zijn bij deze 
problematiek.

De rol van de zieken-
fondsen en hun adviserend 

geneesheren versterken 
bij het beheer van de 

arbeidsongeschiktheid en de 
professionele re-integratie. 

En dat binnen een algemeen 
plan om het aantal 

arbeidsongeschikte personen 
te verminderen.

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!
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Onze aanbevelingen 
q Aantal arbeidsongeschikte  

personen doen dalen door de regels 
te moderniseren.
• Het stelsel van de arbeidsonge-

schiktheid versoepelen met nieuwe 
regels om de impact op het gewaar-
borgd loon te vermijden. Voor deze 
categorie zouden  variabele of ge-
deeltelijke arbeidsongeschiktheden 
kunnen gelden (bv: ziektes met op-
stoten, chronische ziektes waarbij 
men 1 tot 2 dagen per week afwezig 
is voor verzorging).

• De procedures uniformiseren 
voor de aangifteperiodes van 
werklozen, arbeiders en bedien-
den die arbeidsongeschikt wor-
den, en het ‘gewaarborgd loon’ 
uitbreiden naar alle statuten, in-
clusief de werklozen (om het ad-
ministratieve beheer van deze 
dossiers te vergemakkelijken).

• Een traject voor psychotherapeu-
tische verzorging invoeren met 
de toestemming van de advise-
rend geneesheer. 

q Aantal invalide personen doen 
dalen en de regels moderniseren.
O M  D I T  T E  B E R E I K E N :

• De termijn voor de intrede in de 
invaliditeit optrekken van 12 naar 
18 maanden: als ‘invalide’ 
verklaard worden na 1 jaar 
arbeidsongeschiktheid is te snel 
om een echt re-integratieplan uit 
te werken. Bovendien is het 
statuut van invalide behoorlijk 
‘definitief’. De verlenging van de 
termijn zou alleen betrekking 
mogen hebben op de medische 
beslissing, om te vermijden dat de 
berekening van de uitkeringen 
beïnvloed zou worden en de 
situatie nog ingewikkelder wordt 
op administratief vlak.

• Rekening houden met de 
overgebleven competenties van 
de verzekerde en de 
mogelijkheden van een 
aangepaste job: de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen stellen een 
volledige uitkering voor bij een 
arbeidsongeschiktheid van meer 
dan 66 %, een gedeeltelijke 

We moeten rekening 
houden met de 
overgebleven 

 competenties van de 
verzekerde. 

De Onafhankelijke 
Ziekenfondsen stellen 

een volledige 
 uitkering voor bij 

een arbeids- 
ongeschiktheid 

van meer dan 66% en 
een gedeeltelijke 
 uitkering bij een  

arbeids- 
ongeschiktheid 

tussen 33% en 66%.



14

Welke rol krijgen de 
ziekenfondsen?
q De rol van de ziekenfondsen en de 

adviserend geneesheren versterken 
bij de socio-professionele re-
integratie van arbeidsongeschikte 
verzekerden. Daarvoor is de 
oprichting van een multidisciplinair 
team nodig dat de personen moet 
opsporen en monitoren die weer in 
aanmerking komen voor de 
arbeidsmarkt. Dit team zou bestaan 
uit een adviserend geneesheer die 
gespecialiseerd is in 
arbeidsongeschiktheid, een 
jobcoach die in contact staat met 
werkgevers en instaat voor het 
re-integratietraject, een 
paramedicus en een administratief 
beheerder.

q Een bijzonder statuut met een 
fl exibeler contract invoeren voor 
artsen die gespecialiseerd zijn 
in primaire arbeidsongeschiktheid. 
Dit beperkte toepassingsgebied 
maakt het mogelijk om samen te 
werken met zelfstandige artsen die 
dit cumuleren met een andere 
activiteit en die eventueel vergoed 
zouden worden per verstrekking. 
De andere taken, bv. de overgang 
naar invaliditeit of het beroep bij de 
arbeidsrechtbank, zouden dan 
behandeld worden door een kleine 
groep van artsen die het volledige 
statuut van adviserend geneesheer 
heeft. Deze adviserend 
geneesheren zouden de controle 
kunnen uitoefenen op het geleverde 
werk tijdens de primaire 
arbeidsongeschiktheid.

uitkering bij arbeidson-
geschiktheid tussen 33 % en 66 % 
en een beëindiging van de 
erkenning bij een  arbeidson-
geschiktheid van  minder dan 
33 %. 

q De rol van de verschillende actoren 
herzien door hen verantwoordelijk 
te maken voor het beheer van de 
arbeidsongeschiktheden en de 
werkhervatting:
• Behandelende arts: hen 

responsabiliseren voor de 
periodes van 
arbeidsongeschiktheid dankzij het 
nieuwe getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid. Er moet 
een profi lering komen van de 
artsen voor de 
arbeidsongeschiktheid, alsook 
een peer review voor de grote 
voorschrijvers en de invoering 
van fi nanciële sancties bij 
recidive.

• Werkgever: hen fi nancieel 
aansporen om te investeren in 
preventie, hen stimuleren om een 
beroep te doen op de medische 
controle tijdens een periode van 
gewaarborgd loon. 

• Patiënt: hen aansporen tot een 
geleidelijke werkhervatting.

Welke actoren?
Ziekenfondsen, RIZIV, werkgevers, 
zorgverleners, patiënten, ...
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De informatisering 
en administratieve 

vereenvoudiging 
versnellen

Context
De informatisering van de 
 gezondheidszorg is één van de 
zwakke punten van het Belgische 
gezondheidssysteem. Er is wel de-
gelijk vooruitgang geboekt, maar 
die gaat erg traag en resulteert niet 
in de verwachte winst op vlak van 
besparingen en effi  ciëntie. Oorzaak: 
de ongestructureerde aanpak van 
de projecten rond eHealth en de 
versnipperde verantwoordelijkhe-
den tussen de actoren.

Onze aanbevelingen
q De portfolio van de projecten rond 

eHealth verkleinen en voorrang 
geven aan projecten met de 
grootste impact qua besparing en 
effi  ciëntie.

De voorwaarden voor het 
slagen van de projecten rond 

eHealth vastleggen en 
alle betrokken actoren 

responsabiliseren. 
In het bijzonder aan de 

ziekenfondsen de kans geven 
om de besparingen op de 
administratiekosten op te 

slorpen dankzij de projecten 
voor informatisering 

en administratieve 
vereenvoudiging.

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!

De voorwaarden voor het 

vereenvoudiging 

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!

De voorwaarden voor het 

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!
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q Voor elk project de noodzakelijke 
voorwaarden tot stand brengen in 
een algemene aanpak om de 
doelstellingen te behalen, vooral op 
vlak van besparingen:
• Alle actoren (zorgverleners, 

ziekenfondsen en het RIZIV) 
moeten het eens zijn over de 
inhoud van de voorgestelde 
maatregelen en de timing. 

• Er moeten financiële incentives of 
boetes komen voor alle actoren 
die meewerken aan het project. 
Voorbeelden: modulering van de 
telematicapremie voor huisartsen 
in functie van de e-facturatie, 
boetes voor ziekenfondsen die 
zich niet aan de timing houden

• Externe actoren die een rol 
kunnen spelen in de projecten (de 
fiscus, de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, eHealth, het 
sectorale comité, ...), moeten van 
bij het begin betrokken worden. 
Ze moeten daarbij ook de 
planning naleven.

• Er moet een ‘projectlogica’ komen 
met een duidelijk en neutraal 
leiderschap. Alle actoren zullen op 
geregelde tijdstippen 
geïnformeerd worden. 

• De regering moet een planning 
vastleggen met een deadline voor 
het gebruik van elke elektronische 
dienst en de overgangsperiode 
moet zo kort mogelijk zijn.

• Elke maatregel moet globaal 
geanalyseerd worden op 
reglementair vlak om de nodige 
aanpassingen uit te voeren.

• Een communicatieplan om de 
zorgverleners te overtuigen moet 
systematisch worden toegepast.

Welke actoren?
RIZIV, platform eHealth, 
zorgverleners, 
gezondheidsnetwerken, 
ziekenfondsen, 
softwareleveranciers, …

Er moeten financiële 
incentives of boetes 

komen voor alle 
actoren die 

meewerken aan het 
project. Een 

communicatieplan om 
de zorgverleners te 

overtuigen moet 
systematisch worden 

toegepast.
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Welke rol krijgen de 
ziekenfondsen? 

Gezien de financiële inspanningen 
die al sinds 2012 gevraagd worden 
van alle actoren in de 
gezondheidssector, en de verwachte 
nieuwe besparingen tegen 2018, is 
het absoluut noodzakelijk om 
voorrang te geven aan projecten die 
besparingen kunnen opleveren. 
Bovendien moeten de besparingen 
die verwacht worden van de 
ziekenfondsen, gekoppeld zijn aan 
mogelijkheden om hun kostenbasis 
structureel af te bouwen.

Het meest veelbelovende project 
op vlak van lagere 
administratiekosten en 
administratieve vereenvoudiging 
voor alle actoren (patiënten, 
zorgverleners en ziekenfondsen), 
is de afschaffing van de papieren 
getuigschriften voor verstrekte 
hulp (eAttest). Binnen die context 
lijken ook de volgende projecten 
ons essentieel voor de komende 
jaren:

q Volledige ontplooiing van de 
projecten die al in productie zijn: 
eFac (onmiddellijke elektronische 
facturatie voor de huisartsen en 
en voor alle facturaties via derde 
betaler die verstrekkers vrij 
gebruiken, specialisten en 
tandartsen in 2016, andere 
zorgverleners vanaf 2017), 
aanvragen Hoofdstuk IV, 
elektronische inlichtingenbladen 
‘ZIMA’.

q Nieuwe projecten: elektronische 
zorgattesten naar alle 
zorgverleners (eAttest), 
veralgemening van de 
elektronische uitwisseling tussen 
zorgverleners en adviserend 
geneesheren volgens dezelfde 
logica als voor Hoofdstuk IV, 
elektronisch getuigschrift voor 
arbeidsongeschiktheid.



18

6

Overconsumptie 
en fraude beter 

bestrijden

Context 
Nutteloze, ongepaste, niet-conforme 
of zelfs niet-verstrekte verzorging...: 
het is belangrijker dan ooit om de 
strijd aan te binden met 
onregelmatigheden. De strijd tegen 
fraude en misbruik is essentieel om 
ervoor te zorgen dat de burger 
solidariteit hoog in het vaandel 
draagt. Op dat vlak is er nog veel 
werk aan de winkel.

Onze aanbevelingen 
q De gegevens over de geneeskundige 

verzorging beter gebruiken: de 
 verzekeringsinstellingen, het RIZIV, 
het Intermutualistisch Agentschap en 
de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid beschikken allemaal over 
gegevens. Die moeten systematisch 
vergeleken worden om misbruik 
makkelijker en sneller te kunnen op-
sporen, zolang de privacy van de 
patiënt gegarandeerd blijft. 

Een nauwe samenwerking 
creëren tussen de 

verzekeringsinstellingen en 
het RIZIV, om zo de 

overconsumptie van zorg 
en fraude beter te 

bestrijden. Hoe 
‘rechtvaardiger’ de sociale 

verstrekkingen en hoe beter 
uitgevoerd, hoe meer 

burgers ons stelsel van 
sociale bescherming zullen 

ondersteunen.

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!

Een nauwe samenwerking 

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!

Een nauwe samenwerking 

Laten we het ziekenfonds heruitvinden!
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q De opsporingstechnieken voor 
misbruik die momenteel gebruikt 
worden voor tandartsen en 
kinesisten, uitbreiden naar andere 
medische beroepen via het IMA 
(Intermutualistisch Agentschap). Een 
algemene wettelijke basis bepalen 
voor de vastlegging van straffen 
voor de ‘outliers’ (extreme gevallen).

q De lezing van de eID activeren in de 
circuits van de elektronische derde 
betaler om zeker te zijn over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
verstrekking. Gezien de 
verstrekkingsvolumes van bepaalde 
artsen, betreuren we dat deze 
verplichting lichter is geworden voor 
de patiënten met een GMD.

q Verlenging van de verjaringstermijn 
van voorschriften van 5 naar 10 jaar 
bij fraude, in navolging van wat geldt 
voor fiscale fraude.

q De honorariumsupplementen meede-
len aan de verzekeringsinstellingen 
met het oog op de controle van de 
conventionering. 

q Disciplinaire organen oprichten 
(Ordes) voor meerdere categorieën 
van zorgverleners.

q Het werk van de Commissie Fraude 
activeren: er is weinig concrete 
vooruitgang geboekt in deze 
commissie, het werk van de 
werkgroep moet dus geactiveerd 
worden in de geïdentificeerde 
domeinen. Voorbeelden: 
overconsumptie in het kader van de 
sociale derde betaler, 
terugbetalingen met ‘directe 
betaling’ en derde betaler de dag 
zelf, dagopnames gefactureerd als 
ziekenhuisopname, ...

Welke actoren?
Verzekeringsinstellingen, RIZIV, 
zorgverleners, Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, 
Intermutualistisch Agentschap, …

Welke rol krijgen de 
ziekenfondsen? 
q Voor de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen moeten alle stappen 
in de keten herzien worden om de 
onregelmatigheden uit te roeien: 
opsporing, onderzoek, 
sensibilisering en monitoring, 
sanctie en terugvordering. Het 
RIZIV zou ook systematisch 
feedback moeten geven aan de 
verzekeringsinstellingen over de 
acties rond de doorgestuurde 
dossiers. Anders worden de 
inspanningen van de ziekenfondsen 
als nutteloos ervaren. 

q Zowel de verzekeringsinstellingen 
als het RIZIV moeten middelen 
 vrijmaken om tastbare resultaten te 
boeken in de strijd tegen fraude. 
De budgettaire vooruitzichten 
 wijzen op een inkrimping in de 
 komende jaren van het personeels-
bestand van de Dienst voor 
 geneeskundige evaluatie en 
 controle van het RIZIV, terwijl net 
een versterking aan de orde is. Bij 
de verzekeringsinstellingen laten de 
besparingen op de beheerskosten 
weinig ruimte voor investeringen op 
dit gebied. Er is een systeem van 
financiële incentives nodig om de 
inspanningen van de ziekenfondsen 
te belonen. 
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De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
groeperen 6 ziekenfondsen:  
OZ, Securex Onafhankelijk 
Ziekenfonds, Partena Ziekenfonds, 
Omnimut, Partenamut, 
Freie Krankenkasse. 

Met meer dan 2.000.000 leden 
vormen de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen samen de derde 
verzekeringsinstelling van het land.


