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Voldoende solidaire financiering :
We willen op lange termijn voldoende financiering garanderen (met een groeinorm van 3%)

- op herverdeling van inkomen, 
- met een reële gezondheidsdemocratie,
-  zodanig dat de begunstigde zelf geen financiële dekking meer moet voorzien (rechtstreeks of via 

privéverzekeringen).

België moet op Europees niveau een sociaal beschermingsmodel verdedigen, gebaseerd op dit model 
van solidaire financiering, dat budgettair niet onder druk komt te staan.

Prioriteit voor een participatief democratisch ge-
zondheidsbeleid, verankerd in de lokale realiteit :
1. Gebaseerd op een multidisciplinaire 
en intersectorale behoefteanalyse,

-  bevorderlijk voor de participatieve betrokkenheid van de begunstigden,
-  rekening houdend met de realiteit van de omgeving waarin zij leven,
-  met behulp van onafhankelijke instellingen,
-  waarbij we lobby’s met commerciële bedoelingen uitsluiten, en met als resultaat informatie die voor eenieder toegankelijk is.

2. Dit gezondheidsbeleid moet volgende elementen in zich dragen en combineren :
- de gezondheidsimpact van de initiatieven op andere beleidsdomeinen,
-  verhoogde aandacht voor preventiebeleid, bij voorrang voor collectieve preventie,
-  een goed gespreid en geïntegreerd multidisciplinair zorgaanbod,
- algemene toegankelijkheid en dekking.

Zorgaanbod
De spreiding van het aanbod moet gerealiseerd via :

-  ontwikkeling van een geïntegreerd eerstelijnsaanbod voor een welbepaalde zone, met daarin een volledig palet van 
professionele sociale en gezondheidswerkers ;

- opleiding en stimulering van beroepskrachten tot deze spreiding ;
- sensibilisering en stimulering van begunstigden en gebruikers tot deze spreiding ;
- voldoende toegankelijk aanbod op tweede- en derdelijns niveau, open voor coördinatie en versterkte complementariteit.

Om dualisering op vlak van gezondheid te bestrijden moet het principe van de algemene toegankelijkheid 
gegarandeerd zijn door volgende maatregelen :

- beletten van commercialisering van de dienstverleners ;
- evenredige personele financiering (en niet per prestatie) ;
- complete dekking van de kostprijs via basisfinanciering ;
- geen selectie van patiënten en van soorten ziekten of aandoeningen ;
- afschaffing van privépraktijken en van ereloonsupplementen ;
- transparantie en democratische controle.

Democratie inzake gezondheid en gezondheidsbeleid moet tot uiting komen in :
-  deelname van patiënten op alle niveaus (behoefteanalyse, bepalen van de politieke oriëntaties, organisatie van het 

systeem, functionering van de dienstverleners, opleiding van de beroepskrachten …) ;
-  opleiding van de beroepskrachten in deze nieuwe zienswijze op Gezondheid en in hun (wijze van ) betrokkenheid bij de 

oriëntaties en de organisatie van het gezondheidssysteem ;
- een meer op gelijkheid gerichte multidisciplinaire visie.

Voorrang van het collectief belang en van de openbaarheid van het gezondheidsbeleid op elke financiële winsthonger :
-  België moet het initiatief nemen voor een Europees beleid dat openbaar onderzoek bevordert alsook de transparante 

onderhandeling met de farmaceutische sector ;
-  De prijs van medicijnen, implantaten en medisch materiaal moet in België volledig transparant zijn en volledig onder 

publieke controle staan.
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Voorwoord

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit is een initiatief van vertegenwoordigers van 
de vakbonden, de ziekenfondsen, van verschillende netwerken en verenigingen, Ngo’s en 
vertegenwoordigers van universiteiten, afkomstig uit alle gewesten van het land.

Het idee om een platform op te richten is in december 2006 ontstaan naar aanleiding 
van het Sociaal Forum in België. Van bij de aanvang was de bedoeling tal van actoren uit 
verschillende kringen te verenigen. Wat hen bindt is de gezamenlijke bekommernis om het 
recht op gezondheid. De leden beslisten hun krachten en inspanningen te bundelen om te 
waarschuwen voor de gevolgen van de neoliberale politiek op sociaal en gezondheidsvlak.

Gezondheid en solidariteit zijn de twee grondthema’s van ons platform. Gezondheid is 
een recht voor iedereen. Ondanks de duidelijke formulering van dit recht blijft er binnen de 
bevolking heel wat ongelijkheid op dit vlak bestaan. De sociaaleconomische ongelijkheid is 
een van de meest determinerende factoren voor de gezondheid. Om in onze maatschappij 
een significante verbetering van de gezondheid te realiseren, moet deze ongelijkheid 
verminderen.

Om hiertoe te komen moeten we maatregelen nemen op het vlak van de gezondheidszorg en 
de sociale zekerheid, maar eveneens op het gebied van onderwijs, milieu, huisvestingsbeleid, 
mobiliteit, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden … Daarom pleit het platform voor een 
globale en geïntegreerde aanpak van de gezondheid. Het komt erop aan alle krachten te 
mobiliseren voor een globaal en rechtvaardig gezondheidsbeleid, gebaseerd op solidariteit in 
België, Europa en de wereld.

In dit perspectief stimuleert het platform rond deze thematiek ontmoetingen en uitwisseling, 
informatie, argumentatie en actie, met bijzondere aandacht voor het brede publiek. 
Momenteel zijn er binnen het platform volgende werkgroepen actief: Werk en gezondheid, 
Europa en gezondheid, Lokale en globale aanpak van de gezondheid (“Samen voor 
gezondheid”) en ten slotte Internationale determinanten van gezondheid.

Voor meer informatie : www.gezonheid-solidariteit.be, www.sante-solidarite.be.
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INLEIDING
In het perspectief van de komende federale en Europese verkiezingen wil het Platform de 
discussie lanceren over ons gezondheidssysteem.

Er bestaan al veel teksten die wijzen op het nefaste effect van een neoliberaal beleid, dat 
gezondheid beschouwt als een domein dat we moeten overlaten aan de wetten van de markt. 
Maar de vraag die zich hier meteen stelt is: “Is het mogelijk om iets anders te doen, om het 
anders te doen?”

We hebben een werkgroep opgezet om te gaan kijken naar een alternatief model voor een 
gezondheidssysteem, dat is gebaseerd op een geloofwaardige budgettaire visie en waardoor 
we de toegang tot - en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor iedereen kunnen versterken.

Actie rond de determinanten van gezondheid blijft in alle gevallen van primordiaal belang. Het 
systeem van gezondheidszorg moet noodzakelijk kaderen in een ruimere visie van sociale 
bescherming. Deze principes staan steeds voorop. Binnen dit kader kreeg de werkgroep de 
taak om de modaliteiten van een alternatief systeem van gezondheidszorg te definiëren 
alsook te bekijken hoe we dit kunnen waarmaken.

Op de eerste plaats hebben we onderzocht wat de invloed is van het huidige federale en 
Europese beleid op de toegankelijkheid en de kwaliteit van ons gezondheidsstelsel. Hiervoor 
analyseerde het platform de rapporten van heel wat deskundige mannen en vrouwen.   
Vervolgens heeft het platform de fundamentele principes gedefinieerd waar we in elk geval 
mee rekening moeten houden voor een dergelijk alternatief systeem van gezondheidszorg. 
Uit deze analyse heeft het platform een reeks realistische aanbevelingen afgeleid. Sommige 
hiervan kunnen we redelijk snel doorvoeren in de loop van de komende legislatuur. Andere 
passen dan weer eerder in het perspectief van meer diepgaande verandering van de structuren 
van het gezondheidssysteem. Deze zijn eerder aangewezen om de deur te openen voor een 
meer globale bezinning over ons systeem van gezondheidszorg.

Onze reflectie spitst zich toe op slechts enkele pijlers. Daarnaast zijn er heel zeker nog tal van 
andere. Het is absoluut niet onze bedoeling exhaustief te zijn wat betreft voorstellen en thema’s 
die nodig zijn voor de verhoopte verandering.

Bedoeling van de twee eerste hoofdstukken is de gezondheidszorg in deze globale 
context te situeren. Hierbij willen we vooral het belang in het licht stellen van alternatieve 
beleidsmaatregelen op het vlak van de sociale determinanten van gezondheid, van de 
preventie en de sociale bescherming.

In dit document staan allerlei aanbevelingen zowel op korte termijn als op langere termijn. 
Wellicht is er hier en daar wat overlapping tussen de verschillende hoofdstukken en daardoor 
af en toe nodeloze herhaling. Maar elk van deze hoofdstukken vormt een ingangspoort tot een 
coherente structurele verandering van heel ons systeem van gezondheidszorg.

[1] Hun bijdragen zijn terug te vinden op de website www.gezondheid-solidariteit.be, www.
sante-solidarite.be

HOOFDSTUK 1   

GLOBALE BENADERING VAN DE GEZONDHEID
1.1. Gezondheid, een toestand van volledig fysisch, mentaal en sociaal 
welbevinden

In 1978 zag de Verklaring van Alma Ata het levenslicht op de 
Internationale conferentie over de basisgezondheidszorg (1978). 
Deze verklaring bevestigt nadrukkelijk dat gezondheid een 
fundamenteel mensenrecht is, opgevat als een toestand 
van volledig fysisch, mentaal en sociaal welbevinden, en dat 
dit dus niet te herleiden is tot eenvoudig het ontbreken van 
ziekte of van handicap.

Gezondheid zien als een algemene toestand van welzijn 
impliceert dat een groot aantal factoren die gezondheid 
determineren. De sociaaleconomische verschillen zijn 
een van de belangrijkste. Zij spelen voor de gezondheid een 
overheersende rol. Goed slapen, goed eten … bevorderen een 
goede gezondheid. Net zoals het systeem van gezondheidszorg 
en sociale bescherming, hebben ook financiële omstandigheden, 
huisvesting, werk of werkloosheid, arbeidsvoorwaarden, maar ook 
onderwijs, milieu, het sociale leven enzovoort invloed op het feit 
of iemand al dan gezond is. Een grotere sociale cohesie versterkt 
het gevoel van veiligheid en van geluk. Deze effecten laten zich 
voelen op de gezondheid. Dit geldt voor alle sociale klassen.

We zijn ons bewust van de invloed van de sociale 
determinanten via de sociale ongelijkheden en de 
genderverschillen ten aanzien van de gezondheid. In onze 
maatschappij zijn de ziektecijfers en sterftecijfers inderdaad zeer 
ongelijk verdeeld. Volgens een recent verslag van de Europese 
Commissie over de gezondheidssituatie in België leven mensen 
met een diploma hoger onderwijs van het lange type gemiddeld 
vijf (voor de vrouwen) à zes jaar (voor de mannen) langer dan 
mensen zonder diploma. Ze genieten bovendien van een 
langere levensverwachting in goede gezondheid. En hoe meer 
uitgesproken de sociaaleconomische verschillen zijn, des te 
meer zien we op het grondgebied ook een stijging van het aantal 

mensen die lijden aan een of andere geestesziekte, van het aantal 
zwangerschappen op zeer jonge leeftijd, van het gebruik van 
psychofarmaca, van het aantal mensen met hart- en vaatziekten 
… Bij mensen die leven in armoede ligt het aantal mensen die 
sterven voor hun pensioenleeftijd 2,3 keer hoger dan bij rijke of 
welgestelde mensen.

Op dezelfde wijze is ook gender een determinerende factor die 
dwars door alle andere sociale factoren heenloopt (inkomen, 
autonomie, onderwijs …). Daarnaast moeten we met deze factor 
natuurlijk ook specifiek rekening houden, als we het hebben over 
het beleid op domeinen zoals moederschap, anticonceptie …

Men is zich hiervan wel degelijk bewust. Maar ondanks dat horen 
we toch een heel ander discours, dat steeds meer de overhand 
krijgt. Daarbij viseert men wat onze gezondheid betreft meer en 
meer de individuele verantwoordelijkheid. Ondanks dat men er 
zich bewust van is, zal men toch doen alsof die talrijke sociale 
determinanten van collectieve aard niet bestaan. Bij wijze van 
voorbeeld, men heeft het steeds meer over de gevolgen van 
roken voor de gezondheid en men moedigt iedereen aan om sport 
te doen. Men heeft het daarentegen nauwelijks over de invloed 
op de gezondheid van de werknemers van nieuwe vormen 
van organisatie in de wereld van de arbeid, van gevaarlijke 
fysieke blootstelling op het werk, zoals de blootstelling aan 
kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die gevaar 
inhouden voor aangeboren afwijkingen bij het nageslacht, of de 
invloed van het dragen van zware lasten en het werken in weinig 
comfortabele houdingen die bij de werknemers leiden tot RSI en 
andere spier- en gewrichtsaandoeningen, of de gevolgen van het 
gebruik van pesticiden in de voedingsmiddelenindustrie voor de 
gezondheid van de gebruikers, of ook nog de gevolgen van de 
huisvestingscrisis op de ziektecijfers.

Photo by Kevin Grieve on Unsplash
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1.2. Een gezondheidsbeleid moet transversaal en intersectoraal zijn
Het is hoofdzakelijk via structurele maatregelen, gericht 
op de sociale determinanten van gezondheid, dat 
we de gezondheid het best kunnen bevorderen. In 
sommige landen is er al een meer ontwikkeld globaal en 
holistisch beleid, dat systematisch de verschillende politieke 
competentiedomeinen op vlak van het gezondheidsbeleid met 
elkaar in overeenstemming brengt en vice versa. In Québec 
staat in de wet op de openbare gezondheid dat de regering van 
elk wetsontwerp of voorstel voor reglementering de potentiële 
gevolgen dient te meten voor de gezondheid van de bevolking.

Nemen we het voorbeeld van het milieu: er komt steeds meer 
erkenning van de impact van het milieu op de gezondheid. De 
uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens in de steden zijn 
schadelijk voor de gezondheid. Fijn stof en stikstofmonoxide 

tasten de luchtwegen aan (astma, bronchitis) en verhogen de 
frequentie van hart- en vaatziektes. Het lawaai van het verkeer, 
van vrachtwagens en van vliegtuigen beïnvloedt de kwaliteit 
van onze slaap en verhoogt de frequentie van hartziekten. Een 
regeringsbeleid, dat enerzijds de financiering van openbaar 
vervoer verlaagt en anderzijds het wegvervoer (bedrijfswagens) 
financieel stimuleert, versterkt deze negatieve factoren.

Inkomensherverdeling, tewerkstellingsbeleid, 
werkomstandigheden, woning, sociale hulp, onderwijs, sociaal-
culturele activiteiten, gelijke kansen, milieu of ruimtelijke 
ordening: elke maatregel die de overheden nemen, zou een 
evaluatie moeten krijgen in het licht van zijn invloed op de 
gezondheid van de bewoners.

1.3. Het begrip ‘gezondheid’ niet verengen tot de geneeskunde
Vandaag verwarren we nog veel te vaak “geneeskunde” 
en “gezondheid”. Dit heeft tot gevolg dat initiatieven van 
beleidsvoerders hoofdzakelijk te maken hebben met het 
curatieve. Ook als er wel aandacht is voor het preventieve, 
verhullen medische (trouwens meestal fysische) aspecten 

zeer sterk de actiemiddelen, ingezet op de sociale 
gezondheidsdeterminanten. Niet-medische expertises in 
termen van analyse en actie verdwijnen al te vaak naar de 
achtergrond. HOOFDSTUK 2 

RECHTVAARDIGE EN SOLIDAIRE SOCIALE 
BESCHERMING
2.1. Zich sociaal indekken tegen gezondheidsrisico’s: een collectieve 
en solidaire strijd

Gezondheid toegankelijk maken voor iedereen is een 
doelstelling die prioritair onze aandacht moet krijgen. Deze 
bekommernis is des te dwingender in de context van financiële, 
economische, sociale, ecologische en politieke crisis die we 
vandaag meemaken en die op alle domeinen aanleiding zijn tot 
besparingsmaatregelen. Vandaar nog een andere uitdaging 
van formaat: de solidariteit, meer bepaald via de sociale 
zekerheid.

De sociale zekerheid is een van de instrumenten voor 
sociale bescherming. (Sociale bescherming duidt hier op alle 
mechanismen van collectieve voorzorg, waardoor individuen 
het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van “sociale risico’s”, 
van financiële aard of andere: bestaanszekerheid, ouderdom, 
ziekte, invaliditeit, handicap, werkloosheid, moederschap, 
gezinslasten … maar ook het geheel van voorzieningen die de 
sociale cohesie bevorderen, zoals onderwijs, kinderopvang, 
huisvestingsbijstand of huurtoeslag …). Het is een illusie over 
een hervorming van de gezondheidszorg te praten zonder 
deze te integreren in een sterke sociale zekerheid, als de kern 
van een voorziening voor sociale bescherming die een actieve 
algemene dekking garandeert.

Binnen die sociale zekerheid zelf werpt het samengaan 

van meerdere takken (ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
werkloosheid, kinderbijslag, pensioen, beroepsziekten en 
arbeidsongevallen …) een goed licht op het belang van alle niet 
strikt medische determinanten.

De sociale zekerheid is het resultaat van een lange 
geschiedenis van sociale strijd die zich parallel aan de 
industriële revolutie in de 19e eeuw ontwikkelde. De sociale 
zekerheid die zowel op het mutualisme als op het syndicalisme 
berust, kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Er ging heel 
wat conflict en politieke druk mee gepaard. Diverse actoren 
(vakbonden, werkgevers, ziekenfondsen, artsen, regeringen, 
gemeenschappen …) hebben hier al naargelang het tijdstip 
in meer of minder belangrijke mate aan deelgenomen. Vaak 
speelden de krachtsverhoudingen van het moment hierbij 
een belangrijke rol. De naoorlogse periode was een bijzonder 
gunstig moment voor de opbouw van de Sociale Zekerheid: 
“Dat nooit meer”, hoorden we uit de mond van de bevolking in 
haar geheel, uit alle volksklassen, soms afkomstig van dezelfde 
verzetseenheden. En dat alles in een context die de richting 
uitging van meer democratie en meer sociale rechtvaardigheid.

Een wel heel specifieke bijzonderheid valt hierbij te noteren 
in België: bij de conflicten van de institutionele actoren voegt 

Aanbevelingen
Om het geheel van alle factoren die de gezondheid in België kunnen bevorderen, te 
verbeteren stelt het Actieplatform gezondheid en Solidariteit het volgende voor: 
(1) investeren om in te werken op de oorzaken, en niet uitsluitend op de symptomen ;
(2)  een globale transversale aanpak ontwikkelen, meer bepaald door het oprichten van netwerken 

te ondersteunen van actoren uit de diverse beleidsdomeinen, op lokaal, gewestelijk en federaal 
vlak, maar ook door een gecoördineerde inter-federale aanpak van het beleid, specifiek in het 
kader van de strijd tegen de sociale ongelijkheden in de gezondheid ;

(3)  de dimensie ‘gezondheid’ systematisch integreren in alle te nemen beleidsmaatregelen en 
gevoerde acties op het gebied van huisvesting, vervoer, onderwijs … met voorafgaand een 
evaluatie van de “gezondheidsimpact” voor elk nieuw overheidsinitiatief ;

(4)  instrumenten creëren, zoals een “plaatselijk observatorium voor gezondheid en welzijn”, die 
voor een welomschreven grondgebied participatieve en transparante analyses kunnen maken 
over de gezondheidstoestand van de bevolking en over het effect van de plaatselijke leef- en 
werkomgeving op die gezondheidstoestand, en van daaruit aanbevelingen formuleren; zeker de 
plaatselijke OCMW ‘s hierbij betrekken ;

(5)  van gezondheid een centrale indicator maken voor “rijkdom” en “welzijn” ;
(6)  initiatieven en actoren op gebied van gezondheidspromotie naar waarde schatten en stimuleren, 

net zoals alle stappen die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheidsdeterminanten die 
bron zijn van ongelijkheden, in het bijzonder inzake gender en arbeidsomstandigheden.

-
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zich in België nog die typische “zuilen”-logica: de socialistische, 
de christelijke en de liberale zuil. Het maakte er het toch al 
ingewikkelde institutionele plaatje bepaald niet eenvoudiger op.

Binnen de sociale zekerheid staat de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering garant voor de toegang tot de nodige 
zorgen in geval van ziekte. Verder ondersteunt zij initiatieven 
op vlak van preventie en het vroegtijdig opsporen van bepaalde 
ziektes enzovoort. Het is dan ook deze verzekering die 
beschermt tegen sociale achteruitgang en ergere verarming, 
verbonden aan de vele kosten die ziekte met zich meebrengt: 
toegang tot medische technologie en medicijnen, het nodige 
ziekteverlof voor verzorging of herstel, tot en met een 
waardig levenseinde, met behoud onder meer van voldoende 
koopkracht. 

Het principe van de sociale zekerheid is dat van vooruitziende 
bescherming tegen een bepaald aantal potentiële risico’s (bijv. 
ziekte en invaliditeit). Het gaat ook over een sociale verzekering 
in de mate dat het grondbeginsel, dat hier aan de basis ligt, 
de solidariteit is die ook het principe van rechtvaardigheid 
in werking stelt: iedereen neemt deel aan het algemene 
systeem volgens zijn middelen, iedereen geniet ervan 
volgens zijn behoeften.

Het is het sociaal overleg dat de sociale zekerheid beheert en 
garandeert. Dit staat in voor de dialoog tussen hen die bijdragen 
en hen die tegelijk ook van het stelsel profiteren (werkgevers 
en vakbonden), tussen beheerders en hulpverleners 
(ziekenfondsen en professionals), tussen overheid en 
belangrijke actoren van het systeem, en met steeds meer 
bekommernis voor de mening en ervaring van de gebruikers-
patiënten.

We zien hoe de neoliberale ideologie en de politieke keuzes 
die hieruit voortvloeien vandaag dit systeem, dat tegelijk 
rechtvaardig, edelmoedig en doeltreffend is, in zijn diepste 
grondslagen in vraag stelt. Wat we vandaag zien gebeuren 
is een frontale aanval op de structuur zelf van de solidaire en 
openbare sociale zekerheid (wat we ‘de eerste pijler’ noemen). 
Deze aanval voltrekt zich via het bevorderen van zijn privatisering 
enerzijds, via steeds verdere individualisering anderzijds. Deze 
verlopen via een tweede pijler (de groepsverzekeringen) en een 
derde pijler (de individuele verzekeringen) van het commerciële 
type. In dit laatste geval gaat het niet langer meer om eenieders 
middelen en behoeften. Voortaan zijn de ingestelde parameters 
aangepast aan het financieel risico van een bepaalde ziekte of 
invaliditeit.

2.2. De fundamentele waarden aan de basis van de sociale zekerheid
De ziekte- en invaliditeitsverzekering vormt, samen met de 
pensioenen, het grootste budget van de sociale zekerheid 
die is gebaseerd op fundamentele waarden :

•  de verticale solidariteit: de sociale bijdragen zijn 
evenredig ten opzichte van het inkomen en de geleverde 
prestaties zijn voor iedereen dezelfde of geplafonneerd.

•  de horizontale solidariteit: tussen gezonde en zieke 
mensen, beroepsactieven en gepensioneerden, 
gezinnen met en zonder kinderen enzovoort.

Deze twee waarden samen voeden het principe van 
rechtvaardigheid, onontbeerlijk voor de functionering van het 
systeem: iedereen draagt bij volgens zijn middelen, iedereen 
ontvangt volgens zijn behoeften.

•  de ontmarkting: elementen van het algemeen welzijn 
zoals gezondheid, de pensioenen, justitie, opvoeding en 
onderwijs … kunnen geen bron zijn van winst.

•  het democratisch beheer, dat zich bij ons vertaalt in het 
sociaal overleg..

De sociale zekerheid wordt hoofdzakelijk gefinancierd door 
premies en bijdragen, afkomstig uit lonen en vergoedingen, 
verbonden aan het werk. Daarnaast bestaat er nog zoiets 
als een principe van sociale bijstand voor mensen die geen 
sociale rechten hebben kunnen opbouwen via werk. Het geheel 
leidt tot een sociaal verzekeringsstelsel, dat uiteindelijk voor 
iedereen geldt.

De solidariteit kan haar rol enkel ten volle spelen als de 
sociale zekerheid gebaseerd is op een voldoende brede 
en gediversifieerde onderbouw die het mogelijk maakt het 
risico op homogene wijze te spreiden. Ook de rijken hebben 
belang bij een solidaire sociale zekerheid. Ze zouden geneigd 
kunnen zijn te denken dat zij zo’n collectieve bescherming 
niet nodig hebben. Maar andere landen tonen het aan: een 
model dat enkel gebaseerd is op humanitaire bijstand, maakt 
de sociale cohesie kapot en leidt tot sociale uitsluiting, geweld 
en onveiligheid. Men zal grote sommen geld afleiden naar 
veiligheidsmaatregelen. Dit model brengt onvermijdelijk een 
tekort aan welzijn met zich mee.

2.3. Stoppen met alles uit elkaar te halen
Sinds de jaren 90 kregen de openbare diensten in België te 
maken met grote privatiseringsbewegingen en we zagen de 
rechten, verbonden aan arbeid, meer en meer afbrokkelen, 
meer bepaald onder druk van de Europese verdragen voor 
liberalisering (dogma’s van de vrije concurrentie en van het niet 
tussenkomen van de staat) en van de besparingen. Op basis 

van deze principes zagen we hoe na de overheidsbedrijven 
(energie, staalnijverheid...), ook de diensten (water, transport, 
communicatie, post, banken...) en diverse domeinen van sociale 
bescherming moesten buigen voor de concurrentie van de 
privésector met duidelijk winstoogmerk.

Op individueel niveau: de verbrokkeling doet zich voor op het 
vlak van de werkloosheid (degressiviteit, responsabilisering, 
uitsluiting …), op het vlak van de pensioenen (verhoging van de 
pensioenleeftijd, afschaffing gelijkstellingen, plafonnering, plannen 
voor pensioen met punten …), maar ook bij ziekte en invaliditeit 
(meer controles van zieken, strengere regels voor de toekenning 
van vergoedingen, verlaging van het niveau van de vergoedingen 
voor meer kwetsbare zieke werknemers, responsabilisering …).

Op het niveau van de financiering zelf: ook in de sociale 
zekerheid zelf werd gesneden door systemen van verlaging van 
de sociale bijdragen onder het vaak bedrieglijke voorwendsel 
de tewerkstelling te bevorderen. Zie hier een paar voorbeelden: 
de Maribel in de handelssector, de recente verlaging van 33 % 
naar 25 % van de patronale sociale bijdragen, een taks-shift met 
een onderfinanciering van meer dan 2 miljard euro, de verlaging 
van de groeinorm in de gezondheidszorg, de vermindering van 
de administratiekosten van de mutualiteit … Sinds een tiental 
jaren schiet men met scherp op de kern zelf van de sociale 
zekerheid.

De globale verbrokkeling van het beleid inzake sociale 
bescherming beïnvloedt in sterke mate de noden die 
de sociale zekerheid moet dekken. Maatregelen in de 
werkloosheidsuitkeringen, het tekort aan sociale woningen, 
het gebrek aan plaatsen in de kinderopvang of aan opvang 
van mensen met een handicap, de slechte subsidiëring voor 
preventiemaatregelen, de politiek van uitsluiting van asielzoekers 
…, stuk voor stuk creëren deze en gelijkaardige ingrepen een 
belangrijke verhoging van de curatieve uitgaven op vlak van 
gezondheid.

De sociale zekerheid is als stelsel des te efficiënter naarmate 
ze een voldoende brede basis heeft. Allerlei overdrachten 
van bevoegdheden (onder meer op vlak van gezondheid) van 
de federale staat naar de gefedereerde entiteiten maken dit 
stelsel op zich ook kwetsbaar. De transferten verzwakken 
de onderbouw van solidariteit door deze in te krimpen. Ook de 
band tussen bijdragebetalers en de mensen die van de sociale 
zekerheid genieten, vervaagt. De financiering van deze materies 
is voortaan immers niet meer gelinkt aan de bijdragen, maar wel 
aan de Bijzondere Financieringswet (BFW) tussen federaal en de 
gefedereerde entiteiten.

Ook de manier van paritair beheer (vakbonden/werkgevers, 
hulpverleners/ziekenfondsen) lijkt steeds kwetsbaarder. De 
expertise van technocraten, soms onder rechtstreekse voogdij 
van de betrokken ministers, krijgt de bovenhand op die van de 
sociale bewegingen. Deze geest van sociaal overleg is in de loop 
van de overdracht va n verschillende bevoegdheden op 
vlak van gezondheid ook in aanzienlijke mate verzwakt.

Het recht van elke burger op sociale verzekering tegen het risico 
op ziekte of invaliditeit is geen natuurwet. Het is het resultaat van 
veel strijd, we moeten dit blijven verdedigen en versterken. 
De collectieve beweging is de enige vestingmuur tegen de 
neoliberale logica die erop gericht is de fundamenten van de 
sociale zekerheid onderuit te halen. Het is in deze globale context 
die vorm kreeg binnen de bestaande krachtsverhoudingen en 
waar een grote verscheidenheid van actoren een rol in hebben 
gespeeld, dat we de strategieën voor politieke actie op voorstel 
van het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit moeten kaderen.

Aanbevelingen
(7)  Een voldoende, aangepaste en solidaire financiering van de sociale bescherming, 

en specifiek van de sociale zekerheid garanderen; herinvesteren in de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering door de groeinorm opnieuw op te trekken naar de 3 % ;

(8)  Het principe van sociaal overleg consolideren door het zodanig te herzien dat de 
vertegenwoordiging de realiteit van de betrokken actoren van vandaag weerspiegelt, meer 
bepaald het multidisciplinair overleg en de manier waarop de gebruikers vertegenwoordigd zijn ;

(9)  Uit de ziekte- en invaliditeitsverzekering (de eerste pijler) elke vorm van concurrentiële 
commerciële logica uitsluiten door aan ziekenfondsen het behoud van hun statuut als sociale 
non-profit verzekeraar te garanderen ;

(10)  Het principe behouden van een sociale zekerheid voor iedereen, opgebouwd op basis 
van het rechtvaardigheidsbeginsel: van iedereen volgens zijn middelen aan iedereen volgens 
zijn behoeften (optimalisering van de sociale bijdragen, strijd tegen de belastingfraude en de sociale 
fraude, uitbreiding van de dekking tot de hele bevolking met inbegrip van de meest kwetsbaren …) ;

(11)  Herfederaliseren van alle onderdelen van de sociale zekerheid of minstens garanderen dat 
de financiële transferten die het gevolg zijn van de staatshervorming, de grondslagen van de 
solidariteit behouden.

Een andere gezondheidszorg in 100 stappen
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HOOFDSTUK 3  
BEANTWOORDEN AAN DE BEHOEFTEN VIA EEN 
STELSEL VAN GESTRUCTUREERDE ZORG
De organisatie van de zorg in België berust historisch op het 
principe van vrijheid: de patiënt kan vrij kiezen voor zijn of haar 
hulpverlener en deze hulpverlener kan zich vrij vestigen waar 
hij/zij verkiest. Deze context maakt van het ziekenhuis vaak de 
“eerste uitweg” wanneer men een dokter wil raadplegen. Veel 
mensen beschouwen het ziekenhuis als hoofdacteur in het hele 
gezondheidssysteem. Gevolg is dat het ziekenhuis in ons land 
heel wat opdrachten vervult die eigenlijk behoren tot de “eerste 
lijn”.

Dit systeem is voor de hulpverleners frustrerend. In feite is 
het niet bevorderlijk voor de  kwaliteit van de zorg. Het zou 
het ziekenhuispersoneel veel meer voldoening geven als 
ieder zich op het eigen terrein van deskundigheid zou kunnen 
concentreren. In deze situatie blijkt de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel bijzonder relevant. Als immers blijkt 
dat die hulpverleners veel te vaak weinig gespecialiseerde 
zorg moeten aanbieden, bestaat namelijk het risico dat zij 
paradoxaal genoeg hun expertise verliezen. Ze verliezen hun 
specialistische competenties terwijl ze ondertussen wel gebukt 
gaan onder een overmaat aan werk. Deze benaderingswijze 
gaat lijnrecht in tegen de huidige ziekenhuisorganisatie. Deze 
geeft voorrang aan rendabele diensten, zoals de raadplegingen. 
Ze reduceert zoveel mogelijk de hospitalisatie van patiënten 
die lijden aan ernstige en/of chronische ziektes of intensifieert 
deze zorg. Het is een benadering die allerlei risico’s met zich 
meedraagt. Zo hebben zorgverleners in deze omstandigheden 
niet meer de tijd om globaal “zorg te dragen” voor deze 

patiënten die soms aan meer dan één pathologie tegelijk lijden. 
Verder is het gevaar niet denkbeeldig dat de ervaren dokters 
(seniorspecialisten), zelf overbelast door raadplegingen, de 
zorgen voor de zieken die in het ziekenhuis zijn opgenomen, 
overlaten aan assistenten in opleiding (junior specialisten). Dit 
leidt dan vaak tot toestanden waarbij men zieken herhaaldelijk 
opnieuw in het hospitaal moet opnemen. Uiteindelijk raken én 
de assistenten in opleiding én de seniorspecialisten uitgeput. 
Deze situatie heeft niets te maken met de capaciteiten of de 
bereidwilligheid van het ziekenhuispersoneel. Het is eenvoudig 
het resultaat van een streven naar winst en maximale 
rendabiliteit van het ziekenhuis die op zich dan weer het gevolg 
is van de wijze van financiering van de ziekenhuizen.

We weten dat zorgverleners op het eerstelijns niveau 90 % van 
de gezondheidsproblemen kan oplossen. De heroriëntatie 
van de gezondheidszorg naar deze eerstelijnssector kan 
wel eens bijzonder veel voldoening scheppen, niet alleen 
voor de hulpverleners van de eerste lijn, maar evenzeer 
voor de zorgverstrekkers in het ziekenhuis. Beiden krijgen 
op deze manier immers de kans hun talenten maximaal in 
te zetten. Als zowel het aanbod van de zorgverstrekkers als 
de wegen voor de patiënten naar die zorg toe op deze manier 
georganiseerd zouden zijn, dan zou dit voor gevolg hebben dat 
ook de kosten voor de gezondheidszorg in aanzienlijke mate 
zouden dalen.

3.1. Aan elk niveau zijn eigen zorgen
Het is  de hoogste tijd om de verschillende zorgniveaus hun eigen 
specificiteit terug te geven. Een pediater raadplegen om je kind te 
laten vaccineren of naar de gynaecoloog gaan voor een voorschrift 
voor anticonceptie, dat is inderdaad niet de meest efficiënte manier 
om gebruik te maken van het zorgaanbod. Maar  patiënten zijn 
vrij om te gaan waar ze willen en wanneer ze willen. Al kan het 
in bepaalde omstandigheden nuttig zijn als je rechtstreeks naar 
de specialist kan en mag stappen, heeft dit toch ook zijn nadelen. 
Denken we maar aan de wachttijden voor een afspraak met de 
specialist, wachttijden die steeds langer worden bovendien, ook 
als het wel om een noodgeval gaat. En dit hele systeem kosten 
handen vol geld.

De vrijheid om zich te vestigen heeft ook tot gevolg dat het 
zorgaanbod ongelijk verdeeld is over het grondgebied, met 
bepaalde regio’s waar er een ernstig gebrek aan zorgverstrekkers 
is. Het systeem is moeilijk te vatten voor de patiënt die vaak niet 
weet waar naartoe met zijn of haar zorgvraag. Het gevolg is een 
overconsumptie van de diensten voor spoedgevallen. Ten slotte 
is er ook weinig coördinatie waardoor vaak heel wat informatie 
verloren gaat en er weinig communicatie is tussen verschillende 
zorgverstrekkers. Uiteindelijk leidt dit tot een verlies aan kwaliteit in 
de zorg voor de patiënten.

De ontwikkelingen van de laatste decennia hebben de 
ziekenhuizen gestimuleerd om steeds meer zeer geavanceerde 
expertise te verwerven. De vrijheid van gebruik, gekoppeld aan de 
overtuiging dat de technologie boven de menselijke competentie 
staat, moedigt de bevolking aan om rechtstreeks op consultatie te 
gaan op het derdelijns niveau. Natuurlijk verzwakt dit het eerstelijns 
en tweedelijns niveau (een plaatselijk algemeen ziekenhuis). 
De mensen gaan ook het hooggespecialiseerde ziekenhuis op 
derdelijns niveau beschouwen als “eerste uitweg”. Het leidt tot 
een concurrentielogica tussen zorgverstrekkers (inclusief tussen 
ziekenhuizen). Het resultaat hiervan is een slechte toewijzing van 
middelen en een stijging van de globale kosten voor het systeem. 
Ook het personeel heeft hieronder te lijden, personeel dat, mede 
door de overmaat van gespecialiseerde structuren, zowel met 
overbelasting te maken krijgt als met diskwalificatie.

Het subsidiariteitsbeginsel daarentegen houdt in dat men 
niet op een hoger niveau gaat doen wat men evengoed 
en doeltreffender en met meer efficiëntie kan doen op een 
lager niveau, en dus met garanties voor kwaliteit. Uitgangspunt 
is het principe dat de zorg niet alleen van betere kwaliteit en 
menselijker, maar ook toegankelijker en minder duur is, wanneer 
een deskundig iemand die cultureel en geografisch het dichtst 
bij de gebruiker/patiënt staat, deze zorg verstrekt. Kortom, 
het gezondheidssysteem zou georganiseerd moeten zijn 
vertrekkende van de lokale gemeenschap en van de burgers 
om, als laatste uitweg, terecht te komen bij het ziekenhuis 
en vervolgens bij de hooggespecialiseerde dienst. Dergelijke 
reorganisatie impliceert een overdracht van taken van de 
specialisten naar de huisartsen, maar ook van de huisartsen naar 
de eerstelijns hulpverleners en verzorgers (verpleegkundigen 
e.d.). Ze impliceert ook dat we meer aandacht besteden aan de 

plaats en de rol van de patiënten zelf en van hun thuisverzorgers 
of mantelzorgers. Men zou in deze optiek het begrip “delegatie van 
de zorg” verder moeten ontwikkelen.

Een principe van “fasering” bestaat erin dat we de patiënt 
vragen om op de eerste plaats zijn of haar huisarts te raadplegen 
(eerste niveau) voor elk eventueel gezondheidsprobleem. De 
huisarts, net zoals andere zorgverleners in de onmiddellijke 
leefomgeving (apotheek, verpleegkundigen enz.) zijn in staat om 
80 tot 90 % van de problemen waarmee de patiënt zich aanbiedt, 
op te lossen. Daarnaast kunnen zij ook voor preventie zorgen, 
voor vroegtijdig herkennen van bepaalde ziektes, voor medisch 
advies enz. De huisarts is ook verantwoordelijk voor het vergaren 
van alle relevante informatie over de gezondheidstoestand van de 
patiënt in de loop van zijn/haar leven, om deze samen te vatten 
en toegankelijk te maken voor andere medische zorgverstrekkers 
(met instemming van de patiënt).

Op het tweede niveau vinden we de prestaties, verstrekt 
door specialisten die medische zorg verlenen buiten of in het 
ziekenhuis. Dit gebeurt wanneer de zorg een meer ontwikkelde 
technologie vereist, een meer geavanceerd niveau van 
specialisatie of als de verstrekte zorg meer follow-up van dichterbij 
vereist (hospitalisatie).

Ten slotte zijn er een aantal bijzonder zeldzame of 
gecompliceerde situaties die vereisen beroep te doen op een 
nog meer geavanceerd niveau, in termen van toegankelijkheid, 
op bepaalde diagnostische technieken, hooggespecialiseerde 
competenties of behandelingen (derde niveau). Een kleiner 
aantal diensten, gelijkmatig verdeeld over het grondgebied, zal 
instaan voor deze meer “gesofistikeerde” prestaties. Dit maakt 
het mogelijk een aantal technieken en situaties op zo’n manier te 
groeperen dat de nodige competenties ook op het gepaste niveau 
behouden blijven (want men doet maar goed datgene wat men 
dikwijls doet).

Traditioneel zijn het de instellingen op universitair niveau die dit 
derde niveau uitoefenen. Zij verenigen én opleiding, én onderzoek, 
én een hoogtechnologische pool van opleiding, onderzoek en 
behandeling. Daarnaast moet dit samengaan van onderzoek, 
opleiding en behandeling en dienstverlening niet enkel betrekking 
hebben op het derdelijns niveau: onderzoek en opleiding moeten 
tegelijk ten dienste staan van de verbetering van de kwaliteit op alle 
niveaus van het systeem.

Sinds enkele jaren worden pogingen ondernomen om in het 
gezondheidsbeleid meer rekening te houden met deze tendens tot 
fasering, maar het gebeurt nog onvoldoende. We zien daarentegen 
wel een overdracht van taken in de gezondheidszorg, als gevolg 
van de laatste staatshervorming. Vroeger financierde federaal een 
aantal taken van beroepskrachten waarvan de financiering nu is 
overgedragen naar de gefedereerde entiteiten, evenwel zonder 
overeenkomstige of aanvullende budgettaire transferten.
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Aanbevelingen
(12)  Er zou een brede informatiecampagne  moeten komen, met passende financiële 

stimulansen om de mensen aan te zetten zich op de eerste plaats te wenden tot zorgverleners 
die het dichtst bij hen staan. Eerst langsgaan bij zijn/haar huisarts (die zijn/haar Globaal 
Medisch Dossier beheert) zou de wachttijden voor de patiënt kunnen inkorten. Het remgeld 
zou moeten variëren in functie van betere terugbetaling van gespecialiseerde zorgen met hoge 
toegevoegde waarde.

(13)  Er is een betere begeleiding en oriëntering nodig voor de vestiging van het 
eerstelijns aanbod: concreet gaat het om het aanmoedigen van de vestiging van medische 
groepspraktijken en van huisartsen in landelijke regio’s waar weinig eerstelijnsdiensten 
aanwezig zijn (en tegelijk de overtallige vestiging afremmen in andere regio’s).

(14)  Er moet een ruime herfinanciering komen van de eerstelijnsdiensten, in hoofdzaak met 
een hoofdelijk forfait, aangevuld met andere methodes van financiering. Indien de financiering 
per prestatie behouden blijft, zou het eerstelijns aanbod toegankelijk moeten zijn zonder dat 
men hiervoor geld moet uitgeven (afschaffing van remgeld en derdebetalersregeling).

(15)  Betere financiering en uitrusting zijn noodzakelijk voor de eerstelijnszorgen. Daarvoor 
moet men de legale mogelijkheden die in de wet op de staatshervorming zijn voorzien, 
activeren. Op de bevoegdheidsoverdracht moet ook effectief een overdracht van de financiering 
volgen, van het ziekenhuis naar de thuisverpleging en de thuiszorg.

(16)  Een fasering volgens de verschillende zorgniveaus uitwerken onderstelt ook dat er een 
verandering komt in de opleiding van de zorgverleners voor een betere verdeling 
van de taken en voor een betere communicatie en samenwerking onder de verschillende 
zorgverstrekkers.

3.2. Een geïntegreerde aanpak van de zorg op het eerstelijnsniveau
Wanneer iemand zich tot verschillende professionals kan wenden 
om binnen te treden in het landschap van de gezondheidszorg 
(een verpleegkundige,een kinesitherapeut(e), diëtist(e), tandarts, 
huisarts, apotheker of maatschappelijk werk(st)er, dan zal het 
vaak gebeuren dat deze de patiënt doorverwijst naar een andere 

professional.
Verschillen in gezondheid, toename van chronische ziekten, 
slechte taakverdeling tussen professionals: de noodzaak om 
de samenwerking te verbeteren tussen de verschillende 
professionele gezondheidswerkers lijkt vandaag evident.

 

Aanbevelingen
(17)  Een zorgcoördinatie uitwerken op niveau van elke patiënt waar nodig. De patiënt kan een 

professional aanduiden. Deze “zorgcoördinator” moet zich inspannen om de geïntegreerde aanpak 
van de zorgen zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij/zij moet erover waken dat de keuzes van 
de patiënt centraal staan in het hele zorgproces en het zorgteam helpen bij de organisatie van 
efficiënte en kwaliteitsvolle zorg. Om deze geïntegreerde aanpak goed te laten verlopen zouden 
alle leden van het zorgteam in gelijke mate moeten deelnemen aan het besluitvormingsproces in 
het kader van een “horizontale” benadering en hierbij rekening houdend met de deelname van de 
gebruikers.

(18)  We moeten “zorgzones” instellen die elk een grondgebied van ongeveer 100.000 personen 
beslaan. Dergelijke zorgregio’s bevorderen de aanpak van de openbare gezondheidszorg en van 
preventie, meer in het bijzonder gericht op kansarme bevolkingsgroepen. Het is meteen ook de 
verantwoordelijkheid van de regio’s om een aanbod te ontwikkelen dat de hele bevolking omvat.

(19)  Binnen deze zorgzones komt er een groepering van interprofessionele zorgteams. Bio-psycho-
sociale teams kunnen samenwerken “onder één dak” (model van de medische groepspraktijken). 
Ofwel werken zij onder de vorm van kleine netwerken die gezamenlijk de zorg op zich nemen voor 
5000 (in landelijke zones) tot 10.000 (in stedelijke gebieden) personen. Die netwerken groeperen 
professionals die de gewoonte hebben om samen te werken: huisartsen, verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, diëtisten, logopedisten, apothekers, eerstelijns psychologen, mond- en 
gebitshygiënisten, sociale assistenten en wijk- en gemeenschapswerkers. Dit zorgaanbod moet 
interageren met andere sectoren, zoals de sociale sector, de sector van opvoeding en onderwijs, 
arbeid en tewerkstelling, huisvesting, maar ook met de plaatselijke/regionale ziekenhuisstructuren 
en poliklinieken. Ingeschreven in een dergelijk netwerk, heeft de patiënt toegang tot al deze 
diensten.

(20)  De organisatie en financiering van het zorgstelsel op lokaal niveau moeten rekening 
houden met het toenemend aantal patiënten die een meer complex samengestelde 
behandeling vereisen, om sociale redenen, fysische gezondheidsmotieven en/of mentale 
gezondheidsproblemen.

(21)  Voor de goede werking van het stelsel van “zorgregio’s”, moeten we patiënten sensibiliseren 
voor deze organisatiewijze en voor het subsidiariteitsbeginsel, dat hieruit voortvloeit. Op het 
terrein van de gezondheidszorg houdt dit beginsel onder meer in dat men steeds zal zoeken 
naar het meest aangepaste niveau voor elke prestatie (het is niet noodzakelijk aan de dokter om 
alle zorgen te verlenen). De patiënt kan eventueel ook opteren om te kiezen voor een of twee 
huisartsen die hij/zij “bij voorkeur” wenst te zien (notie van “zelfgekozen zorgverlener”).

(22)  De opleiding van verzorgenden moet mee evolueren met deze nieuwe organisatie van de 
gezondheidszorg. Van in de eerste jaren studie en opleiding moet men stages en terreinervaringen 
op het vlak van de primaire gezondheidszorg inbouwen in het programma, waarbij men tegelijk 
een interprofessionele context integreert. Eenmaal aan het werk kunnen in beroepsverband 
“interprofessionele intervisiegroepen” bijdragen tot het verbeteren van deze doelstelling. 
Tevens is het aanbevolen hierbij ook te steunen op voorbije en lopende ervaringen in verband met 
opleiding/sensibilisatie van professionals door patiënten en patiëntenverenigingen. 
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3.3. Een degelijk gecoördineerde aanpak van de gezondheidszorg op 
eerstelijnsniveau met de zorg in het ziekenhuis en de gespecialiseerde 
geneeskunde

De ambulante omslag (notie die is ontstaan in Quebec in de 
jaren 80) bestaat erin binnen de eerstelijnszorg een aantal 
zorgen en behandelingen te integreren (in de ambulante zorg, 
poliklinische zorg of thuiszorg) die tot dan toe in het ziekenhuis 
uitgevoerd werden, en hierbij tegelijk de nodige middelen toe 
te kennen voor de uitvoering van deze taken.

Terwijl de achterliggende bedoeling vaak te maken heeft met het 
beheersen van de uitgaven (ziekenhuiszorgen kosten veel geld), is 
de inzet ervan groter: het zoeken naar betere zorgkwaliteit voor de 
patiënten en hun directe omgeving, en tegelijk op het meest gepaste 
niveau rekening houden met hun behoeften en hun vragen.

We zien dat vandaag ook complexe technische medische zorgen 
die men traditioneel in het ziekenhuis verstrekt, op eerstelijnsniveau 
behandeld worden, door gespecialiseerde multidisciplinaire teams of 
onder de vorm van pilootprojecten. Men spreekt van “hospitalisaties 
aan huis” (d.w.z. complexe technische handelingen uitgevoerd in 
het kader van de thuisverpleging of “Complexe Technische Zorgen 
Thuis” - CTZT). Doel is een nieuw evenwicht te vinden tussen de 
technische vereisten, het menselijk aspect, de veiligheid en het 
welbevinden, en dit voor een betaalbare en verdedigbare kostprijs. 

We moeten ook voor ogen houden  dat hospitalisatie aan huis en 
het thuishouden van de patiënt niet altijd efficiënter is dan een 
opname.

Om deze transitie mogelijk te moeten moeten er een aantal principes 
in acht worden genomen: een grotere samenwerking tussen 
tweedelijns- en eerstelijnsactoren, volgens het hoger beschreven 
subsidiariteitsbeginsel; zich niet louter tevredenstellen met een 
eenvoudige transfert van zorgverstrekkers uit het ziekenhuis naar 
de patiënt thuis.

Verder is voor een aantal medische prestaties zoals voor de 
opvolging van bepaalde gestabiliseerde chronische ziektebeelden 
niet noodzakelijk zware ingewikkelde technologie nodig. Toch 
zien we dat hiervoor vandaag meestal nog de specialisten 
instaan. Dergelijke “specialistische” opvolging zou men in dit geval 
opnieuw moeten overdragen naar medische hulpverlening op 
het eerstelijnsniveau. Dat zou de tijd en de competenties van de 
specialisten vrij kunnen maken voor meer complexe problemen en 
daardoor ook weer de wachtlijsten inkorten.

Aanbevelingen
(23)  Medische zorgen buiten de muren van het ziekenhuis moeten in handen zijn van 

de eerstelijnsverzorgenden en niet van een ploeg uit het ziekenhuis. Deze mensen 
moeten versterking krijgen (meer personeel) en opgeleid worden voor hun nieuwe taken. 
(Basisopleidingen en bijscholingen).

(24)  Ziekenhuisploegen met meer deskundigheid op bepaalde terreinen, meer bepaald op het 
vlak van de nieuwe technologieën, kunnen de eerstelijnsploegen ondersteunen op het vlak 
van minder voorkomende behandelingen en voor opleiding en bijscholing.

(25)  In plaats van te blijven functioneren in een geest van concurrentie tussen de verschillende 
zorgniveaus, komt het erop aan een cultuur van samenwerking en ervaringsuitwisseling 
te ontwikkelen, een geest van respect voor elkaars aanvullende competenties en 
wederzijdse inbreng en financieringsmodellen te voorzien die precies die vormen van 
samenwerking aanmoedigen.

(26)  “Privépraktijken” die complementair zijn aan de geconventioneerde ziekenhuispraktijken 
moeten drastisch beperkt worden. Ze leiden slechts tot een dualisering van de 
gezondheidszorg.

(27)  Voor de directe omgeving van de patiënt kan het thuishouden van de zieke, in plaats van hem 
of haar in het ziekenhuis op te nemen, kan dit een soms zelfs onoverkomelijke extra belasting 
betekenen. De “mantelzorgers” zouden extra ondersteuning moeten krijgen door fiscale 
en wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld via voldoende lange en vergoede kredieturen, 
gelijkgesteld aan hun beroepsloopbaan).

(28)  Zo zou men ook rust- en verzorgingstehuizen niet mogen omvormen tot pseudo-
ziekenhuisdiensten. RVT’s blijven wooncentra waar voor de residenten eerstelijnsverzorging 
en zo nodig ook complexe technisch zorgen verzekerd zijn.

(29)  We moeten de medische nomenclatuur en de wijze van terugbetaling herzien, de bevolking 
goed informeren en het systeem op zo’n manier organiseren dat dit een aanmoediging 
inhoudt om een aantal prestaties op een meer subsidiaire manier uit te voeren: bijvoorbeeld 
uitstrijkjes, follow-up van de zwangerschap, onderzoek van gezichtsvermogen enz. Er zou een 
opwaardering moeten komen voor bepaalde beroepen, naar het voorbeeld van de situatie in een 
aantal andere westerse landen: opticien, bijvoorbeeld.

(30)  Wij willen de pilootprojecten voor de ontwikkeling en verbetering van geïntegreerde 
gezondheidszorg aanmoedigen en ontwikkelen.

3.4. Het ziekenhuis ten dienste van de patiënten
Correcte, voldoende toegankelijke (geografisch, zonder 
onverantwoord lange wachttijden) ziekenhuisverpleging aan 
betaalbare prijzen ligt binnen het bereik van de overgrote 
meerderheid van de bevolking. De afgelopen tien jaar deden 
de gezondheidswerkers belangrijke inspanningen om de 
efficiëntie van ziekenhuisopnames te verbeteren. België loopt 
mee in de top van het peloton van de landen die een brede waaier 
van gespecialiseerde zorgen aanbieden, met hoogopgeleid 
ziekenhuispersoneel en moderne medische technologie en 
materiaal.

Maar het systeem is niet meer houdbaar in haar oorspronkelijke 
staat: de ziekenhuisorganisatie bevindt zich op een kruispunt 
omwille van demografische, technologische en financiële 
redenen. Er vindt vandaag geen echt gestructureerd collectief 
debat plaats. Dit leidt bij leidend personeel en verantwoordelijken 
van de sector (overheden, ziekenhuisfederaties, 
ziekenhuisdirecties, beroepsorganisaties …) tot onophoudelijke 
budgettaire conflicten. Het “gefinancialiseerde” discours heeft 
een watervaleffect en leidt bij alle actoren uit de ziekenhuissector 
tot een aantal steeds duidelijker morele tegenstellingen. Dit 
leidt tot spanningen die aanleiding geven tot een toename van 
werkonderbrekingen (burn-out en werkveranderingen). Deze 
verhogen op hun beurt de druk op het ziekenhuispersoneel en 
brengen uiteindelijk het gevaar met zich mee van praktijken en 
gedragingen die de zorg ontmenselijken (zie HOOFDSTUK 5 
“Zorgdragen voor de beroepskrachten in de gezondheidszorg”).

Voortdurende evaluaties van de ziekenhuisactiviteiten 
veranderen in begrotingstribunalen. Men doet hiervoor steeds 
meer beroep op advies- en consultancydiensten zonder enige 
competentie op vlak van openbare gezondheid. Zij analyseren 
de ziekenhuissector uitsluitend doorheen het prisma van een 
te (de)reguleren markt. Veelbetekenend hierbij is de ruimte die 
ze bieden aan verzekeringsmaatschappijen, leveranciers en 
privébedrijfjes in onderaanneming (voor steriliseren van medisch 
materiaal, voor onderhoud, catering enz.)

De contouren zelf van wat een ziekenhuis is, gaat men 
hierbij in vraag stellen. Bedoeling is de ziekenhuisactiviteit 
als dusdanig in te krimpen tot een reeks te onderscheiden 
niveaus. Zo krijgen we de “ziekenhuisopname” op zich, de 
diagnosestelling (veel medisch-technische diensten worden 

soms uitbesteed in onderaanneming of buiten het eigenlijke 
ziekenhuis gegroepeerd), de medische behandeling (sommige 
dokters komen met hun eigen privé “cliënteel” waarvoor ze dan 
ziekenhuisruimte afhuren) … In deze omstandigheden ontstaat 
een sociale dumping, aangemoedigd door een vergelijkende 
financiering waarin de budgettaire prestaties gaan overheersen 
op de kwaliteit van de zorgverstrekking en behandeling.

Een ziekenhuis is nochtans geen bedrijf als een ander. Het gaat 
om een non-profit organisatie die een aantal opdrachten 
vervult die behoren tot de openbare dienstverlening. In 
die zin is het ziekenhuis “schatplichtig” aan de gemeenschap 
en dient het verantwoording af te leggen voor de goede 
aanwending van de fondsen die het tot zijn beschikking kreeg. 
In dit verband zou het goed zijn om de notie “ziekenhuis” onder 
de loep te nemen en bijvoorbeeld ook vragen te stellen bij het 
prisma van de onderaanneming: tot hoever kan dit gaan? Wat 
moeten we absoluut niet onderwerpen aan de markt? Wat dienen 
we te vrijwaren voor de marktlogica? We denken bijvoorbeeld 
aan de vervanging van hospitaalbedden door zorghotels of 
ook nog de samenvoeging van sommige eenheden van de 
ziekenhuisactiviteit (laboratorium, medische beeldvorming enz.). 
Deze zouden in geen enkel geval aanleiding mogen geven voor 
een vermarkting van de gezondheidsdiensten. Het ziekenhuis 
moet een instelling van openbare dienstverlening blijven, voor de 
gebruikers, de patiënten.

De kwaliteit van de ziekenhuisomgeving hangt in zeer sterke 
mate af van de middelen die men bereid is hieraan te besteden, 
zowel op financieel vlak als op menselijk vlak. Het instellen van 
een continu proces van kwaliteitsverbetering en van een aantal 
accreditatieregels (twee elementen, afkomstig van beheers- 
en managementmethodes uit de productieve privésectoren) 
kunnen enkel functioneren indien men de omkaderings- en 
personeelsnormen (medisch en paramedisch personeel en 
anderen) naar boven toe herziet. We zien tegelijk ook een streven 
naar meer netwerkvorming van ziekenhuizen. Op te merken 
valt dat, indien het doel hiervan budgettair is, dit zeker niet zal 
bijdragen tot kwaliteitsverbetering in de ziekenhuissector. Dit zal 
integendeel op middellange termijn leiden tot een afbraak van de 
normen voor omkadering en personeel (ook al is dit paradoxaal 
genoeg gebaseerd op kwaliteitsprincipes).
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Aanbevelingen
(31)  De universele toegankelijkheid tot ziekenhuiszorgen bevestigen, onder meer

-  door maatregelen die opname en behandeling ook van kansarmen in alle ziekenhuizen 
garandeert ;

- door honorariumsupplementen af te schaffen, door herfinanciering van de ziekenhuizen op 
een rechtvaardige en solidaire basis;
- door de prijzen en het gebruik van medicijnen beter te controleren ;
- door maximale dekking van de verplichte verzekering;
-  door de leesbaarheid van de facturen te verbeteren en door de mogelijkheid om vooraf een 

indicatieve schatting te krijgen van de kosten. .
(32)  Voor elk ziekenhuis moeten garanties bestaan voor voldoende en aangepaste 

financiering. Dit moet een kwaliteitsvolle en multidisciplinaire opname en behandeling 
bevorderen zonder selectie op basis van de kredietwaardigheid of van de pathologie van de 
patiënten. En waarbij men ook rekening houdt met de psychosociale kenmerken van deze 
patiënten. Tegelijk is het absoluut noodzakelijk dat de financiering voldoende is om te voorzien 
in de behoeften aan personeel en aan medische uitrusting, nodig voor en aangepast aan de te 
verstrekken zorgen, zonder dat men hierbij beroep moet doen op handelspraktijken of andere 
winstgevende praktijken.

(33)  We zouden meer innoverende activiteiten en projecten die ondersteuning bieden aan 
eerstelijnsgezondheidswerkers moeten financieren in plaats van de interventie aan huis 
aan te moedigen van gespecialiseerde actoren uit het ziekenhuis (soms zelfs helemaal los van 
de eerstelijnswerkers).

(34)  We moeten de financiering per prestatie van ziekenhuisartsen afschaffen. Er is een 
reorganisatie nodig van de arbeidsvoorwaarden, de loopbaancondities en de verloning 
van ziekenhuisartsen. Dit moet gebeuren op basis van criteria zoals werklast (hoe zwaar 
belastend, lopen van wachten...) en ervaring, en met een reducering van de verschillen tussen 
specialisten.

(35)  We moeten ook de omkaderingsnormen voor verpleegkundigen en de organisatiewijzen 
van de verpleegkundige diensten herzien en aanpassen om een kwalitatieve benadering te 
kunnen bevorderen via een meer globale en meer menselijke begeleiding van de patiënten. Dit 
moet garanties bieden voor een effectieve aanwezigheid van personeel (dus ook vervanging 
van afwezig personeel door extra aanvullend personeel). Tegelijk is hiervoor de organisatie van 
multidisciplinaire teams nodig in functie van een globale benadering rond de patiënt (waarin 
ook ziekenverzorg(st)ers, verpleegkundigen, paramedici … betrokken zijn). De interdisciplinaire 
dialoog in dergelijke teams moet op een minder hiërarchische basis verlopen zodat de 
complementariteit van de betrokkenen zich kan ontplooien.

(36)  De ziekenhuishervorming, op initiatief van Maggie De Block, moet de betrokken actoren de 
nodige tijd geven om netwerken uit te bouwen die rekening houden met die verschillende 
doelstellingen. Hierbij moeten garanties bestaan dat via deze weg gegenereerde besparingen 
terugvloeien naar de sector, zodanig dat het leidt tot een betere personeelsomkadering en/of 
ontwikkeling van meer complementariteit met de eerstelijns.

(37)  Meer evaluatie en opwaardering van participatieve initiatieven en benaderingen op 
initiatief van - en binnen de ziekenhuizen (bijvoorbeeld patiëntencomités in UZ Luik, 
projectoproepen en evaluatie door de patiënten binnen UZ Brugmann in Brussel …).

3.5. “Evidence-based” zorgverstrekking en aangepast onderzoek
Goede gezondheidszorgen zijn die zorgen die doeltreffende, 
veilige en kwaliteitsvolle prestaties leveren aan al die dit 
nodig heeft, met garanties voor een zo efficiënt mogelijke 
aanwending van de ziekteverzekering.

Sinds de jaren 70-80 zien we een sterk toename van klinische 
studies. Parallel hieraan zien we een toenemend gebruik van een 
theoretisch analyse-instrument: Evidence Based Medicine (EBM, 
naar het Nederlands best vertaald als “geneeskunde op basis 
van overtuigende gegevens”). Uitgangspunt: de zorgverlener 
vult zijn/haar kennis en klinische praktijkervaring aan met 
wetenschappelijk bewijsmateriaal (‘evidence’) en houdt rekening 
met de individuele noden en keuzes van de patiënt.

Het komt erop aan niet meteen standaard zorg uit te rollen los 
van de context van de patiënt. Rekening houden met het 
wetenschappelijk bewijsmateriaal is een van de aspecten 
van een goede klinische praktijk die daarnaast ook het 
gezichtspunt van de patiënt, de ervaring en de beroepsethiek 
betrekt in een welbepaalde context. Doel is alle patiënten, 
onafhankelijk van hun financiële middelen, medische zorgen van 
uitstekende kwaliteit te kunnen bieden.

EBM, m.a.w. de praktijk van op feitelijke bewijzen gebaseerde 
geneeskunde, impliceert dat er ook relevant wetenschappelijk 
bewijsmateriaal voorhanden is. Dit houdt ook in dat men op alle 
niveaus van de opleiding onderwijs in deze geneeskunde geeft. 
Dokters en specialisten moeten tevens toegang hebben tot de 
wetenschappelijke bronnen. Om tegemoet te komen aan deze 
voorwaarden werden in België drie instellingen opgericht:

•  ➢ Het KCE (Federaal kenniscentrum voor de 
gezondheidszorg) heeft als opdracht uiterst nauwkeurige 
en objectieve wetenschappelijke analyses en 
onderzoeken te leveren op basis waarvan de overheid, 
of de zorgverstrekkers, hun beslissingen inzake 
gezondheidszorgen en ziekteverzekering kunnen 
baseren. Het KCE is niet betrokken bij de politieke 
keuzes die volgen uit de resultaten van hun studies.

•  Het CEBAM (Het Belgisch Centrum voor Evidence 
Based Medicine - EBM). Dit organiseert methodologische 
cursussen voor zorgverleners. Het valideert de 
aanbevelingen van goede klinische praktijkervaringen. 
Het begeleidt de voorbereiding en verspreiding van 
systemische tijdschriften. Het maakt het mogelijk dat 
elke zorgverstrekker toegang heeft tot objectieve 
wetenschappelijke informatie en dit voor een betaalbare 
prijs (Digital Library for Health).

•  Het EBM Practice Net begeleidt de zorgverleners in hun 
praktijk door hun beschikbare informatie te verschaffen 
via hun digitaal medisch dossier.

•  Anderzijds hebben de universiteiten het aanleren van 
EBM geïntegreerd in de basiscursus van de opleiding 
geneeskunde en de bijscholingen voor dokters.

EBM onderstelt de productie van objectief wetenschappelijk 
bewijsmateriaal. Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker 
gebleken dat er een gebrek is aan objectieve en relevante 
informatie in de literatuur. En dit om allerlei redenen. Een van 
de oorzaken is de toenemende privatisering van het domein 
van onderzoek en het belang van de farmaceutische lobby. 
Sommige onderwerpen zijn nog nooit bestudeerd, sommige 
resultaten nooit gepubliceerd. Onderzoek vereist dus dat men 
zich hier ook over buigt.

Er werd al een eerste initiatief genomen. Het KCE kreeg de 
opdracht bepaalde onderzoeken te voeren of te ondersteunen, 
in samenwerking met instellingen uit andere landen. Bovenop 
de productie van bewijsmateriaal, blijft ook de verspreiding 
noodzakelijk van die onderzoeksresultaten via niet-commerciële 
onafhankelijke structuren die deze vertalen naar in de praktijk 
bruikbare aanbevelingen.

Maar politieke streeft men vandaag meer naar het doen 
fusioneren van het KCE en de Hoge Gezondheidsraad (van de 
FOD Volksgezondheid) tot een enkele structuur, het Sciensano 
(Belgisch instituut voor gezondheid, overheidsinstelling die zelf 
al het resultaat is van de fusie van het vroegere CODA – Centrum 
voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie – en het 
vroegere WIV - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid).

Anderzijds mogen we medische zorg en behandeling niet 
herleiden tot alleen deze benadering.

Zo omschrijft het CEBAM  de “evidence-based” zorgverlening: 
de zorgverlener vult zijn/haar kennis en klinische praktijkervaring 
aan met wetenschappelijk bewijsmateriaal (‘evidence’) en houdt 
rekening met de individuele noden en keuzes van de patiënt.

Wij zijn ook van mening dat de keuze van de medicatie voor 
de patiënten en de bepaling van het gezondheidsbeleid 
bovenvermelde elementen moeten integreren. Bovendien 
denken wij dat het onmogelijk is om een reële expertise van 
patiënten, bovenop de “individuele noden en keuzes”, zomaar 
terzijde te schuiven. Als ervaringsdeskundigen ten aanzien 
van wat zij zelf meemaken, kennen de patiënten, mede door 
hun zeer concrete kennis van de gevolgen van de ziekte op 
hun dagelijkse leven, samen met hun ervaring en hun eigen 
traject binnen ons gezondheidssysteem, hebben de patiënten 
ook een beslissende rol te spelen in de bepaling van het 
gezondheidsbeleid. Dit mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op 
gegevens van wetenschappelijke orde.

[2] CEBAM, https://www.cebam.be/nl/ebm/wat-is-ebm
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Aanbevelingen
(38)  Een passende financiering voor het KCE, het CEBAM en voor het EBM Practice Net.
(39)  Behoeden van de autonomie en de onafhankelijkheid van deze structuren voor elke 

mogelijke invloed van de politiek of om het even welke andere drukkingsgroep.
(40)  Het onderzoek en de publicatie van het objectief wetenschappelijk bewijsmateriaal 

financieel steunen, meer bepaald voor die onderzoeksdomeinen die momenteel aan hun lot 
worden overgelaten.

(41)  Steunen van een onafhankelijke instelling voor de verspreiding van de informatie bij de 
zorgverleners.

(42)  De patiënt/levenskwaliteit-georiënteerde aanpak van EBM uitbouwen en niet de eenzijdig 
economische of beheersmatige benadering.

3.6. Informatisering: door en voor de zorgverleners en de patiënten
De digitale revolutie is een enorme plaats gaan innemen 
op het terrein van de gezondheidszorg. Aan de ene kant 
zien we hoe de computerhulpmiddelen, voor de professionele 
gezondheidswerkers geleidelijk aan algemeen ingang hebben 
gevonden. Aan de andere kant zien we een enorme toename 
van het aantal gezondheidsapp ‘s op smartphone en IPhone voor 
het grote publiek. Dat gaat vandaag tot in de honderdduizenden. 
Deze nieuwe “diensten”, waarvan de meerderheid op geen enkele 
manier onderworpen was aan een of ander valideringsproces, 
kunnen flink wat kosten met zich meebrengen voor de gebruikers 
(want ziekenfondsen betalen ze niet terug). Bovendien zien we 
de verzekeringsmaatschappijen ook op diezelfde digitale 
golf meesurfen. Ze bieden app ‘s aan waarmee zij het 
gedragsprofiel van hun gebruikers kunnen opstellen om 
op die basis premies te personaliseren, wat dan weer leidt tot 
een selectie in de publieksgroepen die hier toegang toe kunnen 
krijgen. Dit betekent een echte hinderpaal voor de universele 
dekking van de gezondheidsverzekering.

Emancipatie, samenwerking, terugdringen van sociale 
ongelijkheid moeten centraal blijven staan in onze 
bekommernis. De dominante spelers moeten onderwerp zijn 
van regulering. Met een klein beetje politieke wil zou deze trend 
zelfs ten goede kunnen komen aan de gezondheidssector. 
Tegenover deze commerciële tendensen beginnen gewone 
mensen, de burgers, immers ook theoretische fundamenten te 
ontwikkelen – of die nu van het privédomein komen of van het 
publieke domein – die een hele waaier aan uitwisselingsmodellen 
voorstellen. Die zouden het wel eens mogelijk kunnen maken om 
los te breken uit een concept, gebaseerd op eigendomsrechten 
of brevetten die de toegang tot kennis en innovatie nu in de weg 
staan.

Het digitale beleid van de regering wordt nu belichaamd 
in het E-gezondheidsplan en het eHealth platform. Men 
heeft hierbij uitdrukkelijk geopteerd voor ‘open source’ om de 
verspreiding en de onderlinge uitwisselbaarheid (capaciteit die 
een product of een systeem bezit om te functioneren met andere 
producten of systemen zonder restricties wat de toegang betreft 
of de werking) te bevorderen.

Niet wetenschappers of decisionmakers zijn de prioritaire 
doelgroepen van het digitale informatiesysteem maar wel de 
gebruikers/patiënten en de professionele zorgverleners aan 
de basis, op het terrein. Deze laatsten moeten een plaatselijke 
beslissingscapaciteit behouden op basis van globale, compleet 
beveiligde en versleutelde informatie voor alle persoonlijke 
identificatiegegevens. Met een adequaat informatiesysteem, 
gebaseerd op degelijke, betrouwbare en recente informatie, 
aangebracht door professionele zorgverleners en de bevolking 
zelf, moet het mogelijk zijn een geheel van kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren (over het proces en over het resultaat) 
uit te werken om de praktijk op het terrein, de impact van het 
zorgaanbod en de gezondheidsdeterminanten te evalueren. De 
deugdelijkheid van deze indicatoren (sensibiliteit, specificiteit, 
validiteit … in de loop van de tijd opgevolgd) moet worden bepaald 
en verzekerd door nieuwe trans-disciplinaire onderzoekslabo’s 
waarin informatica, taalkunde, humane wetenschappen en 
gezondheidszorg geïntegreerd zijn,... om te komen tot een 
degelijk informatiesysteem ten dienste van de bevolking, de 
zorgverleners en de decision makers. Enkel op deze manier 
kan de gezondheidsinformatie ook echt ten dienste staan van de 
gezondheidsdemocratie met radicale uitsluiting van het gebruik 
van big data voor commerciële doeleinden.

In het kader van eHealth moet het creëren van een openbaar 
Internetregister van documentatie de transparantie en de 
onderlinge uitwisselbaarheid bevorderen van systemen die 
betrekking hebben op de fundamentele rechten van de mensen. In 
dezelfde geest zouden de zuiver Belgische documentstandaarden 
die men destijds had moeten uitwerken, geleidelijk aan plaats 
moeten maken voor internationale standaarden.

Het historische overwicht van de overheidsadministraties op de 
informatiesystemen en hun vaak pregnante drang om ze aan 
te wenden als controlesystemen, breekt het vertrouwen van de 
verschillende actoren. Het is wenselijk om een aantal opdrachten 
voor begeleiding op het terrein te financieren om het vertrouwen 
in de digitalisering van de gezondheidszorgen te herstellen.

Digitalisering van de gezondheidsprocessen zal ook invloed 
hebben op het omvormen van andere processen. Zo onder meer 
het hele proces van communicatie tussen zorgverleners en 
verzorgde. Het houdt eveneens in dat ook niet-zorgverstrekkers 
soms toegang moeten hebben tot bepaalde informatie, met alle 
garanties voor de subsidiariteit, voor de wet op de patiëntenrechten 
en voor het gezamenlijk of gedeeld beroepsgeheim, die de 
nieuwe technologieën toelaten. Een concrete openbare ad-

hoc structuur moet de follow-up van de ontwikkeling van het 
gedeeld digitale medisch dossier (eigendom van de patiënt en 
beheerd door de huisarts) aanmoedigen en ondersteunen. Dit is 
ook nodig om het gebruik van de nieuwe digitale instrumenten 
voor de medische beeldvorming (teledermatologie, uitwisseling 
van de opvolging van fysiologische en biologische parameters, 
overleg via videoconferenties …) aan te moedigen.

Aanbevelingen
(43)  Systematisch ontwikkelen van informatie- en vertaalkanalen tussen de vele bestaande 

of in de toekomst op stapel staande instrumenten, om een daadwerkelijke onderlinge 
uitwisselbaarheid te verzekeren tussen de vele stromen aan bewijsvoerende informatie.

(44)  Waken over het optimale gebruik van de beschikbare gegevens in het licht van maximale 
efficiency. Hiertoe moeten we alle mogelijke garanties aanbrengen voor de bescherming van 
deze gegevens. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van de meest recente technologieën 
voor versleuteling of encryptie en/of voor het anonimiseren van persoonsgegevens, door 
de gegevens te analyseren volgens bepaalde methodologieën met van tevoren duidelijk 
afgebakende doelstellingen, en door er actief werk van te maken om het vertrouwen te winnen 
van de hulpverleners in de nieuwe digitale instrumenten.

(45)  Een openbare structuur in het leven roepen voor informatie en bemiddeling over digitale 
vragen. Deze moet duidelijk herkenbaar zijn voor het grote publiek. Dat is immers onontbeerlijk 
voor een betere kennis bij het grote publiek over deze onderwerpen.

(46)  De haalbaarheid onderzoeken van een sociale bijdrage op de algoritmes (of op de software). 
Via die weg zou de financiering van de sociale zekerheid niet langer uitsluitend afhangen van 
inkomsten uit menselijke arbeid. Met de mechanisering en vervolgens de informatisering is het 
aandeel van de inkomsten uit arbeid in de globale economie de afgelopen 150 jaar geleidelijk 
aan verminderd.

Een andere gezondheidszorg in 100 stappen
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HOOFDSTUK 4
DE PATIENTEN, ACTEURS VAN HUN EIGEN 
GEZONDHEID EN VAN HET GEZONDHEIDSSTELSEL
Voor patiënten te zijn (of professionele zorgverleners trouwens ook), 
zijn wij op de eerste plaats burgers, betrokken bij onze omgeving 
en beïnvloed door de sociale determinanten van onze gezondheid.

Het is absoluut noodzakelijk dat wij als patiënten worden 
betrokken bij de gezondheidszorgen en de hele organisatie 
hiervan. Dat heeft positieve gevolgen, zowel voor onze 
gezondheid als voor het hele stelsel van gezondheidszorg. Door 
dergelijke benadering kunnen we zowel het aantal diagnostische 
testen als de doorverwijzingen naar specialisten verminderen. Dat 
leidt dan weer tot een vermindering van de totale uitgaven voor de 
gezondheidszorg. Door wetenschappelijke kennis en ervaring 
met elkaar uit te wisselen engageren de professionele 
zorgverlener en de patiënt als partner zich op die manier in 
een relatie van uitwisseling, delen van kennis en informatie 
en gezamenlijk leren. Samen bouwen ze het zorgplan op. In een 
dergelijk partnership met de professionele hulpverleners van de 

gezondheidszorg ontwikkelen de patiënten hun vaardigheden om 
hun eigen gezondheid in handen te nemen en de beslissingen te 
nemen die op hun gezondheid betrekking hebben.

Patiëntenparticipatie moet zich ook realiseren op een meer 
collectief en institutioneel niveau. Of het nu in een ziekenhuis 
is, een dienst voor geestelijke gezondheid, een rusthuis of 
een medische groepspraktijk, er bestaan mogelijkheden en 
voorzieningen voor meer participatie of die deze veranderingen 
in de toekomst zullen mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor het 
beheersniveau van het gezondheidssysteem: hoe kunnen we de 
patiënten beter doen bijdragen tot de gezondheidsdemocratie? 
Hoe maken we het mogelijk voor de ziekenfondsen om binnen 
hun rangen deze democratie te realiseren? Hoe de patiënt/burger 
warm maken om zelf ook een inbreng te hebben bij initiatieven 
die betrekking hebben op hun omgeving en op de sociale 
gezondheidsdeterminanten?

4.1. Naar individuele en collectieve empowerment  van de patiënten
Het concept van basisgezondheidszorg voor allen als 
gemeenschapszorg (Verklaring van Alma Ata 1978) erkent 
het belang van de participatie van de patiënten, maar ook 
de rol van lokale gemeenschappen in de verbetering van 
de gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
definieert basisgezondheidszorg of gemeenschapszorg als volgt: 
het proces waarbij de leden van een bepaalde, geografische 
of sociale, gemeenschap gezamenlijk nadenken over hun 
gezondheidsproblemen, gezamenlijk hun belangrijkste noden 
en behoefden vertolken en actief deelnemen aan uitwerking, 
manier van werken en evaluatie van de meest gepaste initiatieven 
als antwoord op deze prioriteiten. Om hiertoe te komen is het 
noodzakelijk om zich op te stellen in een gemeenschappelijk kader 

waarin partnerships, dwarsverbindingen, multidisciplinair en over 
de grenzen van sectoren heen werken allemaal samen aanwezig 
zijn teneinde de gemeenschappelijke uitwisseling van kennis en 
competenties (het delen van ‘weten en kunnen’) te bevorderen.

In de basisgezondheidszorg willen we burgerschap en participatie 
als doorslaggevend beschouwen voor de mogelijkheid die een 
cliënt(e)/patiënt(e) heeft om verstandige en weloverwogen 
beslissingen voor zijn/haar gezondheid te nemen. De aanpak in 
het kader van basisgezondheidszorg lijkt een krachtige aanpak te 
zijn om het hoofd te bieden aan de beperkte mogelijkheden van 
een samenleving in termen van gezondheid.

Het Model van Positieve Gezondheid (langs Franstalige zijde 
vertaald in de opleiding als “Modèle de Partenariat Humaniste 
en Santé”, afgekort MPHS) kadert in het streven naar een 
verbetering van de kwaliteit van zorgverlening en diensten in 
de zorg en van de veiligheid van de patiënten. Het is gebaseerd 
op de waarden van respect, autonomie van de persoon, gelijkheid 
in de relatie, geloof in de mogelijkheden van elk menselijk wezen 
en de betrouwbaarheid in zijn engagementen. Het Model steunt 
op de kennis die voortvloeit zowel uit de ervaring van de patiënten, 
als uit de gevolgen van deze problemen op hun persoonlijk leven 
en op het leven van hun naaste familie en vrienden.

Empowerment of het collectief vermogen tot handelen van 
patiënten vereist een versterking van het democratisch karakter 
van het gezondheidsstelsel. Mechanismen voor overleg tussen 
zorgverstrekkers, ziekenfondsen en de patiënten zelf moeten 
op elk niveau de deelname aan de besluitvorming mogelijk 
maken van deze verschillende betrokken partijen. Participatie 
van alle betrokkenen aan de kern van het gezondheidssysteem 
is niet alleen volledig legitiem, het laat bovendien toe tot meer 
correcte, juistere en meer doeltreffende beslissingen te komen. 

De erkende expertise van patiënten, ontstaan door hun eigen 
levenservaring, maakt het mogelijk de prioritaire problematieken 
op te sporen en vernieuwende praktijken in overweging te nemen. 
Bovendien zijn de patiënten, mede door hun zeer persoonlijke 
confrontatie met de ziekte en met het gezondheidssysteem, zelf 
het best geplaatst om het respect voor de patiëntenrechten en het 
rekening houden met datgene wat voor hen prioritair is, op hun 
juiste waarde in te schatten en te verdedigen.

De ontwikkeling van het vermogen tot handelen van de patiënten 
en de erkenning van hun rol als medespeler en subject in het hele 
proces gaat samen met degelijke informatieverstrekking, met een 
autonomisering en meer nog met een bewustwording van patiënten 
als burgers van hun eigen mogelijkheid tot spreken en handelen.

Toch zijn de patiënten en gebruikers, eerste betrokkenen 
bij het openbare gezondheidsbeleid, en de maatregelen die te 
maken hebben met de sociale gezondheidsdeterminanten, nog 
steeds een categorie van betrokkenen die onvoldoende en 
vaak louter indirect vertegenwoordigd zijn.

Aanbevelingen
(47)  We moeten de gezondheidsdemocratie beschouwen als een determinant van gezondheid, net zoals 

burgerschap een hefboom is voor de basisgezondheidszorg.
(48)  Er moet samenwerking zijn tussen alle betrokken spelers en disciplines: voor alles de leden van de 

plaatselijke gemeenschap, maar ook de professionele gezondheidswerkers, de openbare instellingen 
en organisaties en de politieke actoren. Een reëel horizontaal karakter van de relaties met de cliënt(en)/
patiënt(en) is noodzakelijk.

(49)  De professionele gezondheidswerkers moeten de patiënten beschouwen als partners om hun 
vaardigheden te ontwikkelingen om zelf hun gezondheid in handen te nemen en de juiste beslissingen 
te nemen over hun eigen situatie.

(50)  In dit verband moeten we de ontwikkeling en erkenning bevorderen van patiëntenverenigingen, van 
verenigingen van patiënten en naastbestaanden, meer bepaald binnen de ziekenhuizen, de medische 
groepspraktijken, de ziekenfondsen …

(51)  Participatie van patiënten in een democratisch gezondheidsstelsel moet concrete vorm aannemen op 
meerdere niveaus:

- in de relatie tussen patiënten en zorgverstrekkers;
-  in de zorginstellingen, waar patiënten deelnemen aan het collectief gebeuren van de instelling, op 

dezelfde voet als de andere actoren betrokken bij de besluitvorming in de diverse instanties van de 
instelling;

-  in de opleiding van toekomstige beroepskrachten om hun ervaring en hun visie op de relatie 
zorgverlener-verzorgde te delen; er bestaan op dit gebied reeds overtuigende ervaringen, waar op 
een ruimere schaal bekendheid aan is te geven;; 

-  op politiek niveau, met van laag tot hoog te ontwikkelen permanente en geïnstitutionaliseerde 
overlegmechanismen, met veel meer inbreng van gebruikers en patiënten en dit zowel via de 
ziekenfondsen als via patiëntenverenigingen die heel wat doorleefde expertise in zich dragen;

-  zo ook moeten we de patiënten-burgers betrekken bij de aan de gang zijnde ontwikkeling inzake 
“gezondheidsevaluatie” van de verschillende beleidsmaatregelen op plaatselijk, gewestelijk en 
federaal niveau.

Een andere gezondheidszorg in 100 stappen
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4.2. Opgelet voor over-responsabilisering van de patiënten
De patiëntenrechten en de toegankelijkheid van de hun 
toegediende gezondheidszorgen mogen in geen geval 
onderworpen zijn aan voorwaarden, noch wat betreft 
de controle op “goed” gedrag, noch wat betreft het 
respecteren van te strikte procedures.

In het maatschappelijk debat wint de idee van het over-
responsabiliseren van patiënten aan terrein. Geconfronteerd 
met de overconsumptie van antibiotica stijgen de prijzen om 
patiënten die zogezegd te zeer belust zijn op deze medicatie, 
via hun portemonnee te responsabiliseren. Er zijn debatten 
aan de gang over de terugbetaling van bepaalde medische 
zorgen en medicijnen, bijvoorbeeld in verband met obesitas 
en alcoholverslaving, zonder dat er noodzakelijk vanuit 
therapeutisch standpunt al sprake is van gewichtsverlies of 
ontwenning. De groeiende invloed van de verzekeringsgerichte 
manier van redeneren (aanvullende verzekeringen, diensten 
voor privé gezondheidszorg …) draagt ook bij aan deze 
beweging van responsabilisering van de patiënt. En dat 
terwijl maar al te goed is geweten dat het zuiver financiële 
argument (prijsverhoging of geen terugbetaling van medicatie 

of van medische zorgen als men de patiënt beschouwt als 
“zelf verantwoordelijk” voor zijn toestand) er alleen maar toe 
leidt de patiënt te culpabiliseren en hoegenaamd niet te 
responsabiliseren.

Van de andere kant, patiënten beschikken over een 
individuele en collectieve veerkracht die we absoluut 
moeten versterken. In die zin is responsabilisering van 
patiënten enkel zinvol als we de patiënt ook erkennen als actor 
van de  eigen gezondheid, als hij de nodige betrouwbare en 
begrijpelijke informatie krijgt en we de patiënt goed begeleiden. 
Beleidsmaatregelen inzake preventie spelen een cruciale rol 
om van de patiënten echte medespelers te maken van hun 
eigen gezondheid.

Veel meer dan de individuele verantwoordelijkheid zouden we 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten benadrukken 
van het bedrijfsleven  en de overheid (de toegankelijkheid 
en reclame voor “ongezonde” producten bijvoorbeeld - cf. 
HOOFDSTUK 1 en 2).

Aanbevelingen
(52)  Versterken en ontwikkelen van bij voorkeur collectieve beleidsmaatregelen inzake 

preventie. En dit door deze onderling meer op elkaar af te stemmen, door rekening te houden 
met de gezondheidsdeterminanten en door te werken met alle mogelijke partners (patiënten, 
professionele hulpverleners, verenigingen, ziekenfondsen …)

(53)  Verbieden dat men het individuele gedrag van de patiënt zou koppelen aan de toegang 
tot medische zorgen (met inbegrip van de terugbetaling die in alle gevallen onvoorwaardelijk 
moet zijn).

(54)  Politieke beslissingen moeten coherent zijn met de problemen voor de volksgezondheid, 
los van elke tussenkomst van lobbygroepen.

4.3. En wat met de meest kwetsbare groepen?
We stellen vast dat de impact van globale en lineaire 
maatregelen extra sterk is op groepen die het minst in staat zijn 
om hun belangen te doen gelden. Personen met een handicap 
bijvoorbeeld, of mensen zonder papieren, eenoudergezinnen, 
bejaarden … vereisen extra aandacht en speciale bescherming 
bij initiatieven om de toegang tot gezondheidszorgen en een 
democratische participatie te garanderen.

De vergrijzing van de bevolking bijvoorbeeld is een element 

waar je niet omheen kunt bij deze discussie over het ideale 
samenwerkingsmodel voor gezondheid, basisgezondheidszorg 
en empowerment: het moet ouderen toelaten waardig te blijven 
leven; bijgevolg specifieke aandachtspunten voor ouderen te 
hebben, en hen niet langer te beschouwen als voorwerp van 
zorg maar wel degelijk als subject, als actieve medespeler in 
de zorg.

Aanbevelingen
Dit moet concrete vorm aannemen op meerdere niveaus. Het gaat er in dit geval om:
(55)  Rekening te houden met en respect voor  rekening houdend met de realiteit van het milieu 

en van de omgeving waarin zij leven (autonomie) en dit in een optiek van absolute voorrang 
van de levenskwaliteit (niet tegen elke prijs nog een paar jaar toevoegen aan hun leven, maar 
eerder trachten aan hun levensjaren nog extra levenskwaliteit toe te voegen).

(56)   Projecten te ondersteunen waarbij ouderen zelf hun gezondheid in handen nemen, bijvoorbeeld 
in gebruikerscomités (bewonersraden in rusthuizen bijv.).

(57)  Initiatieven te steunen waarin ouderen samen nadenken over het te voeren beleid en over 
de speciaal voor hen bestemde diensten.

(58)  Een stelsel van solidariteit vorm te geven, dat een gepast antwoord verzekert op hun 
specifieke problemen (verlies aan autonomie, chronische ziektes, financiële moeilijkheden …).Een andere gezondheidszorg in 100 stappen
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staat voor kwaliteitsvolle zorgen. Uit deze nieuwe situatie vloeien 
spanningen voort en allerlei vormen van onbehagen die de 
zinvolheid en betekenis van het werk verstikken en probleem 
stelt voor het evenwicht tussen privéleven en beroepsleven.

Toch is iedereen zich ervan bewust dat de kwaliteit van de 
zorgen rechtstreeks verband houdt met de kwaliteit van de 
arbeidsomstandigheden. In principe is iedereen het hierover 
eens. De dagelijkse realiteit van het werkveld houdt hier absoluut 
geen rekening mee.

Verbetering van de medische kennis, technische en 
spitstechnologische evoluties (zorgtechnieken, innoverende 
medicijnen, operatietechnieken, medisch materiaal …), 
patiënteneisen, nieuwe beheermethodes … al deze elementen 
samen dwingen het personeel om constant snel en onder 
tijdsdruk te werken (inkorting van de ziekenhuisopname), in een 
ontmenselijkte omgeving.

Alle professionals in de gezondheidszorg hebben te lijden 
onder een stijgende fysische, psychologische of psychosociale 
werkdruk. De beroepsrisico’s en de beroepsziekten zijn veranderd. 
De psychosociale risico’s breiden zich ongebreideld uit: agressiviteit 
van patiënten, familie, collega’s of hiërarchische oversten, 
permanent dubbele verplichtingen, hiërarchische lijnen voortdurend 
in verandering, pesterijen, machteloosheid ten aanzien van de pijn, 
de ziekte, de dood, geen tijd om erover te praten, om te “verteren” 
… Lastige houdingen, het mobiliseren van patiënten en de risico’s, 
verbonden aan gevaarlijke stoffen, dat alles ligt aan de oorzaak van 
tal van fysieke problemen (zoals musculoskeletale aandoeningen 
of RSI, spier- en gewrichtspijnen of beroepsziekten zoals eczema, 
astma …).

Dit heeft ook als gevolg meer en langer durend ziekteverzuim; 
het aantal aanwezige werknemers volstaat al te vaak niet. 

Werkbelasting en werkritme worden intensiever. Uurroosters zijn 
variabel, oncomfortabel en moeilijk verenigbaar met het privéleven. 
Het personeel zit gekneld tussen dwingende eisen van het 
management en de zin die het aan zijn werk wil geven.

Een gezondheidsbeleid moet kunnen beantwoorden aan de 
behoeften van de zorgontvangers, maar evenzeer van de 
zorgverstrekkers die men in hun functie moet erkennen en 
respecteren. De begeleiding moet toelaten kwaliteitsvolle zorgen 
te verzekeren zowel qua veiligheid en op technisch niveau, als op 
menselijk vlak. Met andere woorden, we hebben in zijn globaliteit 
een voldoende aantal gezondheidswerkers nodig, maar ook 
per type van beroep en in de concrete praktijk op het werkveld. 
We moeten ook denken aan voldoende complementariteit van 
de verschillende beroepen om een multidisciplinaire werking te 
kunnen verzekeren. Ongeacht de  sector moet het werk van elke 
gezondheidswerker gedurende een volledige loopbaan en in 
voltijdse dienst houdbaar zijn. Bovendien moeten infrastructuur en 
werkomgeving niet alleen meer functioneel, maar ook gezond en 
aangenaam om werken zijn.

Men eist al te vaak van de werknemer dat hij of zij zich aanpast 
aan de werkpost in plaats van deze werkpost aan te passen aan de 
werknemer. En in situaties waarin men rekening wil houden met de 
patiënt in zijn/haar concrete leefomgeving, zien we het personeel 
herleid tot ‘aanpassingsvariabele’: fysieke knelpunten dringen zich 
op zonder dat de financiering toelaat hier oplossingen voor uit te 
werken.

Bovenop de arbeidsomstandigheden stelt zich ook het gebrek aan 
erkenning. Zowel met betrekking tot terreinexpertise, participatie 
aan beheersoriëntaties en beheerskeuzes, als ook op vlak van 
loonbarema’s en sociale status. Een gebrek aan perspectief op 
sociale en professionele opwaardering ondermijnt in sterke mate 
de aantrekkelijkheid van deze beroepen.

HOOFDSTUK 5

ZORG DRAGEN VOOR DE BEROEPSKRACHTEN IN DE 
GEZONDHEIDSZORG
Het is onmogelijk de behoeften, de verwachtingen van patiënten 
ernstig te nemen zonder de professionele hulpverleners 
te beschouwen als volwaardige partners. Het zou jammer 
zijn het te hebben over empowerment, participatie, nieuwe 
dynamieken met gebruikers en patiënten zonder ditzelfde 
streven naar participatie ook trachten waar te maken voor 
de beroepskrachten. De arbeids- of bedrijfscultuur op het 
domein van de gezondheidszorg is evenwel vaak piramidaal of 
autoritair. Gelegenheden voor uitwisseling en feedback zijn er 
onvoldoende. We stellen steeds vaker een verlies aan zingeving 
vast en demotivatie als gevolg van de voortdurende toename en 
intensivering van taken. Zorgverleners hebben het gevoel dat 
men onvoldoende rekening met hen houdt. Zij voelen zich niet 
erkend voor wat ze doen … Deze situaties leiden dikwijls tot 
ziekte en allerlei gevoelens van onbehagen op het werk en 
kunnen een rol spelen in het ontstaan van burn-out.

Gezondheidsinstellingen ontsnappen niet aan de algemene 
prestatiecultuur en de cultus van het excelleren of het 
streven naar perfectie. Uit noodzaak of vanuit het verlangen 
om te “moderniseren” en “vooruit te gaan” is de fascinatie voor 
het commerciële privémodel ook binnengedrongen in de sector 

van de gezondheidszorg. De digitale revolutie is begonnen in 
dezelfde periode dat ook de nieuwe managementstijlen zich 
ontwikkelden. Met als gevolg nieuwe vereisten voor de sector in een 
sociaaleconomische context waarin concepten overheersen van 
competitiviteit, flexibiliteit, snelle reactie- en aanpassingsvermogens 
en rendabiliteit. Dit in naam van de noodzaak van “new governance”, 
kwaliteitsmanagement in functie van operationele uitmuntendheid 
en permanente evaluatie van de productiviteit.

Het nieuwe management leidt concreet tot een nieuw profiel 
van leidinggeven en van personeelsdienst. Voortaan krijgen we 
te maken met een HR-beheer, dat het personeel gelijkstelt aan 
een onderdeel van het productiesysteem of met andere woorden 
beschouwt als een ‘last’. Paradoxaal genoeg spreekt de realiteit 
op het terrein het centraal stellen van de mens tegen. Het 
personeel in de sector van de gezondheidszorg voelt zich meer 
en meer gedwongen in de rol van onpersoonlijke “werktuigen” 
van een systeem, gericht op prestatie. Dat is wel het toppunt als 
we precies weten wat patiënten verwachten. Patiënten willen 
meer menselijkheid en meer kwaliteit in de zorgen.

5.1. Goede arbeidsomstandigheden voor kwaliteitsvolle zorgverlening
We komen dus terecht in een nieuwe situatie waar men het 
personeel in de gezondheidssector steeds meer beschouwt als 

een kostenpost in plaats van ‘human resource’ in de letterlijke 
betekenis van het woord, als een ‘bron van waarde’ die garant 
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Het welzijn op het werk en de erkenning hebben ook te maken 
met een collectieve deelname aan de besluitvorming inzake 
maatschappelijk doel, organisatie … We stellen echter vast dat 
men de “economische vereisten” vaak als excuus hanteert om 
binnen zorginstellingen het vakbondsbelang te minimaliseren of 
te bestrijden. Culpabiliseren van de vakbondsmilitanten is een van 

de methodes om de arbeidsrelatie te individualiseren en zo ook 
meteen de individuele werknemer verantwoordelijk te stellen ten 
aanzien van organisatorische of institutionele tekortkomingen of 
gebreken.

Aanbevelingen
(59)  Ieders rol, bevoegdheid en opdracht, de hiërarchische lijnen en verbanden moeten verduidelijkt 

worden in functie van optimalisering en kwaliteit van behandelingen en prestaties.
(60)  Het personeel van zorginstellingen moet sterk betrokken worden bij het bepalen van 

het maatschappelijk doel, de filosofie, de aanpak en behandeling en het concept van de 
arbeidsorganisatie. De syndicale activiteit moet beschouwd worden als een meerwaarde in de 
zoektocht naar overeenstemming arbeidsomstandigheden/ behandelingsvoorwaarden. In die zin moet 
zij geïntegreerd worden in de personeelsnormen.

(61)  Opwaardering van de loonbarema’s en van het sociaal statuut moeten de aantrekkelijkheid van het 
personeel in de gezondheidssector versterken. 

(62)  De normen voor omkadering en begeleiding moeten worden aangepast om beter te 
beantwoorden aan de intensivering van de behandelingen, aan de evolutie van de behoeften 
en de werkelijkheid van de patiënten en van de werknemers en met name de vergrijzing van het 
verzorgend personeel, de evolutie in de pathologie, waaronder de psychopathologie …

(63)  Robotica en digitalisering moeten beschouwd worden als een hulp voor de gezondheidswerkers. 
Deze nieuwe technologieën moeten bedachtzaam en weloverwogen ingeplant worden, rekening 
houdend met de realiteit van het personeel (leeftijd, anciënniteit, opleiding …), met de nodige voorziene 
tijd om er gebruik van te leren maken.

(64)  Er moeten preventieplannen en concrete, langlopende campagnes ter bestrijding van bepaalde 
risico’s uitgewerkt worden die een antwoord bieden op de risico’s die gezondheidswerkers lopen. 
Werknemers moeten de nodige middelen krijgen om zich aan te passen aan de evolutie van de 
fysieke en mentale arbeidsbelasting (tijd voor het menselijke aspect, voor uitwisseling tussen 
collega’s, ruimte om te praten, opleiding, beraad over de uurroosters voor moeilijk of zwaar werk en 
aanpassing van de uurroosters …).

(65)  Maatschappelijke reglementeringen moeten stabiliteit van de uurroosters mogelijk maken 
(zodat werknemers beter vooruit kunnen zien, vervanging van afwezig personeel, beperking van 
oncomfortabele prestaties …) alsook de verenigbaarheid van privéleven met beroepsleven 
(kinderopvang, rusttijden, jaarlijks verlof …).

(66)  De beroepsloopbaan moet in zijn geheel overschouwd worden, waarbij men elke periode 
specifiek naar waarde schat (opleidingsfaciliteiten voor het aanleren van nieuwe technieken en 
technologische kennis in het begin van de loopbaan, “kruissnelheid” in het midden van de carrière, 
ervaring op het einde van de carrière) met het oog op een globale meerwaarde voor iedereen.

(67)  Men zal ook rekening moeten houden met de verschillen in arbeidsomstandigheden in instellingen en 
in de thuiszorg en daar een grotere creativiteit aan de dag moeten leggen bij de aanpassing van de 
arbeidspost.

(68)  De arbeidsgeneeskunde moet geïntegreerd worden bij multidisciplinaire teams; we moeten veel 
meer bruggen slaan tussen de arbeidsgeneeskunde en de eerstelijnszorgen. De banden tussen de 
arbeidsgeneesheer en de diverse actoren binnen de wereld van welzijn op het werk (ergonomen, 
preventieadviseurs gespecialiseerd in psychosociale aspecten, hygiënisten) en huisartsen en 
specialisten bevorderen/faciliteren/aanmoedigen – verpleegkundigen opleiden die gespecialiseerd zijn 
in gezondheid op het werk (cf. tekort aan arbeidsgeneesheren).

5.2. Vorming en opleiding, aangepast aan de behoeften en aan de 
nieuwe uitdagingen

We hebben gewezen op het relatieve aandeel van het 
gezondheidsstelsel in de netto gezondheidswinst voor de 
bevolking: levenswijze en leefomgeving zijn essentieel om 
de gezondheidstoestand van de bevolking te verklaren. 
(Cf. HFDST. 1).

Toch blijft het gezondheidsstelsel in essentie gericht op de 
zorg. Er gaat steeds minder geld naar opvoeding en onderwijs, 
preventie, gezondheidspromotie en zelfs rehabilitatie. Voor een 
deel ligt hiervoor de verklaring bij het uit zijn voegen barsten 
van de institutionele bevoegdheden. En ondanks een aantal 
aanpassingen in het voordeel van de algemene geneeskunde 
blijven het ziekenhuis en de specialisatie het referentiepunt 
bij uitstek van de medische praktijk en van het academisch 
kader.

Gezondheidsvraagstukken beperken zich vandaag echter 
niet meer tot de ziekte maar gaan veel breder tot allerlei 
gezondheidsproblemen waarbij het lichamelijk lijden sterk 
verband houdt met de relationele en sociale omgeving van 
dit lijden. Dit houdt een andere manier van kijken naar 
ziek zijn in en die moet zijn plaats krijgen in de praktijk en, 

hieraan voorafgaand, in de opleiding van de professionele 
gezondheidswerkers. Op internationaal niveau zagen we 
recent een aantal hervormingen in de studies geneeskunde, 
maar ook in de opleidingen voor andere beroepen in de 
gezondheidssector, om beter te beantwoorden aan de 
gezondheidsbehoeften van de bevolking, bepaald doorheen 
de conceptuele kaders van de gezondheidspromotie en van 
kwaliteitscriteria van de volksgezondheid.

Daar komt bij dat de plaatsen waar men bepaalt hoeveel, 
welke competenties, welke opleidingen enzovoort voor de 
verschillende beroepen, verspreid liggen. En dit terwijl de 
behoeften van de bevolking juist integratie vereisen.

Vandaar dat een politieke en wetenschappelijke consensus 
over “dat wat gezondheid tot gezondheid maakt” vandaag in 
België dringend noodzakelijk is, net zoals een participatieve 
dynamiek met intense samenwerking tussen de actoren van de 
sector.

Aanbevelingen
(69)  Er moet een geïntegreerd, multidisciplinair en intersectoraal orgaan komen voor het bepalen 

van de strategieën in functie van de gezondheidsbehoeften: preventie, gezondheidspromotie, 
zorgen, rehabilitatie. Het zou een veelheid van actoren en betrokkenen omvatten: de academische 
wereld (universiteiten en hogescholen), de observatoria en databanken van de volksgezondheid, 
de centra voor gezondheidssociologie en gezondheidseconomie, de pedagogische eenheden, de 
overheden en een multidisciplinaire gezondheidsraad met vertegenwoordigers van de verschillende 
medische en paramedische beroepen en van de gebruikers van de gezondheidszorg. In de schoot 
van dit orgaan moeten verschillende kamers belast worden met het bepalen van de nodige 
competenties, de beroepsspecialisaties en hun verschillende functies, alsook de vormings- 
en opleidingsmodaliteiten die moeten ontwikkeld worden voor elk van de onderscheiden 
beroepsgroepen.

(70)  Lokale of “sub-regionale gezondheidscentra” die de betrokken actoren van een welomschreven 
gebied samenbrengen (universitair en hoger onderwijs, verenigingen en instellingen voor bijscholing, 
scholen voor openbare gezondheid …), zouden kunnen werken aan het wederzijds op elkaar 
afstemmen van de opleiding en de behoeften van het gebied en de plaatselijke realiteit.

(71)  Het opleidingsmodel dient een bio-psycho-sociale benadering van de gezondheid te verdedigen. 
Dit model moet vertrekken van een multidisciplinaire basis tussen de verschillende richtingen 
(interdisciplinair) en binnen elk van deze richtingen (multidisciplinair), en dit gedurende het hele 
studieprogramma. In dit model moet ook plaats zijn voor concrete scholing in samenwerking tussen de 
diverse beroepen in de gezondheidszorg, meer bepaald door middel van een gemeenschappelijke/
gedeelde sokkel tussen de verschillende richtingen, alsook de mogelijkheid tot heroriëntatie en 
overbruggingen, voornamelijk in de loop van de eerste jaren.

(72) In de opleiding moeten op zijn minst volgende zes thematische assen aanwezig zijn:
-  het “project van gezondheidsactoren” (concept van gezondheid in zijn verschillende dimensies, 
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individueel, collectief, preventief, curatief, multifactorieel …, waaier van gezondheidsberoepen en de 
manier waarop deze elkaar aanvullen);

-  gezondheid en maatschappij (sociale zekerheid, geschiedenis van de medische beroepen, 
wettelijk kader en de functionering van het gezondheidsstelsel - ziekteverzekering en solidariteit, 
het gezondheidsbeleid, de gezondheidspromotie en de gezondheidsdeterminanten, de sociale 
wetgeving in de sector);

-  de exacte wetenschappen (biologie, anatomie, beginselen fysiologie, volksgezondheid en 
epidemiologie, statistische methodes toegepast op de gezondheidszorg);

-  de humane wetenschappen en hierbij inbegrepen de benaderingen die verband houden 
met de relatie met de patiënt (wetenschapsfilosofie, ethische vraagstukken of de sociologie 
van de gezondheidszorg, communicatie met de gebruikers, psychosociale dimensie in de 
gezondheidsvraagstukken);

-  de informatietechnologie, met inbegrip van documentatie en professionele communicatie (nieuwe 
informaticatechnologieën, documentair en bibliografisch onderzoek, gebruik van datatransmissie 
netwerksystemen);

-  stages, met een multidisciplinaire dimensie (en hierbij inbegrepen in sociale structuren en structuren 
voor preventie, in de ambulante sector, de sector van onderzoek en volksgezondheid, in de 
ziekenhuissector).

(73)  Het is ook de verantwoordelijkheid van de opleidingscentra om zich, samen met de vakbonden, de 
beroepsverenigingen en de overheden, bezig te houden met de instellingen en voorzieningen voor 
vorming en bijscholing gedurende de hele beroepsloopbaan, met het uitrusten van beheer en 
kwaliteit van de praktijken en met de ondersteuning van onderzoekswerk en van actieonderzoek.

(74)  De participatie van patiënten/gebruikers en van patiëntenverenigingen aan de vorming en 
opleiding van de toekomstige beroepsmensen in de gezondheidssector bevorderen om hun kijk 
en hun expertise vanuit de eigen doorleefde ervaring aan te brengen in verband met empowerment, 
communicatie hulpverleners-patiënten, het systeem van de gezondheidszorg, therapeutische 
opvoeding … Er bestaan op dit vlak reeds een aantal ervaringen en deze tonen aan dat dit een 
positieve waarde heeft zowel voor de gebruikers/patiënten als voor professionele zorgverstrekkers en 
toekomstige professionele gezondheidswerkers.

HOOFDSTUK 6  

DE FINANCIERING VAN DE GEZONDHEIDSZORG
6.1. De gezondheidszorg: een onmogelijk financieel evenwicht?
Het budget van de gezondheidszorg in het kader van de 
ziekteverzekering (Ziekenfondsen, RIZIV) bedraagt bijna 34 
miljard euro (2017). Na de pensioenen is dit het grootste budget 
binnen de sociale zekerheid. Het is onderworpen aan een 
groeinorm of met andere woorden een toegelaten budgettaire 
groei marge die men jaarlijks opnieuw onderhandelt. In de 
loop der jaren was deze geregeld onderhevig aan flinke 
schommelingen. Van 1,5% in de jaren 1995-2000 steeg de 
groeinorm tussen 2005 en 2011 tot 4,5%. Onder de regering 
Michel ging men er opnieuw aan knagen om geleidelijk te dalen 
van 3 naar 1,5%.

Als gevolg van de zesde staatshervorming ging een deel van 
de bevoegdheden die het RIZIV beheerde, over van de federale 
ziekteverzekering naar de gefedereerde entiteiten (hoofdzakelijk 
de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen). Vanaf 1 
januari 2019 moeten de gewesten een financiële korf beheren 
van 4,6 miljard euro, die voorheen onder de bevoegdheid viel 
van het RIZIV.

Aan het totale budget van 34 miljard euro moeten we nog 
een reeks andere overheidsuitgaven in de zorg toevoegen 
die niet behoren tot de ziekteverzekering (voor preventie, 
gezondheidspromotie, medisch schooltoezicht …). Zo bereiken 
de totale uitgaven – privé en overheidsuitgaven samen – van 
België met betrekking tot de gezondheidszorg een bedrag van 
41,7 miljard euro (2014).

Verschillende factoren hebben een invloed op deze kosten 
voor de gezondheidszorg.

-  De stijging van het aantal mensen die verzekerd zijn (met 
ongeveer 0.5 % per jaar). Er zijn in België minstens 100.000 
personen uitgesloten van de ziektekostenverzekering: vooral 
mensen zonder wettelijke verblijfspapieren (zij krijgen dekking 
via de Dringende medische hulp) en de vluchtelingen waarvoor 
het OCMW de medisch hulp verzekert. Daarnaast zijn er de 
daklozen die niet in orde zijn met het ziekenfonds en ten slotte 
ook mensen die in de gevangenis zitten. Voor deze laatsten is 
de financiering van de gezondheidszorgen voor rekening van 
de penitentiaire administratie.

-  De uitbreiding van de verzekering tot niet gedekte 
gezondheidszorgen. 47 % van alle tandverzorging bijvoorbeeld 
valt buiten de ziekteverzekering.

-  De stijging van de hoogte van het verzekerde bedrag, 
bijvoorbeeld toegestaan door de vermindering van het 
remgeld en van supplementen ten laste van de patiënten.

-  De overconsumptie van gezondheidszorgen en de verstrekking 
van “onnodige” zorgen (bijv. opnames in het ziekenhuis van 
mensen die alleen wonen en die men thuis niet adequaat kan 
verzorgen. Omdat er bijvoorbeeld geen degelijke buurt- of 
wijkzorg in de onmiddellijke omgeving is. Of bij mensen die 
niet kunnen steunen op een sociaal netwerk). Zo schat men 
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dat 35% van de opnames in het ziekenhuis vermeden zouden 
kunnen worden.

-  Tenslotte zijn er ook een aantal maatschappelijke 
veranderingen die rechtstreeks van invloed zijn op de kosten 
voor de gezondheidszorg: de technologische evoluties, 
toename van ziektes die verband houden met de toenemende 
vergrijzing of met de veranderende levensstijl (chronische 
ziektes, toename van complexe ziektebeelden …) of de 
stijging van de loonmassa in een sector waar het werk niet 
geautomatiseerd kan worden.

De overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg worden 
hoofdzakelijk gedekt door een voorheffing op de sociale 
bijdragen in het kader van het globale beheer van de sociale 
zekerheid. Daarnaast is er een bijkomende financiering die 
berust op de inkomsten uit de indirecte belastingen (de 
BTW) en tenslotte zijn er nog subsidies.

Naast dit alles betaalt elke burger een deel uit eigen zak, zoals 
het remgeld, honorariasupplementen, niet terugbetaalde 
voorzieningen en geneesmiddelen. In België financiert 
de staat 75% van de gezondheidszorgen. De overige 25% 
komt dus uit privébronnen (de uitkeringsgerechtigden en 
aanvullende privéverzekeringen). Dit laatste percentage 
ligt hoog in vergelijking met andere Europese landen.
Ook al zijn de totale uitgaven ten laste van de patiënten 
de voorbije jaren relatief stabiel gebleven, ze zijn ongelijk 
verdeeld: 5% van de bevolking is verantwoordelijk voor 
53% van de kosten in de gezondheidszorg. En het zijn 
diezelfde 5%, voornamelijk oudere patiënten die niet de 
financiële middelen hebben om zich een aanvullende 
privéverzekering te veroorloven, die 42% dragen van alle 
niet door de ziekteverzekering gedekte supplementen. 
Deze bevolkingsgroep loopt zeker het meeste risico op 
uitsluiting uit de gezondheidszorgen.

Aanbevelingen
Op lange termijn
(75)  Er moet een einde komen aan de verlagingen van de (patronale) sociale bijdragen op arbeid. 

Daarnaast moeten we ook andere bronnen voor de financiering van de sociale zekerheid 
ontwikkelen. Deze noodzakelijke hervorming moet passen in een logica van versterking 
van de solidariteit,  gericht op herverdeling van inkomen, en het objectief nastreven van 
gezondheidsdemocratie.

(76)  Een hervorming van de organisatie en van de financiering van de gezondheidszorg, coherent 
met de taken op elk niveau, moet een globale verandering weerspiegelen van het stelsel van 
gezondheidszorg. Deze moet zowel gebaseerd zijn op het opzetten van menswaardiger gemaakte 
zorgen, de intensivering van de eerstelijnszorg, als op het rekening houden met sociale 
gezondheidsdeterminanten (werk, huisvesting, sociale band …). De lokale actoren moeten hiervoor 
de middelen krijgen. En hiervoor moet men zich baseren op een analyse van de behoeften van de 
bevolking zoals ze die concreet ervaart binnen een welomschreven gebied.

(77)  We moeten de financiering van de zorgverleners in vraag durven stellen, want de terugbetaling 
per prestatie brengt een inflatie van soms onnodige of zelfs schadelijke zorgen met zich mee. Wij 
verdedigen de geleidelijke invoering van een hoofdzakelijk forfaitair financieringsstelsel, dat moet 
samengaan met een aantal kwaliteitscriteria. Er is een discussie nodig over de dokterslonen en de 
honorariasupplementen moeten worden afgeschaft.

(78)  De vermarkting in de sector van de gezondheidszorg bestreden worden. 
De solidaire overheidsfinanciering moet veel breder de kosten dekken. We moeten alles in het werk 
stellen om de invloed van privéverzekeringen te verminderen, meer bepaald met betrekking tot de 
dualisering van het zorgaanbod.

Op kortere termijn
(79)  De huidige groeinorm van 1,5 % is niet realistisch. Men dient op zijn minst te streven naar een norm 

van 3 % om de uitgaven te dekken voor degelijke gezondheidszorgen die toegankelijk zijn voor 
iedereen.

(80)  Er moeten garanties zijn voor de indexering van de Maximumfactuur (MAF).
(81)  We moeten mechanismen uitwerken om de verschillende gefedereerde entiteiten voldoende 

financiering te garanderen die op een juiste wijze tegemoetkomt aan de overgedragen 
bevoegdheden na de zesde staatshervorming.

(82)  Het moet verboden zijn om honorariasupplementen te laten dekken door de verzekering.
(83)  We moeten plaatselijke pilootprojecten opzetten en financieren om nieuwe manieren uit te testen 

voor verbetering van de gezondheid van de bevolking van een welomschreven gebied. Deze moeten 
zich baseren op een analyse van de plaatselijke behoeften en op het opzetten van netwerken, waarin 
ambulante geneeskunde, geneeskundige zorgen in het ziekenhuis, patiënten, overheden en sociale 
actoren betrokken zijn en samenwerken.

(84)  Men moet de hele bevolking (ook gevangenen, mensen die niet wettig in ons land verblijven, 
vluchtelingen …) integreren in het systeem van de ziekteverzekering, in plaats van de nu bestaande 
aanvullende subsidieregimes.

(85)  De huidige schikking voor de financiering van “vernieuwende” medicatie via “artikel 81” moet worden 
afgeschaft. Concrete steunmaatregelen voor generische geneesmiddelen en betere concurrentie 
tussen identieke moleculen moeten worden versterkt.

(86)  In verband met medisch materiaal, protheses en dergelijke moet België zich laten inspireren 
door landen die succesvol de strijd aanbinden tegen buitensporige prijzen via bijvoorbeeld een 
aanbestedingsmechanisme (transparantie, openbare aanbesteding, begunstigen van leveranciers uit 
de non-profitsector …).

(87)  Op vlak van de ziekenhuizen pleiten wij voor “zuivere” medische honoraria, gericht op correcte 
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verloning van de geneesheren, uitgenomen de retrocessie naar het ziekenhuis. Er moet een voldoende 
ziekenhuisfinanciering zijn om opstapeling van (onnodige) prestaties te ontmoedigen.

(88) De forfaitaire financiering per patiënt moet versterkt worden voor alle eerstelijnsdiensten.

6.2. Geneesmiddelen: de prijs voor gezondheid
De kosten voor een hele reeks geneesmiddelen (onder meer 
voor kanker, hepatitis C) zijn nog moeilijk te dragen voor de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering in de westerse landen. Twee 
evoluties kunnen verklaren hoe het komt dat deze prijzen de 
pan uit rijzen. 

De eerste: een radicale verandering in de modellen voor 
“research & development”. In het verleden was de ontdekking 
van een nieuw medicijn voor een groot stuk een kwestie van 
geluk (bijv. de ontdekking van de penicilline). Maar sinds de 
jaren zeventig maken de onderzoekers steeds meer zelf de 
moleculen aan die ze nodig hebben. De waarschijnlijkheid dat 
dit tot successen leidt, stijgt dus. Maar de inspanningen voor 
development moeten op die manier ongetwijfeld veel groter 
zijn. Door de vooruitgang van de moleculaire biologie kan 
men tegenwoordig ook producten ontwikkelen die specifiek 
gericht zijn op het genetisch profiel van bepaalde individuen 
en tumoren. Men ontwikkelt dus meerdere producten om soms 
zeer kleine groepen patiënten of tumoren te verzorgen die de 
een of de ander drager zijn van bepaalde genetische profielen.

Zoals in het verleden doen de farmaceutische bedrijven in de 
eerste fases van het onderzoek beroep op wetenschappelijke 
medewerkers en/of academici die fundamenteel onderzoek 
doen. Vervolgens nemen ze een brevet op veelbelovende 
ontdekkingen. Dat geeft dan aanleiding tot het oprichten van 
startups. Gewoonlijk zijn er dan bepaalde bedrijven die deze 
startups, eenmaal in fase III van de ontwikkeling, opnieuw 
opkopen. Dat zijn meestal bedrijven die de capaciteit in huis 
hebben om de producten op grote schaal te gaan testen 
en vervolgens te produceren en te commercialiseren. Het 
merendeel van deze evoluties geeft bedrijven de mogelijkheid 
om hogere kosten voor research of kleinere markten te 
declareren. Ze dienen als rechtvaardiging voor hogere prijzen.

De tweede evolutie houdt verband met de economische 
dynamiek van prijsbepaling. Traditioneel gebeurt de 
prijszetting door het bepalen van een winstmarge op de totale 
kosten van het medicijn (research & development – met inbegrip 
van de kosten voor proefnemingen die niet tot succes geleid 
hebben – productie en marketing). Dit model is men vervolgens 
in vraag gaan stellen op basis van het argument dat dit 
inefficiëntie in de hand werkte. Het model kreeg een opvolger. 
Dat was het model van “value based pricing”: men gebruikt één 
enkele maat om de efficiëntie van alle medicijnen te vergelijken; 
vervolgens is het “de markt” die bepaalt wat de waarde is van 

deze maat. Maar dergelijke waardering is natuurlijk zeer politiek 
en sterk onderhevig aan allerlei druk: het is zeer delicaat 
voor de politieke mandatarissen om de terugbetaling door de 
sociale zekerheid van een efficiënt medicijn te weigeren, zelfs 
als dit slechts voor een enkele persoon is bestemd. Deze 
waarde kan dus variëren van enkele tienduizenden tot enkele 
honderdduizenden euro’s.

Dit mechanisme, hoewel niet perfect, bood een zekere 
“objectieve” onderhandelingsbasis. Zeer onlangs heeft men dit 
vervangen door het bepalen van de “neiging om te betalen”, 
veel eenvoudiger in de ogen van de betrokken farma-industrie. 
Bijvoorbeeld, de prijs van Sofosbuvir® (medicijn tegen 
hepatitis C) werd in de Verenigde Staten bepaald op basis van 
focusgroups die de neiging om te betalen hebben ondervraagd 
bij meerdere actoren uit de gezondheidssector. Er is dus niet 
alleen geen enkele band meer met de kosten, maar men moet 
zelfs de toegevoegde waarde van het medicijn voortaan niet 
meer objectief aantonen.

Momenteel zien we een zekere tendens dat deze dynamiek 
van prijszetting ook de markt tracht te veroveren van de oude 
moleculen die zeer duur verkocht worden in het kader van 
“nieuwe” indicaties. Maar ze slagen er niet in om de research 
te promoten in domeinen waar de behoeften niet gedekt zijn, 
zoals bijvoorbeeld voor de multiresistentie tegen meerdere 
antibioticafamilies. De prijzen swingen dan ook de pan uit en 
maken sommige geneesmiddelen ontoegankelijk voor de 
sociale zekerheid en dan ook voor de meerderheid van de 
personen die deze medicijnen nodig hebben.

Gezien de gevolgen voor de sociale zekerheid zouden we ons 
kunnen verwachten aan hevige nationale en internationale 
reacties. Maar de enkele inspanningen die we gezien hebben, 
lijken niet te volstaan. De verschillende landen gaan elk 
afzonderlijk en met gesloten deuren de onderhandelingen 
aan met de farmabedrijven. De economische hefbomen – 
hoofdzakelijk de bescherming van de tewerkstelling – maken 
elke onderhandeling lastig. Uiteindelijk is noch de burger, noch 
de politiek op de hoogte van de werkelijk betaalde prijs. En wat 
we nu zien gebeuren is dat andere gezondheidstechnologieën, 
zoals diagnostische instrumenten en apparatuur voor de 
follow-up van chronische zieken, de vaccins, materiaal voor 
implantaten of de robotisering van de zorgen, geleidelijk deze 
zelfde agressieve commerciële logica gaan volgen.

Aanbevelingen
(89)  Een geneesmiddelenbeleid ten dienste van de bevolking en niet van de farmaceutische 

multinationals impliceert transparante onderhandeling van de prijzen van nieuwe 
geneesmiddelen; betere beheersing van het brevettensysteem; en het prioritair stellen 
van generische middelen via openbare aanbestedingen.

(90)  Model van ontkoppeling of “delinkage”. In deze benadering neemt de staat een grotere 
rol op zich in de rechtstreekse financiering van Onderzoek & Ontwikkeling terwijl men de 
financiering van de kosten voor productie en marketing bij de farmaceutische bedrijven laat. De 
staat moet in dit geval strengere voorwaarden opleggen in verband met de beschikbaarheid 
van het product en de uiteindelijke verkoopprijzen. Deze aanpak kan meerdere vormen 
aannemen. Mechanismen voor pull-financiering corresponderen voornamelijk met prijzen, 
uitgereikt aan onderzoekers (of onderzoeksbedrijven), door openbare stichtingen 
bijvoorbeeld via concours, voor afgewerkte geneesmiddelen en innovaties. Een andere 
vorm zijn de mechanismen voor push-financiering. Daarbij financiert de staat bijv. 
onderzoeksinstellingen door deze een specifieke opdracht te verlenen. Wanneer de 
resultaten van dergelijk onderzoek in overeenstemming met de gegeven opdracht op de markt 
komen, zal de staat specifieke prijscondities stellen.

(91)  Vervangen van de afzonderlijke en geheime onderhandeling van elk land met het 
farmabedrijf, dat een bepaald brevet in handen heeft, door een collectieve en transparante 
onderhandeling. België moet binnen de Europese Raad van ministers een dergelijke 
samenwerking verdedigen en de afschaffing bepleiten van het systeem van conventies die 
geheime prijszettingen mogelijk maken.

(92)  Internationale aanbestedingen uitvoeren voor de aankoop van geneesmiddelen, door de 
sociale zekerheid gedekt.

(93)  De toegang tot de markt alsook het voorschrijven aanmoedigen van biosimilaire 
geneesmiddelen (‘biosimilars’) en generische medicijnen, door de impact van de marketing 
van de farmaceutische invloed in te perken (informatie, quota’s, terugbetaling ziekenhuizen, 
rekening houdend met de commerciële prijsreducties …).

Een andere gezondheidszorg in 100 stappen
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HOOFDSTUK 7  

EUROPA EN GEZONDHEID: “Je t’aime, moi non plus”
Onze politici zeggen het dikwijls als ze ons een onpopulaire 
reglementering willen opleggen: “Wij zijn het niet, het is Europa 
die dat oplegt …”. Maar welke invloed heeft Europa eigenlijk 
op onze gezondheidszorg? De Europese Unie (EU) mag dan 
wel inzake gezondheidszorg geen formele bevoegdheid 
hebben, ze heeft wel een niet te verwaarlozen invloed op 
ons gezondheidsstelsel via allerlei andere bevoegdheden: 
governance, begrotingscontrole en fiscaliteit, interne markt en 
vrije concurrentie, vrijheid van vestiging en reglementering van 
beroepen, rechten van patiënten van het ene land naar het 
andere, arbeidsrecht, milieu en voeding …

De Europese Commissie staat meer bepaald borg voor 
de budgettaire orthodoxie en voor het respect voor de 
“gouden regels” voor de omvang van overheidstekort en 
overheidsschuld. De crisis heeft in belangrijke mate de aard 
gewijzigd van de tussenkomst van de Europese instellingen 
in de nationale hervormingen van de gezondheidszorg. 
Aanvankelijk speelden zij enkel een rol in de uitwisseling van 
goede praktijkvoorbeelden. Vandaag zien we dag na dag 
meer dwingende oproepen via, onder andere, “periodieke 
doorlichtingen” die ook betrekking hebben op de uitgaven 
in de gezondheidszorg. Zo kan de Commissie vandaag de 
verschillende lidstaten aanmanen om bepaalde beslissingen te 
nemen, met financiële sancties voor wie niet meespeelt.

Als een land beroep doet op Europese financiële hulp, 
onderwerpt het zich automatisch aan volledig toezicht. Tegelijk 
ondertekent het een protocol met de bevoegde instellingen die 

meestal ingrijpende hervormingen nastreven, bijvoorbeeld op 
korte termijn besparingen in het gezondheidsstelsel van dat 
land.

De aanbevelingen van de Europese Commissie voor België 
voor 2018-2019 houden uitsluitend rekening met een 
economische visie en niet met behoeften in sectoren 
die betrekking hebben op sociale bescherming, zoals 
de gezondheidssector. Voor 2019 legt de Commissie een 
groeipercentage op van maximum 1,8 %. Verder beveelt ze aan 
om de uitgaven in verband met langdurige gezondheidszorgen 
in bedwang te houden. We zagen dat het groeicijfer in België 
voor de uitgaven in de sectoren van de gezondheidszorg in een 
paar jaar tijd is gedaald van 3 naar 1,5 %. (Voor 2017 werd dit 
zelfs nog herzien en daalde het verder tot 0,5 %!) Maar om 
continuïteit in de zorg met dezelfde kwaliteit te garanderen, 
zouden we moeten kunnen rekenen op een groei van minstens 
3 % (het planbureau van zijn kant laat 2,2 % toe).

De Commissie spoort België ook aan om de 
ondernemingsgeest te bevorderen en de concurrentie bij 
de professionele diensten te versterken door bestuurlijke en 
reglementaire lasten te verminderen. De Europese Richtlijn met 
betrekking tot de diensten gaat in dezelfde zin. Het versterkt 
de druk vanuit Europa. En het leidt tot aanmoedigingen om 
de sociale bijdragen, beschouwd als een last, te verlagen en 
om overheidsuitgaven af te bouwen voor sociale bescherming 
(pensioen, werkloosheid, maar ook gezondheid), voor openbare/ 
collectieve diensten (onderwijs, vroegste kinderjaren, sociale 

hulpverlening, onthaal ouderen …) en zelfs voor infrastructuur.

Het hoeft niet te verwonderen, als de overheid zich 
terugtrekt dan neemt de op winst gerichte privésector 
het over. Beetje bij beetje creëren we een gezondheidszorg 
met twee snelheden. België zette al enkele jaren de deuren 
open voor actoren uit de commerciële sector en dit op diverse 
domeinen. We zien het gebeuren voor de rusthuizen, de 
kinderopvang, opvang en begeleiding van mindervaliden, 
bepaalde ziekenhuisdiensten … Het gaat om initiatieven 
met winstoogmerk. Ze zijn uit op maximale winstmarges. 
Dit leidt tot publieksselectie, men gaat op zoek naar het 
meest betaalkrachtige doelpubliek en rendabele prestaties. 
“Verlieslatende” prestaties laten ze over aan de niet op winst 
gerichte openbare sector. En dat de overheid zich terugtrekt, 
dat wordt duur betaald: in 2012 zag één Belg op vier af van 
bepaalde gezondheidszorgen om financiële redenen.

De vrijhandelsverdragen en de internationale handels- 
en investeringsverdragen gaan in dezelfde zin: privé-
investeringen vrijwaren in de rendabele segmenten van 
de sociale bescherming en de gezondheidszorg en de 
monopolies farmaceutische bedrijven beschermen. De 
arbitragerechtbanken, voorgesteld in vrijhandelsverdragen 
zoals het CETA, zijn een sprekend voorbeeld van de manier 
waarop de belangen van de multinationals voorrang krijgen op 
het welzijn van de bevolking.

De Europese Unie heeft dus wel degelijk een duidelijke en 
veelzeggende invloed op de gezondheidsstelsels. Maar heel 
wat budgettaire besparingen zijn ook gewoon interne, 
binnenlandse politieke keuzes. Zo is het feit dat we in België 
meer en meer commerciële groepen hun opwachting maken 
bij de rusthuizen of in de kinderdagverblijven een politieke 
keuze, op federaal, gewestelijk en/of gemeenschapsniveau, 
en niet opgelegd door Europa. En zo zijn er wel meer zaken 
op te noemen. De budgettaire beperkingen die Maggie De 
Block oplegt aan de gezondheidssector, het streven naar 
rationaliseringen bij de ziekenhuizen, een sociale zekerheid 
in concurrentie met privé-verzekeraars, de toenemende druk 
op langdurige zieken en gehandicapten, de cadeaus aan de 
farmaceutische multinationals … Europa heeft niets van dit 
alles opgelegd.

Gezondheid is nochtans een universeel mensenrecht voor 
iedereen en zolang men leeft. En dit moeten we bekijken 
in de meest brede zin, in zijn meest globale aspecten, 
de gezondheidsdeterminanten. Europees of nationaal, 
hoe dan ook, we moeten politieke keuzes maken die de hele 
bevolking toegankelijke, betrouwbare, niet-commerciële 
diensten van goede kwaliteit garanderen, gefinancierd via een 
solidair stelsel. Voor dit recht op gezondheidszorg en sociale 
bescherming moet er initiatief komen uit de gezondheidssector 
zelf, maar ook vanuit tal van andere sectoren, op sociaal vlak, 
op milieuvlak en ook vanuit de economische sector.
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Aanbevelingen
(94)  De EU moet instaan voor voldoende financiering voor openbare en non-profit 

gezondheidsdiensten van de lidstaten, met garanties voor een solidair en universeel stelsel van 
sociale bescherming, dat toegankelijke diensten biedt van goede kwaliteit. Een rechtvaardige 
economische en sociale ontwikkeling vereist het verwerpen van het neoliberale paradigma 
en de invoering van een duurzame en rechtvaardige economische orde op wereldschaal, op 
Europees en op nationaal niveau.

(95)  Als de overheid zich terugtrekt, neemt de privésector met winstoogmerk het stuur over. 
Dit opent de deur voor een geneeskunde met twee snelheden. De EU moet de bevolking 
beschermen tegen de commerciële uitwassen, want gezondheid en sociale bescherming 
zijn gemeenschappelijk bezit en niet te koop. België kan zich niet verschuilen achter Europa om 
commerciële antisociale maatregelen te nemen.

(96)  We zijn getuige van de toenemende ongelijkheid en stijgende verarming op sociaal en 
economisch vlak van de bevolking in tal van Europese landen, ook in België. De EU 
moet streven naar een daling van de sociale ongelijkheid, met name in verband 
met gezondheid. Ze moet hiertoe garanderen dat alle bevolkingsgroepen te allen 
tijde en ongeacht waar zij zich bevinden financieel en cultureel toegang hebben tot 
gezondheidszorg, zonder wat voor soort beperkingen dan ook, rekening houdend met de 
plaatselijke toestand.

(97)  Een democratisch gezondheidsbeleid is een beleid, dat vertrekt van de behoeften van 
de bevolking en waarin de bevolking actief kan participeren in de organisatie van het 
gezondheidsstelsel en de sociale bescherming. De EU moet de gezondheidsdemocratie 
stimuleren door de burgermaatschappij, werkende mensen en mensen die genieten van 
ziekteverzekering of hulpverlening, te betrekken bij het bepalen van de doelstellingen en de 
middelen voor het gezondheidsbeleid.

(98)  We moeten hoogdringend de onderlinge samenhangen erkennen tussen milieubescherming, 
economisch systeem en sociale rechtvaardigheid in onze maatschappij. De EU heeft 
een centrale rol te spelen in de verbetering van de gezondheid door in te grijpen op de 
fundamentele oorzaken zoals sociale determinanten, ecologische en milieudeterminanten 
en genderdeterminanten van onze gezondheid. Wij vragen België en Europa een 
intersectorale aanpak van het gezondheidsbeleid op punt te stellen door bij elke 
beslissing in alle andere sectoren de gevolgen voor de gezondheid in te schatten en mee 
in rekening te nemen, en dit in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO “health 
in all policies”.

(99)  De EU heeft een model uitgewerkt dat fiscaal, op vlak van research & development en van 
marketing extreem ten gunste is van de farmaceutische bedrijven. De verhoging van de prijzen, 
vastgelegd door “big pharma”, brengt de nationale begrotingen voor de gezondheidsstelsels 
in gevaar. Het geneesmiddelenbeleid moet ten dienste staan van de bevolking en niet van de 
farmaceutische multinationals.
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Aan het einde van een legislatuur gekenmerkt door 
• een duidelijke verschuiving naar een steeds commerciëlere gezondheidszorg,
• een toename van de ongelijkheid in de toegang tot de gezondheidszorg,,
•  een grotere impact van gezondheidsdeterminanten op de meest kwetsbare 

bevolkingsgroepen,
•  een volledige aanval op solidariteitsmechanismen, participatiewijzen en 

democratisch beheer van onze sociale zekerheid,.…

De verleiding is groot om te denken dat er geen andere weg is dan een marktconform 
gezondheidssysteem.

En toch:
•  technisch, praktisch en politiek gezien toont dit document aan dat een 

alternatief mogelijk is
- mogelijk vanuit een geloofwaardig begrotingsperspectief!
- haalbaar binnen een redelijke termijn!

•  de aanbevelingen die wij doen zijn niet alleen mogelijk, maar bovenal is het 
essentieel om ze snel ten uitvoer te leggen;

•   in een tijd waarin ‘de gele hesjes’ ons uitdagen over sociale ongelijkheden;
•   in een tijd waarin jongeren de politieke wereld beschuldigen van inactiviteit met 

betrekking tot klimaatcrisis. 

Gezondheid voor iedereen lijkt ons een uitdaging die in staat is om elke burger en 
elk collectief in grote mate te mobiliseren, maar ook om stevige toegevingen van de 
politieke wereld af te dwingen.

Laten we dit alternatief samen realiseren!
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