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Verslag Nationale Raad Belangenbehartiging voor mensen met een 
chronische ziekte: verkiezingsspecial 
 
Samana organiseert halfjaarlijks een nationale raad belangenbehartiging voor mensen met een 
chronische ziekte. Een moment waarop we samen stappen vooruit willen zetten rond thema’s die ons 
allen aanbelangen.  

 
Op 26 mei trekken we naar de stembus voor de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen. 
Uiteraard willen wij ook stem geven aan mensen met een chronische ziekte en de thema’s die voor 
hen belangrijk zijn. 
 
Op 9 mei 2019 ontvingen we verschillende politici / kandidaten voor de komende verkiezingen. Via 
een “speeddate – formule” gingen we met hen aan verschillende thematafels in gesprek. 
 
Overzicht politici: 
 
Voor CD&V: Els Van Hoof (uit Leuven, 2e plaats kamer Vlaams – Brabant) 
Voor Groen: Anne Dedry (uit Leuven, lijstduwer kamer Vlaams – Brabant) 
Voor Open VLD: Dirk Devroey (uit Overijse, lijstduwer kamer Vlaams – Brabant) 
Voor PVDA: Dirk Van Duppen (uit Antwerpen, lijstduwer kamer Antwerpen) 
 
De kandidate voor sp.a:  Karin Jiroflée (uit Haacht trekt de federale Kamerlijst van sp.a in Vlaams-
Brabant) en de kandidaat voor NVA: Peter Persyn (uit Bertem, 1e opvolger kamer Vlaams – Brabant) 
hadden zich verontschuldigd. 
 
De politici gingen niet met elkaar in debat, maar schoven aan per thematafel om met de aanwezigen 
in gesprek te gaan. 
 
Hieronder vind je een verslag van de gesprekken met de politici per tafel: 
 

Verslag thematafels: 
 
Re-integratie  
Het aantal mensen dat op het werk uitgevallen is door ziekte steeg in 2018 boven de 400.000 voor 
ons een duidelijk maatschappelijk signaal. Enkele dagen geleden kwam Securex weliswaar met de 
boodschap (op basis van eigen cijfers) dat dit cijfers zich voor het eerst in 10 jaar zou stabiliseren. Of 
dit effectief een kantelpunt is, zal nog moeten blijken. De onderzoekster van Securex waarschuwde 
bijvoorbeeld zelf dat de burn-outepidemie nog niet voorbij is … 

 
Sinds januari 2017 is er een nieuwe wettelijke regeling om langdurig zieke mensen terug aan het werk 
te helpen. Uit de eerste evaluatie van deze nieuwe regeling blijkt echter dat 70% van de re-
integratietrajecten eindigen in ontslag omwille van medische overmacht. Dit druist uiteraard in tegen 
de doelstelling van deze nieuwe wetgeving. Het was net de bedoeling om de re-integratie van 
langdurig zieke werknemers te bevorderen. Mensen met een chronische ziekte voelen zich meer en 

Nationale raad 



 
 

meer gestigmatiseerd. ‘ANGST’ is dan ook het woord dat in de focusgroepen die wij hierover 
organiseerden het meest werd genoemd … Angst om nog zieker te worden, angst om te hervallen, 
angst voor de financiële gevolgen, angst voor de reacties in de omgeving, angst voor het verlies van 
sociale contacten, … angst om niet meer mee te kunnen! De huidige re-integratiewetgeving is op deze 
manier eigenlijk een versoepeling van de ontslagwetgeving en helpt werknemers niet terug in het 
zadel … terwijl dat toch de bedoeling moet zijn. 
Wij hebben daar alvast een aantal vragen bij … 

 
 

1. Hoe wil jij ervoor zorgen dat meer chronisch zieke mensen terug aan het werk kunnen 
gaan of aan het werk kunnen blijven op een manier die voor hen haalbaar is? 

2. Vele re-integratietrajecten monden uit in een ontslag omwille van medische 
overmacht. Werknemers worden zonder opzegvergoeding ontslagen en verliezen hun 
bijkomende voordelen (bv. hospitalisatieverzekering)? Hoe sta je hier tegenover?  

3. Wat vind je van het voorstel dat de werkgever bij ontslag omwille van medische 
overmacht een tijdelijke bijdrage moet betalen (bv. gedurende de opzegperiode die 
van toepassing geweest zou zijn bij gewoon ontslag) bovenop de uitkering van de 
werknemer, waarbij de werknemer tijdens deze periode intensief begeleid moet 
worden naar een andere, aangepaste job? 

4. De angst om, eventueel op termijn of bij opnieuw ziek worden en met een nog kleiner 
inkomen achter te blijven, remt mensen om de stap te zetten naar terug aan het werk 
gaan. De bestaande beschermingsmaatregelen tegen inkomensverlies zijn te weinig 
bekend. Hoe sta jij tegenover het voorstel om de bescherming tegen inkomensverlies 
wanneer je opnieuw ziek wordt (vandaag tot maximaal twee jaar na het hervatten van 
het werk) uit te breiden? 

 
Belangrijk: in het algemeen waren de verschillende vertegenwoordigers van de aanwezige politieke 
partijen het erover eens dat in de volgende regeerperiode het re-integratiebeleid grondig geëvalueerd en 
bijgestuurd moet worden. 
 
Dirk Devroey – Open VLD 
 
Preventief werken: tijdig opsporen en begeleiding krijgen. 
Maatregelen die reeds zijn uitgewerkt i.v.m re-integratie door eenvoudige trajecten, naast werken 10 
% - 90 % werken en rekening houden met zwaarte van het werk. 
Andere jobinvulling met positieve bevraging :  
-wat kunnen mensen goed ? 
-hoe kan deze patiënt terug aan de slag in een maatschappij die hem apprecieert ? 
-‘disability–manager’ moet kunnen ingrijpen i.g.v. jaloerse collega’s en moet kansen zien voor mensen 
die niet kunnen 

 
Werkgever betrekken met bedrijfsarts (die wordt betaald door werkgever). 
Ik wil daarover nadenken.  Bedrijfsarts neemt niet altijd kant van werknemer. 
Procedure is structureel moeilijk.  Patiënten moeten op hun rechten staan. 
 
Iemand die uitvalt vanwege stress, wil terug in een andere functie, maar die is er niet, zonder stress.  
Hoe kan de arbeidsgeneesheer hier op inspelen ? 
 
Voorbeeld : Rijkswacht wordt wijkagent.  Kan daarna administratie doen.  In heel wat bedrijven 
bestaan andere functies.  In een commercieel bedrijf zijn er meer stressvolle jobs. 
Je hoeft dit niet als negatief bekijken : je kan andere kansen zien, je kan beter naar een ander bedrijf, 
waarin je beter functioneert. 
Ziekenfonds moet re-integratie coördineren. 
 
Mensen hebben schrik : gebrek aan duidelijke afspraken, verlies van inkomen (die niet welvaartsvast 
zijn).  Mensen willen echt aan de slag.  Waar is de bescherming als je hervalt ?  Hoe zou je meer 
bescherming kunnen geven ? 
 
Bij minstens 6 maand ziek is er 2 jaar bescherming. 

- Over nadenken waar je die grenzen legt. 
- Systeem bedenken dat langer in de tijd geldt. 



 
 

- Uit het cascadesysteem treden – er moet een minimuminkomen zijn 
 
 

Er is gebrek aan begeleiding 
 
Sinds 01/01/2019 is er ‘outplacement-management’ voorzien van 1800 € 
 
Els Van Hoof CD&V 
 
Uit werken een positief verhaal halen, ziekte overkomt je.  Zij hebben potentieel. 
Jammer voor de samenleving die dit potentieel moet missen.  Als samenleving ervoor inzetten om er 
werk van te maken.  Overheid moet steunmaatregelen voorzien, er moet een zekere 
inkomensgarantie zijn.  Er mag geen prijs aanhangen.  Inkomenszekerheid moet er zijn. 
 
Arbeidsintegratie is mislukt : hoe kunnen wij dit verbeteren ? 
 
Werkgever is niet ondersteunend.  Maatregel heeft het beoogde resultaat niet. 
Overheid moet goede voorbeeld geven, ook lokale besturen en overheden. 
KMO is hiervoor niet goed uitgerust. 
De meerwaarde, potentieel versterken en steunwerken voor werkgever maar ook voor werknemer. 
Systeem moet worden herdacht. 
 
Uitspraak Geert Noels : ‘ons systeem faalt’.  Er is een stijging van zieken. Hoe zou de politiek 
reageren naar werkgevers ? 
 
Stress is verhoogd.  De vinger kan ik er niet precies op leggen.  Wij geven niet genoeg ruimte. 
Buiten het werk worden er meer engagementen dan vroeger aangegaan, er zijn meer verwachtingen 
naar kinderen toe, die na school nog vele hobby’s uitvoeren, terwijl vroeger voor mij enkel de scouts er 
was.  Verwachtingen op het werk en buiten het werk zijn verhoogd.  Wat is de impact op het brein : je 
kan dit niet volhouden.  Is ons brein hiervoor gemaakt ? 
 
Je neemt minder werk aan. Minder inkomen? 
 
Je wordt afgestraft omdat je gaat werken.  Prijs van de arbeid mag niet worden afgestraft. 
 
Fiscaal moet dit ook worden bekeken? 
 
Uiteraard, er mag geen prijs aanhangen (wat ook door onze partij wordt ondersteund) 
 
Werkgever past bij? Begeleiding van werknemer? 
 
Gelijkschakeling : sanctie voor werkgever, sanctie voor werknemer : dit debat willen wij niet.  Heel het 
systeem trekt op niets. Re-integratie-systeem is bedoeling om te activeren. 
 
Dirk Van Duppen – PVDA 
 
Zieken zijn van 200.000 naar 400.000 gestegen 
Oorzaak aanpassen als je : 

1. Langer werken drijft langdurig zieken op en vervroegde uitval 
2. Werkdruk : reorganiseren : overnemen van niet vervangen van gepensioneerden en 

afschaffing van arbeidsprotectie. 
Presenteïsme ‘Ford-syndroom’ : als je 3 keer ziek wordt, lig je er uit. 
Werk wordt uitbesteed. 
Oplossen door quota’s opleggen. 
 

Wetgeving om werkgever gewaarborgd loon naar 2 maand 100 % betalen (in Nederland is dit 1 jaar).  
Deze gaat meer aan preventie doen en arbeidsintegratie. 
 
P.S. Als parlementariër kan je onbeperkt ziek zijn, met behoud van loon.  
 



 
 

Zie  ook youtube filmpje Raoul Hedebouw re-integratie (PVDA) 
 
 
Mutualiteiten worden hiervoor gefinancierd? 
Deontologisch zou dit niet mogen kunnen. Wij zijn voor onafhankelijke geneesheer. 
Responsabiliseren van werkgevers.  Er moet politieke wil zijn. 
 
 
Wat staat er bij jullie op het programma? 
 
Sociale uitkeringen boven Europese armoedegrens. 
KIWI model 
Pharma-banditisme  
Er zijn verschillende politici naar de pharma-industrie overgestapt. (pharma.be) 
 
Anne Dedry – Groen 
 
Voorkomen i.p.v. oplappen 
Werkgever stimuleren om de werkvloer aan te passen. 
Luisteren naar werknemer, soepel met werktijd omgaan, combinatie zorg/werk 
Hoog gevoeligheid aandacht geven bv in open landschap werkomgeving 
Begeleidende rol van arbeidsgeneesheer. 
 
Arbeidsgeneesheer in het verhaal van begeleiding? 
 
Arbeidsgeneesheer is per definitie onafhankelijk, staat in voor preventie. 
Deze kan voor win-win situatie zorgen. 
 
¾ zijn ontslaan door medisch ontslag : Outplacement is verplicht om 60 beurten te geven, bij ontslag. 
 
Met dit systeem wordt armoede gecreëerd? 
 
Inderdaad, als je er in zit, ben je al te ver. 
 
Worden werkgevers gedwongen voor integratie? 
 
Er zijn goede voorbeelden en er zijn er die zich achter cao’s verschuilen. 
 
Beschermingstijd bij herval: 2 jaar is te kort 
 
Er mag geen tijd op staan.  Bij herval blijft oorspronkelijke uitkering geldig. 
Wij onderschatten wat werkgever aan preventie kunnen doen.  Meer dan 50% willen werken. 
Ik heb mee De Bakermat opgericht : werknemers zijn zieken die regelmatig op controle komen. 
 
Hoe ziet u de begeleiding op de werkvloer? Er is ook angst om terug te starten. 
 
Er is het diensthoofd en arbeidsgeneesheer.  Het diensthoofd krijgt advies van arbeidsgeneesheer.   
Is niet gemakkelijk.  En er is tolerantie van collega’s, wat ook met taboes te maken heeft. 
 
Re-integratie was goed bedoeld, maar heeft duidelijk zijn effect gemist. 
 

 
Mobiliteit 
Ik rij, dus ik ben. Hoe je je verplaatst, zegt veel over jezelf. Mobiliteit rijmt niet zomaar op vrijheid: jij 
kiest waar en wanneer je heen gaat. Naar je werk, je school of je avondje uit. Naar de dokter die je 
nodig hebt en de sportclub. We verplaatsen ons per dag gemiddeld drie keer, waarbij we gemiddeld 
per dag 40 km afleggen, zo stelt Vlaams onderzoek naar ons verplaatsgedrag. Helaas is dit niet voor 
iedereen zo evident. Heel wat mensen zijn veel minder mobiel dan ze zouden willen. Ze zijn 
‘vervoersarm’. Ze geraken om uiteenlopende redenen niet op de locatie waar ze zouden willen of 
zouden moeten geraken. 



 
 

Problemen met de gezondheid kan zo’n oorzaak zijn van vervoersarmoede. 
 

“Ik geraak er niet” is dan ook een uitspraak die wij binnen Samana helaas geregeld horen wanneer 
mensen zich verontschuldigen voor onze activiteiten. 
Uit eigen onderzoek blijkt dat mensen met een chronische ziekte het openbaar vervoer weinig tot niet 
gebruiken: beperkt aanbod, weinig comfort, slechte verbindingen, niet handig in gebruik … Ook het 
aanbod van aangepast vervoer blijkt weinig overzichtelijk, ongelijk verspreid, moeilijk in gebruik of niet 
gekend … Ook omwille van financiële redenen worden verplaatsingen niet gemaakt of uitgesteld. 
 

 Gezondheidsproblemen kunnen een oorzaak zijn van vervoersarmoede. Welke maatregelen wil 
je nemen om dit aan te pakken? 

 Uit een eigen mobiliteitsbevraging blijkt dat het openbaar vervoer door de doelgroep weinig tot 
niet  wordt gebruikt om zich te verplaatsen. Hoe wil je het openbaar vervoer voor de doelgroep 
toegankelijker maken? 

 Vele mensen uit onze doelgroep moeten beroep doen op aangepast vervoer / vervoer op maat. 
Hoe wil je dit toegankelijker maken? 

 
 
Open VLD – Dirk Devroey 
Dirk maakt de opdeling naar vervoer voor werk vs ontspanning/recreatie 

Voor mensen met chronisch ziekte ziet hij een oplossing als er gezorgd wordt voor vervoer: 
 Niet noodzakelijk openbaar vervoer, maar aangepast vervoer vanuit ziekenfondsen, dat 

ingerekend zit in de ziekteverzekering 
 Hij zou ook de lokale pijnpunten opnieuw aanpakken door vb Belbus die in het verleden 

een oplossing boden, maar deze maatregelen werden al te vaak teruggeschroefd. 
 

Openbaar vervoer toegankelijk maken is een issue dat niet op korte termijn kan worden opgelost. Op 
lange termijn moeten de lijnbussen sowieso duurzamer worden en daaronder valt voor open vld ook 
de toegankelijkheid van lijnbussen, treinen en trams. Kilometerheffing: Hoewel dit dossier nog ver van 
een doorbraak is, moeten voor bepaalde doelgroepen, waaronder ook mensen met chr ziekte, zou er 
een systeem van vrijstelling voor aantal km’s moeten zijn, zodat noodzakelijke ritten voor medische 
redenen niet meteen in aanrekening worden gebracht 

Els Van Hoof (CD&V) 
CD&V vertrekt vanuit het principe dat iedereen flexibel moet kunnen leven zonder vooraf alles te 
moeten plannen. De reservatie-regeling van de NMBS en de Lijn is momenteel niet goed genoeg. Dit 
moet mogelijk zijn om de reservatie tot 1 uur te beperken. Er moet dus een basisbereikbaarheid zijn, 
maar ook de sociale tarieven mogen automatisch toegekend worden.  

Daarnaast is CD&V een voorstander om ook de deelmobiliteit verder uit te breiden 
--> bedenking: zijn deze deelwagens dan toegankelijk voor minder mobiele gebruikers? 

 
1. Antwoord vraag 2 en 3 zitten vervat in antwoord op vraag 1 
2. De automatische rechtentoekenning is momenteel een probleem ondanks de digitalisering 

van onze samenleving. CD&V pleit dus voor eenvoudigere procedures 
3. Kilometerheffing: lokale besturen hebben hier een verantwoordelijkheid te nemen 

Eigen CD&V puntjes: Leuven heeft vb een minderhindercoördinator aangenomen om bij 
wegenwerken en openbare werken in de buurt, bij bewoners en handelaars ervoor te zorgen de 
frustraties ifv bereikbaarheid ed. worden opgenomen en gecoördineerd 
CD&V heeft verder ook een werkgroep Handicap & Samenleven van mensen, al dan niet met een 
beperking, die zich wensen in te zetten om de stem van deze doelgroep te laten weerklinken binnen 
de partijwerking 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Dirk Van Duppen (PVDA) 
Korte termijnoplossing: Terugbetaald vervoer vanuit de mutualiteiten organiseren, maar hier moeten 
middelen voor zijn. Mutualiteiten moesten besparen dus deze systemen werden afgeschaft. 

Lange termijnoplossing: 
o Openbaar vervoer fijnmaziger maken --> niet enkel grote assen bedienen 
o Comfort en stiptheid verbeteren 
o Financiering: principe van gratis openbaar vervoer, betaalbaar via de progressieve 

belastingsschalen (sterkste schouders betalen zwaarste lasten) 

Kilometerheffing: PVDA is tegen omdat dit weer op de minder verdienende mensen terechtkomt. 

 
Medicatie  
Het budget van de sociale zekerheid staat onder druk, dat is geen geheim. 
En daar maken we ons bij Samana zorgen over. Want bij gebrek aan middelen zijn de mensen die 
deze sociale zekerheid het meest nodig hebben het grootste slachtoffer, zoals mensen met een 
chronische ziekte die moeten rondkomen met een uitkering en geconfronteerd worden met hoge 
ziektekosten. 
Vanuit Samana vragen wij reeds lang een naar een andere aanpak. Zo kan er fors bespaard worden 
door het systeem van de openbare aanbesteding toe te passen op de honderd meest gebruikte 
geneesmiddelen. Het planbureau berekende dat dit met dit systeem meer dan een half miljard euro 
kan opleveren. 

 
Spaarzaam omspringen met de middelen is de boodschap! Het is voor Samana dan ook onbegrijpelijk 
dat we met z’n allen nog veel te veel betalen voor onze geneesmiddelen. Als samenleving en als 
patiënt. 
We luisteren graag naar de verschillende ideeën en voorstellen om dit aan te pakken. 
 

 Hoe staat je partij tegenover het kiwimodel / sluismodel als manier om te besparen in de sociale 
zekerheid en medicatie goedkoper te maken voor de patiënten? 

 Wat vind je van een verplichting voor farmaceutische bedrijven om aan patiënten die 
deelgenomen hebben aan een experimenteel onderzoek het medicijn ter beschikking te stellen 
wanneer het werd goed bevonden (cfr. onderzoeken naar weesgeneesmiddelen)? 

 
 
Anne Dedry (Groen) 

– stelt zichzelf voor als sociologe met 35 jaar ervaring in de zorg 
– momenteel met haar partij in de oppositie waar wetsvoorstellen kunnen bijgestuurd worden en 

zelf voorstellen kunnen geformuleerd worden vooral nu de laatste maanden nu er geen 
meerderheid is van de regteringspartijen in het parlement 

– beoordeelt het beleid van minister De Block als een goed beleid behalve op gebied van 
geneesmiddelenbeleid, besparingen doorgevoerd op geneesmiddelen zouden een cadeau 
zijn aan de pharma 

– tegen geheime akkoorden tussen de minister en de pharma (transparantie noodzakelijk voor 
burger en parlement) 

– voorstel van Sluismodel via openbare aanbestedingen owv lage kostprijs voor 
geneesmiddelen, geen tekorten mogelijk aangezien leveringsgaranties kunnen ingebouwd 
worden, voor pharma is afzetmarkt verzekerd, is een prioriteit voor een regeerakkoord met 
Groen 

– overheid moet innovatie in geneesmiddelen sturen, en niet enkel overlaten aan de pharma 
– probleem weesgeneesmiddelen moet europees aangepakt worden, een meerderheid voor 

deze aanpak is mogelijk 
– eigen voorstel: 

– mantelzorg verder ondersteunen door betaalde mantelzorg en laten tellen als werkjaren 
voor pensioenberekening 

– uitbreiding vna maximum factuur 
– uitbreiding van geestelijke gezondheidszorg 



 
 

– cannabisolie en voedingssupplementen opnemen als 'evidence based' geneesmiddelen 
 
 
 
Dirk Devroey (Open VLD) 

stelt zichzelf voor als huisarts, docent voor huisartsengeneeskunde aan VUB, 4 jaar ervaring 
op kabinet van Minister De Block als adviserend huisarts 
– tegen geneesmiddelenbeleid van type KIWI model 

– wel de allerlaagste prijs 
– geen garanties op beschikbaarheid 

– voorstander van referentiemodel voor terugbetaling van geneesmiddelen 
– stimulatie van artsen om tenminste in 60% het goedkoopste geneesmiddel voor te 

schrijven, met controle van de overheid 
– in geneesmiddelenbeleid moet je niet enkel rekening houden met de producenten 

maar ook met de distributeurs 
– gezonde concurrentie geeft lage prijzen van geneesmiddel 
– gelooft in samenwerking tussen 3 partijen: arts- patiënt – pharma 
– Europese regeling voor weesgeneesmiddelen 

 
– eigen voorstel: 

– euthanasie wetgeving uitbreiden voor patiënten met dementie (cfr. Nederland en 
Zwitserland) 

–  
Els van Hoof (CD&V) 
- stelt zichzelf voor als politica actief in de commissie volksgezondheid voor ethische thema's zoals 
euthanasie -abortus en palliatieve zorg 
- heeft opleiding genoten in politieke en sociale wetenschappen en Europees recht 
- geeft aan dat inzake geneesmiddelenbeleid geen expertise heeft 

– er is toename  van budget in geneesmiddelen owv vergrijzing 
– stipt aan dat vooral levenskwaliteit moet voorop staan 
– de partij is geen voorstander van KIWI model 

– schakelt concurrentie uit 
– kwaliteit zou kunnen verminderen 
– kwetsbaarheid van patiënt wordt groter 
– markt in België is hiervoor te klein 
– quota van 60% goedkoopste geneesmiddel voorschrijven verder verankeren en 

controleren ipv vrijwillig te registreren 
– eigen voorstel: 

– medicinale cannabis onderzoek en ontwikkeling stimuleren 
– begeleiding van arts en apotheker in medicinale cannabis 
– taboe rond deze therapie wegnemen 
– vroegtijdige zorgplanning veel vroeger op gang brengen en opnemen in 

patiëntenrechten, als een continu proces en dialoog tussen arts en patiënt, dit wordt 
niet ondersteund door open VLD (volgens Els Van Hoof) 

 
Dirk van Duppen (PvdA) 

– stelt zichzelf voor als huisarts en initiator van KIWI model, oprichter  van Geneeskunde 
voor het Volk in Deurne 

– prijscorrectie via openbare aanbesteding 
– Planbureau  heeft uitgerekend dat er 325.000.000 € bespaard kan worden ten voordele 

van de overheid en 227.000.000€  ten voordele van patiënt wat betekent meer koopkracht 
voor burger 

– in Nederland is er reeds een openbare aanbesteding via de verzekeraars, stockbreuk 
komt er niet meer voor als in België wel in tegendeel 

– geen teloorgang van tewerkstelling aangezien productie in buitenland gebeurd, volgens 
planbureau zouden er 3600 jobs bijkomen 

– meer geld voor innovatie 
– per 100€ gaat er 15,5€ naar onderzoek en productie van koppies en varianten 

van bestaande geneesmiddelen, dit is niet meer zinvol in een KIWI model 
– aanbesteding kan ook plaats grijpen op Europees niveau bv. zoals Vlaams Gewest nu 



 
 

doet voor griepvaccin en baarmoederhals vaccin 
– eigen voorstel: 

– klinisch onderzoek en innovatieve geneesmiddelen zou publiek eigendom moeten 
zijn, dan pas is transparantie mogelijk 

– nieuwe innovatieve geneesmiddelen ter beschikking stellen door dwanglicenties 
– afschaffen van ereloonsupplementen in ziekenhuizen 
– aftoppen van lonen van geneesheer specialisten 
– gratis huisarts als basisrecht, vooral nodig voor zij die net buiten het omnio statuut 

vallen, is in NL een terugverdien effect 
 
 

 
Medische kosten 
Wanneer wij mensen met een chronische ziekte over hun inkomen en uitgaven bevragen worden de 
medische kosten steeds opnieuw bovenaan gezet als grote uitgavepost.  
Uit onze meest recente bevraging over de financiële en sociale positie van mensen men een 
chronische ziekte blijkt dat dit bij veel mensen ten koste gaat van het gezinsbudget dat anders had 
besteed kunnen worden aan vrije tijd. De combinatie van een laag inkomen en hoge medische kosten 
verhoogd dan ook het risico op armoede bij onze doelgroep.  
Daarnaast krijgen wij ook steeds meer signalen (cfr. re-integratie) van mensen die beroep willen doen 
op- en nood hebben psychologische ondersteuning maar hierop geen beroep doen of dit uitstellen 
omwille financiële redenen. 
Heel wat vragen en uitdagingen dus … 
 

 Het grootste deel van de gemiddelde gezondheidsuitgaven van gezinnen met een chronisch 
zieke persoon wordt besteed aan kosten waarvoor in de verplichte ziekteverzekering geen 
enkele terugbetaling is voorzien. We verdedigen het principe dat geneesmiddelen en 
therapieën waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond en die worden voorgeschreven 
door een arts, worden terugbetaald in de ziekteverzekering en opgenomen in de 
maximumfactuur. M.a.w voorgeschreven =  terugbetaald, hoe sta jij hier tegenover? 

 Hoe wil jij de geestelijke gezondheidszorg (bv. kostprijs / terugbetaling psycholoog) 
toegankelijker maken? 

 
Dirk Van Duppen (PVDA) 
PVDA is hiermee akkoord, maar hoe financieren je dit en hoe dwing je dit af? 
Wat met andere zaken zoals verzorgingsmiddelen: essentiële gezondheidsmiddelen = gezondheid = 
terugbetaald. 
 
Het geld is te vinden door bv. het kiwimodel / openbare aanbesteding toe te passen. 
 
Toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is één van  de grote problemen, frustraties. In 
ons centrum betalen we de psycholoog zelf, er zijn geen wachttijden en het is betaalbaar. 
Psycholoog is eerstelijnszorg. Dit toegankelijker maken zou complicaties kunnen verhinderen en een 
buffer zijn tussen psychiatrie / 2e lijn. Het zou ook een besparing kunnen betekenen voor het slikken 
van antidepressiva (3/4 van de patiënten zijn hier niet mee geholpen). We zouden zo ook iets kunnen 
doen aan de veel te hoge cijfers mbt zelfdoding. 
 
In Nederland is er een beter systeem, maar het wordt afgebouwd.  
Met mensen praten, eerstelijnspsycholoog, werkt. En je hebt veel minder doorverwijzingen. Ook 
praatgroepen zijn een mogelijkheid. 
 
Het beleid van minister De Block is geen oplossing. Beter het voorschrijven van antidepressiva 
beperken en de toegankelijkheid van de psycholoog verhogen.  
 
Medische kosten in de MAF? 
Meestal heeft het met kosten voor een ziekenhuisopname te maken. De ereloonsupplementen 
afschaffen is een zeer belangrijk punt. We moeten ook stoppen met prestaties per behandeling te 
betalen. Het zou veel beter zijn om goede salarissen voor iedere arts te betalen (cfr. ook onderzoek 
Lieven Annemans). 
De “supplementatitis” moet stoppen, het draagvlak groeit hiervoor. 
 



 
 

Anne Dedry (Groen) 
Het antwoord op vraag 1 ja, dit is één van de voorstellen van Groen om in het regeerakkoord te zetten 
en zo gedetailleerd als wij het voorstelen. Maar we moeten wel evidence based blijven. 
 
De geestelijke gezondheidszorg is ondergewaardeerd en wordt stiefmoederlijk behandeld. Er moet 
geïnvesteerd worden in het afbouwen van de wachtlijsten. De terugbetaling die minister De Block 
heeft ingevoerd is een goed punt, maar dit moet sterk uitgebreid worden. Nu is het te beperkt en 
psychologen gaan hierin niet mee omdat dit voor hen te weinig is. 
Aandacht voor psychisch welzijn zit niet ingebakken in onze maatschappij. Leerkrachte, politie, 
huisarts, … er is te weinig aandacht voor. 
 
Er is ook nood aan een beter wettelijk kader. Nu kan iedereen een plaatje aan de deur hangen en 
zicht therapeut of coach noemen. We moeten het kaf van het koren kunnen scheiden. 
 
De wachtlijsten wegwerken kan alleen maar door er meer geld in te pompen of middelen te 
verschuiven. Groen wil hiervoor ijveren. Niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen. 
 
Dirk Devroey (Open Vld) 
Evidence bases is erg belangrijk. Niet zomaar eender wat terugbetalen. Er moet een afspraak zijn 
tussen de farmaceutische sector opdat er realistische prijzen zijn, en niet een maximale winst voor het 
bedrijf. Onze overheid probeert goed en snel te onderhandelen, maar dit zou op Europees niveau 
moeten gebeuren. 
 
Voor voedingssupplementen is er onvoldoende bewijs van de werkzaamheid / nut om dit terug te 
betalen. 
 
Er is werk gemaakt van de erkenning van psychologen en alleen consultaties bij erkende psychologen 
geven een recht op terugbetaling. 
 
Maar wij willen verder gaan, door kwaliteit te verzekeren en meer terugbetaling te voorzien. Maar een 
regering moet “koken” met de middelen die er zijn. Er waren nu niet meer middelen ter beschikking. 
Het is al een stap, nu kunnen we hierop verder werken. 
 
Er moet ook een wettelijk kader komen voor therapeuten. 
 
Dirk Devroey is zelf geconventioneerd arts. De prijs die je zo als arts krijgt vindt hij voldoende. Maar 
hier wordt misbruik van gemaakt en soms meer gevraagd. Hij doet hieraan niet mee en vindt 
supplementen ook niet nodig voor artsen. 
 
Eigen punten: 
 
Hij is bezig met ethische problemen, bv. besnijdenis van jongens. 
 
Els Van Hoof (CD&V) 
Els houdt zich vooral bezig met ethische thema’s, ontwikkelingssamenwerking en gezondheid. 
 
De eerste vraag is erg belangrijk, maar wat is wetenschappelijk en wat zijn richtlijnen. Het moet 
evidence based zijn. Een probleem voor elke regering is dat er altijd meer geld nodig zal zijn dat dat er 
ter beschikking is 
 
Terugbetaling van psychologen is belangrijk en absoluut noodzakelijk. CD&V heeft dit reeds op de 
agenda gezet. We moeten dit toegankelijker maken voor CD&V is dit een prioriteit. We willen de 
wachtlijsten wegwerken en psychologische ondersteuning betaalbaar maken voor iedereen. We willen 
ook meer projecten voor ambulante zorg in het gezin, want nu gebeurt is te weinig. 
 
We willen ook een wettelijk kader voor therapeuten met een overheidslabel als erkenning. 
 
In het algemeen is er een schrijnend tekort aan middelen in de geestelijke gezondheidszorg. 
 



 
 

De supplementen ikv ziekenhuisopnames / behandelingen is een zware discussie geweest. Veel te 
veel zorgverstrekkers, veel te veel ziekenhuizen die met elkaar in concurrentie gaan. De 
prestatiegerichte financiering is de oorzaak van de overconsumptie. Of dit gaat opgelost worden met 
ziekenhuisnetwerken is nog maar de vraag. Het prestatie gedreven systeem is niet goed, maar het 
Nederlandse systeem bv geeft lange wachtlijsten. 
 
Eigen punten: 

- Inzetten op geestelijke gezondheidszorg is prioritair 
- Mantelzorgers beter ondersteunen (mobiele zorgwoningen, mantelzorgverlof laten meetellen 

voor pensioen) 
- Vroegtijdige zorgplanning (levenskwaliteit is belangrijker dan levenseinde verlengen). 

 
 
 

 
Inkomen 
Chronisch ziek zijn, doet het inkomen gevoelig teruglopen. Dit in combinatie met vaak hoge 
gezondheidskosten maakt dat chronisch zieke mensen gezondheidszorgen uitstellen, schulden 
opstapelen en in een vicieuze armoedecirkel terecht komen. Elke chronisch zieke persoon dient te 
beschikken over een inkomen dat een menswaardig leven mogelijk maakt en in staat stelt tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte behandeling. De minimum invaliditeitsuitkeringen zijn nog steeds erg laag. 
Hierbij wordt dan nog geen rekening gehouden met de bijkomende ziektekosten, die kunnen oplopen 
tot honderden euro’s per maand. Ziek maakt arm – arm maakt ziek, helaas nog steeds een realiteit … 

 
Naast onze eis voor een voldoende hoog vervangingsinkomen hebben we nog een aantal concrete 
vragen: 

 
 Welk tijdspad stel je voor om een volwaardig vakantiegeld (inhaalpremie) voor alle invaliden 

(gelijk aan vakantiegeld gepensioneerden) te realiseren? 
 Wij worden steeds vaker geconfronteerd met de negatieve invloed van de gezinssamenstelling 

(samenwonen) op het inkomen van een gerechtigde, de zogenaamde ‘prijs van de liefde’. Hoe 
wil je dit aanpakken? 

 
Els Van Hoof - CD&V 
 Vraag verhoging vakantiegeld 

o Stelt vraag terug, er is reeds een substantiële verhoging gerealiseerd… 
o Fiscaliteit 
o Waar wij naartoe willen werken is werken naar de welvaartsvastheid, werken aan de 

inkomens, uitkeringen en vervangingsinkomens willen we boven de armoedegrens 
krijgen. We trekken eigenlijk niet de kaart om bv voor invaliden de kaart van het 
vakantiegeld te trekken, en voor anderen iets anders, we willen voor iedereen het 
minimum van een welvaartsvaste uitkering, inkomen… 

o Tijdspad? Geen tijdspad dus maar wel strijden voor bovenstaande 
o Welvaartspremie… onzeker… wij gaan voor nieuwe welvaartsenveloppe, dit is een 

belangrijk punt in ons programma 
o We schopten sociale geweten in de huidige regering 

 Vb. Ik ben om medische reden op pensioen gesteld ambtenaar 
o Wij willen alle ongelijkheden wegwerken, ook voor zelfstandigen bv. je kunt niet de hemel 

beloven, maar er moeten ongelijkheden weggewerkt worden… 
o Sociale bescherming moet voor iedereen gelijk zijn, dat zou niet mogen afhangen van of 

je een lange of korte loopbaan hebt gehad… ongelijkheden moeten weggewerkt worden. 
 Negatieve invloed van "de prijs van de liefde" 

o Er is reeds deels aan tegemoet gekomen, door bepaalde vrijstelling vb. ikv 
integratietegemoetkoming 

o We zijn al in die richting aan het evolueren. 
o Huidige stap is niet voldoende, het moet beter wordt gezegd in de groep, Els beluistert 

dit… we hebben wel in ons programma staan dat mensen met recht op VT, moeten dat 
recht kunnen behouden, dit mag dan niet meetellen om andere zaken te verlagen 

o CD&V wil ook cumul mogelijk maken, meer dan nu het geval is om uitkering en werken 
beter te combineren, zonder vrees voor verlies van de uitkering. Prijs van de arbeid moet 
dus voor hen verlagen en mag geen hoge negatieve impact hebben op de uitkering. 



 
 

o Soms is ook alleen vrijwilligerswerk nog mogelijk, dat helpt naar psychologische en 
sociale impact, maar wordt niet gehonoreerd geldelijk… 

 Wat zeg je op hakbijl VT of geen VT? Is dat niet mogelijk dit te bekijken om hier flexibeler mee 
om te gaan? Bin armoede is er al een voorbeeld, zou het kunnen ook voor CZ te herbekijken. 

 Medische kosten aftrekbaar maken voor belastingen… degene die niet in maximum factuur 
opgenomen worden… 

o Er zijn al wel bv. verhogingen van zorgbudgetten (vroegere premie zorgverzekering)… 
CD&V wil die onafhankelijk maken van leeftijd. 

  
Dirk Van Duppen - PVDA 
 Tijdspad volwaardig vakantiegeld? 

o Filosofie van inkomen! Basisinkomen is een basisrecht, ook als je invalide bent! 
Voornemen van de regering was het optrekken tot de Europese armoedegrens, dat is wat 
we al zeker moeten realiseren.  

o Ook vakantie moet voor iedereen haalbaar zijn, dus vinden we effectief dat dit moet 
opgetrokken worden gelijk met de gepensioneerden. 

o Welvaartspremie is onzeker, het is dus ook geen echt vakantiegeld dat we nu krijgen, het 
moet duurzaam worden, een zekerheid.  

o Wij gaan voor een eerlijke herverdeling van middelen: iedereen moet zijn bijdrage aan de 
samenleving eerlijk betalen… dan zijn er middelen genoeg. Vermogensbelasting! Moet 
ingevoerd worden… er zijn ervaringen in het buitenland die uitwijzen dat dit werkt en dat 
slechts een kleine groep zich hieraan onttrekt. => achterpoortjes sluiten 

o Mensen met een gewoon inkomen, of uitkering… woont in een belastingshel… boven de 
40000 inkomen wordt al 50% belasting gehoffen. Daarom richten personen met hoge 
inkomens bvba's op, die aan 20% belast worden. 

 Prijs van de liefde…  
o Sociale rechten moeten individueel zijn… verzekeren doe je individueel, anders krijg je 

aberraties, mistoestanden… 
o Een stuk ga je dit afromen met belastingen natuurlijk, maar je start wel op een eerlijker 

basis 
o Gezinshoofd verdwijnt dan? Je moet leren kijken naar de behoeften van een gezin (hoe 

dit dan ook is samengesteld) en behoeften zijn dan de noden om een normaal leven te 
kunnen leiden. 
Samenleving is verantwoordelijk! (niet de markt… ) 

 VT? Gezondheidszorg is een basis recht, als je dit met bovenstaande allemaal in orde brengt, 
heb je eigenlijk VT niet meer nodig. Een andere zaak is natuurlijk de situatie nu… je krijgt 
werkende armen…  

  
We zien achteruitgang sociaal… ten opzichte van vroeger… je ziet bv. meer en meer patiënten in 
schulden. 
De jacht die ingezet wordt op chronisch zieke mensen… walgelijk! 
  
Ann Dedry - Groen 
 Alle uitkeringen moeten boven de armoede grens komen! 
 Gezondheidszorg: er moet verschoven worden  

o Overconsumptie tegen gaan, vb. beeldtechnologie 
o Overconsumptie antibiotica en psychofarmaca, sluismodel… zonder stocktekort! 
o Herinvesteren van middelen die je vrij maakt, vb. in uitkeringen optrekken! 
o Pacten met farmaceutische sector tegen gaan, die winsten afblokken en dat geld 

herinvesteren 
o Artsen verplichten om te conventioneren! Wij willen tariefzekerheid! 
o Uitbreiden van de maximumfactuur voor bepaalde ziektebeelden gekoppeld aan het 

gebruik van bepaalde producten, vb. ziekte van Crohn en gebruik van 
voedingssupplementen 

 Negatieve invloed van de gezinssamenstelling: dat kan niet, tegemoetkoming… moet gekoppeld 
zijn aan jezelf, ongeacht het feit aan wie je gekoppeld bent.   Vb. maximumfactuur is bv. alleen 
een middel om tegemoet te komen aan noden van de CZ => plafond moet rekening houden met 
uw inkomen en niet met volledig gezinsinkomen. 

 Toekenning van rechten, automatische rechtentoekenning staat in ons programma! Minder 
papieren.  



 
 

  
Dirk Devroey - Open VLD 
 Tijdspad vakantiegeld 

o Het zou direct moeten gebeuren, maar het kost natuurlijk geld - er schreeuwen anderen 
harder om geld. 
Geef mij argumenten om dit mee mogelijk te maken? 

Ze moeten al inboeten op zoveel dingen, dus zou dit toch mogelijk moeten zijn. 
Het heeft nog nooit op de politieke agenda gestaan… 

Wij moeten vragen om dit op te nemen in de regeringsonderhandelingen… richt u naar de 
partijvoorzitters om dit op de agenda te krijgen. 

 Fiscaliteit? Klopt dat dit een probleem is, maar open VLD heeft hier geen antwoord op. 
 Prijs van de liefde, op dit ogenblik zijn er nog te veel ongelijkheden… gelijk belasten en belonen.  

Iedereen individueel belasten? Toegelaten partnerinkomen verhogen? 
 Aftrekbaarheid van medische kosten ikv belastingen? Welke kosten kunnen aftrekbaar zijn? 

Evidence based zijn van medicatie en behandelingen is hierbij cruciaal punt, daar stappen we 
niet van af…  

 Optrekken van belastingvrije sommen is wel een mogelijkheid. 
 VT-systeem - naar een meer gedifferentieerd systeem? Interessant idee 
 Automatische rechtentoekenning? Patiënt kan dit niet zelf, daar moet gewerkt worden met een 

zorgcoördinator…  
 
 

  


