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Inzet voor thuiszorg

In 1990 richtte Ritta met haar 
man Georges Goris en een aan-
tal gelijkgezinden de Werkgroep 
Thuisverzorgers op. Ze had jarenlang 
zelf voor de zorg van haar moeder 
ingestaan en vond het belangrijk dat 
dit thuis, in de vertrouwde omge-
ving kon gebeuren in plaats van in 
een rust- en verzorgingstehuis. Dat 
was een doelbewuste keuze, een 
keuze die iedereen volgens Ritta 
zou moeten kunnen maken zonder 
belemmeringen of discriminatie. 

Tegen die belemmeringen en discri-
minatie (bijvoorbeeld op het vlak van 
tewerkstelling, financiën of onder-
steuning) heeft ze in de Werkgroep 
Thuisverzorgers hard gestreden. 

Afscheid van  
Ritta Waelput

‘Hard’ met een d wanneer het ging 
over wetten en regels en in onder-
handelingen met de overheid of 
dienstverleners. Dan kende Rita 
weinig scrupules en werd ze gedre-
ven door een mateloos gevoel voor 
rechtvaardigheid. 

‘Hart’ met een t in de contacten 
met andere mantelzorgers die hun 
noden of hun overbelasting bij haar 
kwamen neerleggen. Naar hen toe 
was ze uiterst begripvol, geduldig en 
meelevend.

Als er vandaag aandacht is voor de 
mantelzorgers, als er regelingen zijn 
die het mensen nu toelaten om voor 
een zieke naaste te zorgen, zonder 
al te veel verlies van rechten of cen-
ten, dan is dat ongetwijfeld dankzij 

Ritta. Het kan nog altijd veel beter, 
maar zonder haar inspanningen, haar 
gedrevenheid en energie zou de 
erkenning voor de inzet en onder-
steuning van mantelzorgers nooit zo 
ver staan als vandaag.

Bewonderenswaardig is daar 
bovenop nog het feit dat Ritta, en 
ook Georges, al dat werk ten voor-
dele van de mantelzorgers altijd 
vrijwillig hebben gedaan en er veel 
meer tijd in investeerden dan de 
werknemers die de vereniging ooit 
in dienst had. De inzet voor anderen 
ging voor Ritta ontzettend ver.

Mede-oprichtster  
van het VPP

Ritta stond mee aan de wieg van 
het Vlaams Patiëntenplatform. In 
de missie van onze organisatie werd 
er steeds gesproken over de patiënt 
én zijn omgeving. De aandacht voor 
die ‘omgeving’, dat was de verdien-
ste van Ritta. 

Op 15 april overleed Ritta Waelput op 78-jarige 

leeftijd. Ze was een van de stichtende leden van het 

Vlaams Patiëntenplatform en spande zich ook in voor 

vele andere initiatieven.
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Ook na de stichting van het VPP 
bleef Ritta zich volledig inzetten 
namens haar vereniging. Uit respect 
voor haar inzet en haar deskundig-
heid op meerdere fronten was ze 
een onmisbare schakel in het dage-
lijks bestuur, de raad van bestuur 
en later ook de stuurgroep van het 
VPP.  Ze had inhoudelijk een grote 
expertise, volgde de actualiteit en 
het beleid op de voet, had een groot 
strategisch inzicht over aanpak van 
beleidsdossiers, kende de adminis-
tratie op haar duimpje en volgde de 
wijzigingen rond arbeidsvoorwaar-
den en loonbeleid op. 

Rode jas

Ilse Weeghmans vertelt: “Ritta 
kon absoluut niet tegen onrecht 
en dat uitte zich op verschillende 
manieren. Ik herinner me nog een 
persconferentie van de Werkgroep 
Thuisverzorgers waar ik mee naar toe 
mocht. Het ging over de discrimina-
tie binnen de zorgverzekering tussen 
woonzorgcentra en de thuiszorg. Het 
kon absoluut niet dat je als patiënt in 
de thuiszorg minder premie ontving 

dan wanneer je was opgenomen in 
een woonzorgcentrum. Mede door 
Ritta haar strijd werd dit rechtge-
trokken. Voor mij was de rode jas 
die Ritta droeg ook mee symbool van 
die strijd. Meestal had ze die aan op 
belangrijke momenten waarop ze 
haar punt moest maken.

Ik heb van Ritta maar één keer een 
uitbrander gekregen. We hadden 
met het VPP een studiedag patiën-
tenrechten georganiseerd. Ik had de 
mannen van het panel een fles wijn 
cadeau gedaan, en de vrouwen van 
het panel kregen een bos bloemen. 
Ritta vond dit absolute discrimina-
tie en gaf aan welke strijd vrouwen 
jaren hadden geleverd voor gelijke 
rechten. Het is me altijd bijgebleven 
en tot op vandaag krijgen sprekers 
op het VPP altijd dezelfde attentie.

Sinds Ritta zelf ziek werd, zorgde 
Georges thuis voor haar op een 
mooie, warme manier, met hulp van 
thuiszorg. Deze mogelijkheid heeft 
Ritta in haar strijd via de Werkgroep 
Thuisverzorgers en via het Vlaams 
Patiëntenplatform mee verwezen-
lijkt… maar dan voor alle Vlamingen.

Christine Baelus, Ritta Waelput, 
Gemma Reynders-Broos, Ilse 
Weeghmans (10 jaar VPP)
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Sinds 2002 bestaat de wet op de pati-
entenrechten. In deze wet zitten 
alle rechten vervat die je als patiënt 
hebt ten aanzien van een zorgver-
lener zoals een huisarts, specialist, 
apotheker of tandarts. Zo heb je 
onder andere recht op kwaliteits-
volle dienstverlening, vrije keuze 
van zorgverstrekker, bescherming 
van je privacy en inzage in je patiën-
tendossier. De patiëntenrechtenwet 
zorgde ongetwijfeld voor een posi-
tieve evolutie in de relatie tussen 
een patiënt en zijn zorgverstrek-
ker. Toch blijkt uit onze dagelijkse 
contacten met patiënten dat er nog 
verbetering mogelijk is.  Het VPP 
vond 18 april dan ook het geschikte 
moment om, bijna vijftien jaar na 
de invoering, kritisch in te zoo-
men op bepaalde aspecten van de 
patiëntenrechtenwet.

De pijlen gericht 
op het klachtrecht

Iedere patiënt heeft de mogelijk-
heid om een klacht neer te leggen bij 
een ombudspersoon als een zorgver-
lener zijn of haar patiëntenrechten 

Naar een 
toegankelijk 
klachtrecht 
ingebed in een 
kwaliteitsbeleid
18 april was de Europese dag van de rechten van de patiënt. 

Zoals ieder jaar maakt het VPP op die dag van de gelegenheid 

gebruik om de patiëntenrechten in de verf te zetten. Dit jaar 

richtten we onze pijlen op het klachtrecht en stelden we trots 

onze nieuwe brochure over het thema patiëntenrechten voor. 

niet naleeft. Er zijn op dit moment 
heel wat drempels die ervoor zorgen 
dat patiënten geen klacht neerleg-
gen. Vind je weg maar eens in het 
doolhof van diensten en procedu-
res als je een klacht wil indienen. 
Een ombudspersoon in een zieken-
huis kan daarenboven wel zijn best 
doen om neutraal te handelen maar 
zal nooit onafhankelijk zijn omdat 
hij werknemer is van het zieken-
huis. En wat doe je als bemiddelen 
niet lukt of niet het gewenste resul-
taat oplevert? 

Op 18 april maakte het Vlaams 
Patiëntenplatform van de gelegen-
heid gebruik om deze knelpunten 
nog eens duidelijk aan te kaarten 
bij de bevoegde instanties. Het VPP 
streeft naar een optimale organisa-
tie van een toegankelijk klachtrecht. 
Enkel een laagdrempelige, externe 
en onafhankelijke ombudsfunctie kan 
de huidige problemen écht oplossen. 
Daarom moet er werk gemaakt wor-
den van een trapsgewijs systeem van 
klachtenbemiddeling en –behande-
ling dat tegemoetkomt aan de noden 
van iedere patiënt. Een degelijk 

uitgebouwde klachtenbemiddeling 
en -behandeling moet onderdeel zijn 
van een kwaliteitsbeleid. We moeten 
klachten leren zien als een kans om 
het in de toekomst beter te doen.

Ken je rechten als patiënt

Op de dag van de rechten van de 
patiënt stelden we ook trots de ver-
nieuwde versie van onze brochure 
‘Ken je rechten als patiënt’ voor. De 
ledenverenigingen van het Vlaams 
Patiëntenplatform vzw kunnen de 
brochure gratis bestellen door een 
mailtje te sturen naar info@vlaams-
patientenplatform.be met daarin 
het aantal gewenste brochures en 
de adresgegevens van de ontvanger. 
Telefonisch bestellen is mogelijk op 
het nummer 016 23 05 26. Ten slotte 
is de brochure ook beschikbaar op 
onze website www.vlaamspatien-
tenplatform.be bij het onderdeel 
Publicaties. 

Met vragen over patiëntenrech-
ten kan je steeds terecht bij Sarah 
Defloor via sarah.defloor@vlaams-
patientenplatform.be of 016 23 05 26.

KEN JE  
RECHTEN ALS PATIËNT

Welke rechten heb ik als patiënt? Wat is een 

vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger 

aan? Wat zijn mijn rechten bij een gedwongen opname? 

Mag ik mijn patiëntendossier inkijken? Wat als mijn 

rechten niet worden nageleefd?
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Het ontstaan van  
ZOPP Limburg

Uit verschillende bevragingen van 
het Vlaams Patiëntenplatform vzw 
en Trefpunt Zelfhulp vzw bleek dat 
er nood was aan meer ondersteuning 
bij verenigingen. Dit voornamelijk 
om de participatie van de verenigin-
gen te verhogen. Om aan deze vraag 
tegemoet te komen werd er beslist 
om regionale antennes op te rich-
ten. De eerste antenne kwam er  in 
Limburg dankzij subsidiëring van de 
overheid, hierdoor was ZOPP Limburg 
geboren! 

Feestelijke opening  
op 13 mei 

Voor de opening van ZOPP Limburg 
werden alle Limburgse, afdelingen 
van zelfhulpgroepen en patiën-
tenverenigingen uitgenodigd in de 
nieuwe kantoren op de Corda Campus 
in Hasselt. Zo’n zestigtal geïnteres-
seerde vrijwilligers, afkomstig van 
ongeveer dertig verschillende ver-
enigingen, zakten af naar Hasselt 
om kennis te maken met de mede-
werkers n.l. Brecht, Claudia en Ruth. 

Nadat iedereen persoonlijk was ver-
welkomd en een drankje kreeg, werd 

Opening  
regionale antenne

In mei vond de officiële opening plaats van onze regionale antenne in de 

provincie Limburg. ZOPP Limburg staat voor Zelfhulpondersteuning en 

Patiëntenparticipatie en ondersteunt en begeleidt verenigingen en afdelingen 

die in Limburg actief zijn. ZOPP Limburg is een samenwerkingsinitiatief tussen 

het Vlaams Patiëntenplatform vzw en het Trefpunt Zelfhulp vzw.

aan de vrijwilligers gevraagd om 
plaats te nemen in de grote verga-
derruimte. Om er voor te zorgen dat 
de vrijwilligers de kans zouden krij-
gen om kennis te maken met andere 
verenigingen of groepen, werden zij 
verdeeld over verschillende tafels. 
Leden van dezelfde vereniging zaten 
dus niet altijd samen aan tafel. Dit 
zorgde er voor dat de vrijwilligers al 
snel kennismaakten met elkaar. 

De middag begon met een korte 
toelichting over wie en wat ZOPP 
Limburg is. De drie nieuwe mede-
werkers stelden zichzelf voor en ook 
de vier grote doelstellingen, waar-
rond ZOPP Limburg wil gaan werken, 
werden toegelicht. 

De verenigingen  
aan het woord 

Na de voorstelling van ZOPP Limburg 
werden de vrijwilligers aan het werk 
gezet. Hen werd gevraagd om samen 
met hun tafelgenoten na te denken 
over hoe ZOPP hun zou kunnen hel-
pen bij de dagelijkse werking van 
de vereniging en het organiseren 
van activiteiten. Eveneens werd 
er nagedacht over welke onder-
steuning ZOPP Limburg zou kunnen 
bieden om een betere participatie 

aan het gezondheidsbeleid mogelijk 
te maken. 

Na een brainstorm van een klein 
uur, werden de bedenkingen en 
ideeën van de verschillende groepen 
overlopen. Er kwamen heel wat inte-
ressante onderwerpen naar boven. 
Bovendien was het heel aangenaam 
om te zien hoe zeer de vrijwilligers 
gemotiveerd waren om mee na te 
denken over de werking van ZOPP 
Limburg! 

Om de vrijwilligers te bedanken voor 
hun inspanning, vond er ter afsluiting 
een feestelijke receptie plaats waar-
bij er werd geklonken op een mooie 
samenwerking tussen de Limburgse 
patiëntenverenigingen en zelfhulp-
groepen en ZOPP. De vrijwilligers 
konden tijdens de receptie verder 
kennis maken met elkaar en met de 
ZOPP medewerkers. 

Meer informatie? 

eem contact op met de medewerkers 
van ZOPP Limburg: op het nummer 
011 94 62 20 of via info@zopp-lim-
burg.be.

Je kan ook altijd een afspraak 
maken voor een gesprek op de Corda 
Campus, Kempische Steenweg 311 
bus 2.01 gebouw 1, 3500 Hasselt.
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infomoment 
met patiënten-
vertegenwoordigers

Big Data in de 
gezondheidszorg

De huidige informatietechnologie biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden gegevens - 

ook wel ‘Big Data’ genoemd – op te slaan, op een snelle manier te analyseren en verbanden 

te vinden. Big Data krijgt steeds meer aandacht binnen de gezondheidszorg. Het VPP vond 

het dan ook hoog tijd om patiëntenverenigingen te informeren over Big Data en enkele eerste 

reflecties van patiëntenvertegenwoordigers over dit thema te verzamelen. Het gaat immers 

over gegevens die vaak betrekking hebben op patiënten.

Toegenomen aandacht 
voor Big Data

Er bestaat momenteel veel interesse 
in patiëntengegevens. Het gaat bij-
voorbeeld over gegevens uit medische 
dossiers, geneesmiddelenvoorschrif-
ten,  ziekenhuisfacturen, DNA-testen, 
medische apparatuur en lotgenoten-
contacten op internetfora. Door op 
grote schaal dergelijke gegevens 
te verzamelen en te onderzoeken, 
willen onderzoekers, bedrijven en 
overheden kennis verwerven voor 
innovatie in de gezondheidszorg.

De term Big Data duikt ook op in 
verschillende recente beleidsnota’s 
van zowel de federale als Vlaamse 
regering. Daarnaast  onderzoeken 
parlementsleden in het federale 
parlement momenteel de oppor-
tuniteiten van Big Data voor de 
gezondheidszorg. 
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Infomoment met  
Prof. dr. ir. Bart De Moor

Op 12 mei 2016 vond er een infomo-
ment over Big Data plaats voor de leden 
van het VPP. Prof. dr. ir. Bart De Moor1, 
gespecialiseerd in bio-informatica en 
data-mining, gaf een boeiende lezing.

Professor De Moor startte zijn uiteen-
zetting met een aantal vaststellingen. 
De kracht van computers stijgt enorm, 
de ontrafeling van het menselijk 
genoom leverde veel informatie op, de 
kostprijs van genetische testen daalt 
snel, steeds meer voorwerpen zijn ver-
bonden met het internet, ziekenhuizen 
kunnen vandaag al veel gezondheidspa-
rameters en lichaamsmateriaal meten 
of lezen, enzovoort. Al deze evoluties 
brengen een tsunami aan medische 
data met zich mee.

Overzicht over alle data?

Hierbij ontstaat een probleem: de 
data nemen toe maar de mogelijk-
heid om deze grote hoeveelheden 
informatie te interpreteren neemt 
af. Ingenieurs kunnen via techno-
logie helpen bij het interpreteren 
van de massa gegevens. Zij kunnen 
bijvoorbeeld beslissingshulp-syste-
men bouwen die artsen bijstaan in 
hun beslissingsproces. Het blijft wel 
nog steeds de arts die de beslissing 
neemt en er de verantwoordelijkheid 
voor draagt.

Er bestaan vandaag al verschil-
lende voorbeelden waarbij Big 
Data-analysemethodieken gebruikt 
worden om klinische praktijken te 
ondersteunen of te verbeteren. 
Professor De Moor verwees onder 
meer naar modellen voor de onder-
steuning van diagnostiek, het 
automatisch bewaken van de sui-
kerspiegel van comapatiënten, het 
gebruik van DNA-chips om nieuwe 
ziektes te ontdekken, de ontwikke-
ling van software om erfelijke ziektes 
en hun potentiële oorzaken op te 
sporen, de mogelijkheden op vlak 
van niet-invasieve prenatale testen, 
enzovoort.

Big Data tegen 
overconsumptie?

Naast klinische toepassingen kunnen 
Big Data-analysemethodieken ook 
gebruikt worden om medische over-
consumptie te detecteren. Hierbij 
kan men denken aan artsen die in 
vergelijking met collega’s vaker dure 
geneesmiddelen voorschrijven of zie-
kenhuizen die meer dan gemiddeld 
dure onderzoeken uitvoeren. Big Data-
analysemethodieken kunnen volgens 
professor De Moor dan ook bijdragen 
tot besparingen in de zorg. Artsen, 
beleidsmakers en patiënten moeten 
dus rekening houden met de enorme 
mogelijkheden die computerweten-
schappen kunnen bieden voor de 
vooruitgang in de gezondheidszorg.  

Privacy

Onderzoekers hebben daarbij nood aan 
grote hoeveelheden data. Dat ligt omwille 
van privacy-redenen soms gevoelig. Om 
gemakkelijk toegang te kunnen krijgen 
tot gegevens werken onderzoekers liefst 
met een opting-out systeem. Dat houdt 
in dat gegevens automatisch beschikbaar 
zijn voor het onderzoek tenzij de pati-
ent zich actief verzet. Professor De Moor 
waarschuwt voor een onterechte angst 
voor privacy-inbreuken. De gegevens 
worden sterk beveiligd en door anonimi-
sering of codering weten onderzoekers 
niet van welke personen de gebruikte 
gezondheidsgegevens afkomstig zijn. 
Een moeilijke toegang tot gegevens kan 
bovendien nieuwe inzichten omtrent 
ziektes belemmeren. 

Juridische,  ethische 
en democratische 
vraagstukken

Ten slotte wees professor De Moor op 
enkele juridische, ethische en democra-
tische gebreken:

• Het wettelijk kader kan de snelheid van 
de technologische vooruitgang niet volgen.

• Er is nood aan een debat over geneti-
sche vraagstukken. Hoe ver mag men 
gaan op vlak van genetische wijzigin-
gen in het menselijk lichaam? (Denk 

bijvoorbeeld aan fysieke verbete-
ringen voor topsporters, designer 
baby’s, …). Waar liggen de gren-
zen voor het gebruik van genetische 
gegevens of gegevens over levens-
stijl door bijvoorbeeld verzekeraars, 
werkgevers en de verplichte ziek-
teverzekering? Wat met genetische 
informatie die onzeker is?

• Politici zijn te weinig bekend met 
wat technologie allemaal kan bieden. 
Dat zorgt ervoor dat de samenleving 
vertrouwen moet hebben in onder-
zoekers. Streven onderzoekers altijd 
het algemeen belang na?

Eerste reflecties van 
patiënten

Na de lezing kregen de deelnemers van 
het infomoment de mogelijkheid om 
enkele eerste reflecties over Big Data 
in de gezondheidszorg te uiten.

H e t  g e a n o n i m i s e e r d  o f 
gecodeerd gebruik van gezond-
heidsgegevens door academische 
onderzoekers roept weinig weerstand 
op. Patiëntenvertegenwoordigers hopen 
bijvoorbeeld dat Big Data- analyseme-
thodieken kunnen helpen om de oorzaak 
van ziektes te achterhalen. Tegenover 
het gebruik van gezondheidsgegevens 
door commerciële spelers staan de 
deelnemers meer kritisch. Hoe wil de 
private sector Big Data met betrekking 
tot gezondheid inzetten? Behoudt de 
patiënt controle over zijn gegevens?

Transparantie over het doel van de 
gegevensverzameling en de wijze van 
gegevensopslag zijn cruciale elemen-
ten voor patiënten. Het belang van 
strenge sancties bij gegevensmisbruik 
en respect voor het recht van patiën-
ten om niet te weten (bijvoorbeeld bij 
het opstellen van genetische risicopro-
fielen aan de hand van big data) werden 
ook aangehaald.

De deelnemers waren van mening dat er 
nood is aan een maatschappelijk debat 
over de ethische en juridische aspecten 
van Big Data in de gezondheidszorg. Het 
infomoment leverde in ieder geval alvast 
veel nuttige informatie en stof tot naden-
ken op. Wordt waarschijnlijk nog vervolgd!



9Vlaams Patiëntenplatform vzw

Situering

Een ziekte is zeldzaam wanneer ze 
slechts bij minder dan 1 op 2000 
personen voorkomt. Toch komen 
zeldzame ziekten globaal genomen 
vaak voor. Er wordt geschat dat 6 tot 
8 % van de bevolking (ooit) getroffen 

Expertisecentra  
voor zeldzame ziekten 

Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde de afgelopen 

maanden een uitgebreide bevraging bij patiëntenverenigingen 

die werken rond een zeldzame ziekte. Voor een goed begrip 

van de resultaten is het belangrijk om de context goed te 

schetsen. Daarom beginnen we met de toelichting van enkele 

basisbegrippen en de stand van zaken in het beleid rond 

zeldzame ziekten. 

wordt door een van de naar schat-
ting 6000 a 8000 zeldzame ziekten. 
Door het zeldzame karakter krijgen 
patiënten hun diagnose soms nooit of 
zeer laat en verloopt de behandeling 
vaak niet optimaal. Ook is de ontwik-
keling en verspreiding van specifieke 
behandelingen voor een zeldzame 

ziekte (weesgeneesmiddelen) niet 
vanzelfsprekend. 

In 2008 werd het Fonds Zeldzame 
Ziekten opgericht door de Koning 
Boudewijnstichting. Het Fonds 
streeft naar een structurele en inte-
grale aanpak van zeldzame ziekten, 
met als doel de levenskwaliteit van 
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patiënten met een zeldzame ziekte 
en hun omgeving te verbeteren. Op 
basis van een rapport van het Fonds 
stelde minister Onkelinx in 2013 
het Belgische Plan voor Zeldzame 
Ziekten op met 20 maatregelen (te 
vinden op www.rare-diseases.be). 
In augustus 2014 verschenen vervol-
gens enkele belangrijke Koninklijke 
Besluiten, meer specifi ek over de 
‘functie’, de ‘expertisecentra’ en het 
‘netwerk’ zeldzame ziekten. Deze 
besluiten zullen nu door minister De 
Block en de regionale collega’s ver-
taald worden naar de praktijk. 

Belangrijke begrippen

FUNCTIE ZELDZAME ZIEKTEN 

Functies zeldzame ziekten zijn 
een soort van toegangspoort naar 
meer gespecialiseerde zorg. Het is 
de bedoeling dat personen, bij wie 
er een vermoeden is van een zeld-
zame ziekte, door hun behandelende 
arts doorverwezen worden naar een 
functie zeldzame ziekten. Daar volgt 
dan een multidisciplinaire opvol-
ging. Omdat er bij ongeveer 80% 
van de zeldzame ziekten een gene-
tische factor is, is het belangrijk 
om te beschikken over een centrum 
voor menselijke erfelijkheid. In de 
praktijk komt dat erop neer dat in 
Vlaanderen de functies zeldzame 
ziekten beperkt zijn tot de univer-
sitaire ziekenhuizen (Antwerpen, 
Brussel, Gent en Leuven). 

Vanaf hier zijn er verschillende 
opties:

• Diagnose = geen zeldzame ziekte: de 
patiënt wordt doorverwezen naar het 
reguliere zorgcircuit. 

• Diagnose = zeldzame ziekte: de patiënt 
wordt doorverwezen naar een plaats 
waar er zich expertise over deze aan-
doening bevindt. 

• Diagnose = zeldzame ziekte, maar 
geen expertise in België: de patiënt 
wordt doorverwezen naar een bui-
tenlands expertisecentrum en wordt 
verder opgevolgd door de functie zeld-
zame ziekten. 

• Geen diagnose maar wel vermoeden 
van zeldzame ziekte: de patiënt wordt 
verder opgevolgd door de functie zeld-
zame ziekten. 

Het VPP maakt deel uit van de 
werkgroepen die momenteel deze 
functies verder uitwerken. Deze 
zomer komen de werkgroepen tot 
een einde en zullen de Functies zeld-
zame ziekten operationeel worden. 

EXPERTISECENTRA ZELDZAME 
ZIEKTEN 

Expertisecentra, ook wel referentie-
centra genoemd, zijn centra waar 
er zich duidelijke expertise bevindt 
rond een of meerdere (clusters van) 
zeldzame ziekten. Dit hoeven niet 
noodzakelijk universitaire centra te 
zijn, ook heel wat niet-universitaire 
ziekenhuizen beschikken over teams 

met veel expertise. 

Vandaag zijn er reeds erkende 
referentiecentra voor enkele (clus-
ters van) zeldzame ziekten, zoals 
voor neuromusculaire aandoenin-
gen, mucoviscidose, hemofilie en 
metabole aandoeningen. Het is de 
bedoeling dat de bestaande refe-
rentiecentra behouden blijven en 
zich op termijn aanpassen aan de 
nieuwe regelgeving. Voor de andere 
zeldzame ziekten zullen nieuwe 
expertisecentra opgericht en erkend 
worden.

NETWERK ZELDZAME ZIEKTEN 

Deze functies en expertisecentra 
vormen samen met o.a. perifere 
ziekenhuizen, sociale diensten en 
huisartsen, een netwerk zeldzame 
ziekten. Het is de bedoeling dat 
patiënten binnen dit netwerk of 
zorgcircuit behandeld worden. De 
patiënt kan, maar moet dus niet, 
behandeld worden in een exper-
tisecentrum. In sommige gevallen 
kan het zelfs aangewezen zijn een 
patiënt te laten opvolgen door een 
arts in de periferie. Dit weliswaar 
onder de  voorwaarde dat de arts 
zich houdt aan de kwaliteitscrite-
ria die opgesteld worden door het 
expertisecentrum voor de betrokken 
aandoening. 

Het is dus niet de bedoeling om 
systematisch iedere patiënt te 
verplichten om naar een experti-
secentrum te gaan, maar wel om 
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ervoor te zorgen dat iedere patiënt 
in een netwerk terecht komt waar er 
een garantie is over de kwaliteit van 
de geboden zorg.

In het najaar wordt er gestart met 
werkgroepen rond de oprichting 
van de netwerken zeldzame ziekten 
waarbij het VPP terug actief betrok-
ken zal worden. 

Bevraging over 
expertisecentra

Om een goed beeld te krijgen waar 
de expertise in Vlaanderen zich 
m.b.t. iedere specifieke aandoe-
ning bevindt, voerden we eind 2015 
begin 2016 een telefonische bevra-
ging uit bij verenigingen actief rond 
zeldzame ziekten. 25 ledenvereni-
gingen van het VPP en 11 niet-leden 
werden bevraagd. Op 9 april 2016 
werd er een denkdag georganiseerd 
waarop alle verenigingen uitgenodigd 
waren en de aanwezige patiënten-
vertegenwoordigers de kans kregen 
om nog aanvullingen of bemerkingen 
door te geven. De resultaten van de 
bevraging werden uiteindelijk gepu-
bliceerd in het ‘rapport bevraging 
expertisecentra voor zeldzame ziek-
ten’. De belangrijkste bevindingen 
geven we hieronder weer. 

ALGEMEEN 

Bijna alle verenigingen geven aan 
dat expertisecentra belangrijk zijn 
voor hun ziekte. De expertise blijkt 

voornamelijk aanwezig in één of 
meerdere universitaire ziekenhuizen 
in Vlaanderen en Brussel of de reeds 
erkende referentiecentra. Toch zijn 
er ook twee verenigingen die aan-
geven dat het AZ Sint-Jan in Brugge 
gespecialiseerd is in hun aandoening. 

Expertise hier en 
in het buitenland

Wanneer de kwaliteit en het niveau 
van de expertise in Vlaanderen ver-
geleken wordt met het buitenland, 
geven de meeste verenigingen aan 
dat Vlaanderen zich op een (min-
stens) gelijkwaardig niveau bevindt. 
Zeven verenigingen geven aan dat 
België duidelijk een hoger niveau 
van expertise vertoont dan het bui-
tenland en zelfs bij de wereldtop 
behoort. Acht verenigingen geven 
dan weer aan dat er te weinig exper-
tise aanwezig is in Vlaanderen. Al 
deze verenigingen lichten echter toe 
dat er zich in minstens een van onze 
buurlanden (Nederland, Frankrijk of 
Duitsland) wel expertise m.b.t. hun 
aandoening bevindt.  

ZORG IN HET BUITENLAND

Het is eerder uitzonderlijk dat een 
patiënt doorverwezen wordt naar 
het buitenland (al zijn de meeste 
patiënten hiertoe wel bereid, indien 
nodig). Voor bepaalde zeldzame 
ziekten blijkt zorg in het buitenland 
echter meer ingeburgerd te zijn. 
Hier valt een grote overlap op met 

de verenigingen die een tekort aan 
expertise in Vlaanderen ervaren. 

Sommige verenigingen ervaren pro-
blemen bij zorg in het buitenland 
zoals de afstand en daarmee gepaard 
gaande kosten, communicatie tussen 
binnen- en buitenlandse ziekenhui-
zen die moeilijk loopt, het feit dat 
in sommige gevallen een Belgische 
arts expliciet akkoord moet gaan 
dat de patiënt zorg ontvangt in het 
buitenland en problemen met de 
terugbetaling van bepaalde onder-
zoeken of medicatie.

Om zorg in het buitenland 
toegankelijker te maken wor-
den volgende voorstellen 
geformuleerd:

• Een tegemoetkoming geven voor 
het vervoer. 

• Buitenlandse experten een of 
meerdere keren per jaar naar 
België laten komen. 

• Binnenlandse teams laten onder-
steunen door expertisecentra uit 
het buitenland.  

• Zorgen voor een vlot toegan-
kelijke en tevens volledige 
terugbetaling van de zorg ont-
vangen in het buitenland.

• De administratieve last tot een 
minimum beperken.
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TAKEN VAN HET 
EXPERTISECENTRUM

Er is grote variatie in welke taken 
het expertisecentrum zou moe-
ten uitvoeren volgens de bevraagde 
verenigingen. Voor sommige aan-
doeningen gebeurt de diagnose 
reeds vlot bij de geboorte, maar is 
de behandeling wel complex en dus 
een taak voor het expertisecentrum. 
Voor een andere aandoening is het 
stellen van de specifi eke diagnose 
daarentegen een groot probleem en 
dient het expertisecentrum de juiste 
diagnose te kunnen stellen om ver-
volgens daarop de behandeling af te 
stemmen. Voor andere aandoeningen 
is de behandeling dan weer relatief 
eenvoudig en kan deze ook gebeuren 
door artsen in de periferie.

Naast diagnostiek, behandeling 
en opvolging, zijn er een aantal 
gemeenschappelijke taken die ieder 
expertisecentrum zou moeten opne-
men. Een paar voorbeelden: 

• Het organiseren, coördineren en over-
koepelen van de zorg, ook als die lokaal 
gebeurt. 

• Communicatie, zowel binnen het cen-
trum als met de andere ziekenhuizen 
en artsen. 

• Vlot bereikbaar zijn en de mogelijk-
heid bieden voor de periferie om door 
te verwijzen. 

AFSTAND 

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat 
patiënten bereid zijn extra afstand 
af te leggen als ze daarmee de 
garantie hebben op kwaliteitsvolle 
zorg. Hierbij spelen de frequentie 
van de verplaatsing en het al dan 
niet bestaan van een tegemoetko-
ming natuurlijk wel een belangrijke 
rol. De meeste verenigingen zien 
dan ook graag de opvolging lokaal 
gebeuren, weliswaar onder super-
visie of met ondersteuning van het 
expertisecentrum. 

SAMENWERKING 

Samenwerking dient een kernwoord 
te zijn in het functioneren van de 
toekomstige expertisecentra. Het 
gaat dan zowel over onderlinge 
samenwerking tussen de verschil-
lende expertisecentra, als over 
samenwerking tussen de centra en 
de periferie. 

Er moet maatwerk gebeuren op 
niveau van de patiënt zodat er, in 
functie van de aard en de ernst van 
de aandoening, beslist kan worden of 

de opvolging lokaal of in het exper-
tisecentrum gebeurt. Het is wel 
belangrijk dat het expertisecentrum 
richtlijnen geeft over hoe de behan-
deling van de specifi eke aandoening 
moet gebeuren. Een andere optie is 
dat er een soort van satellietcentra 
opgericht kunnen worden waar prof-
fen, dokters of verplegend personeel 
op lokaal niveau de patiënten kun-
nen opvolgen.

COMMUNICATIE EN REGISTRATIE 

Het expertisecentrum is verant-
woordelijk voor de communicatie. 
Gegevens moeten gedeeld worden 
en de patiënten worden geregis-
treerd in een register, de opbouw 
van kennis is belangrijk.  Ook bereik-
baarheid wordt door meerdere 
verenigingen vooropgesteld. Zo is het 
belangrijk dat expertisecentra tele-
fonisch bereikbaar zijn. Een vlotte 
toegankelijkheid is voor sommige 
aandoeningen van levensbelang. 

KADER 

De huisarts heeft een belangrijke 
rol in het detecteren en doorver-
wijzen. De ‘voelsprieten’ van de 
huisarts zijn dus een belangrijke 
eigenschap. Voor huisartsen die 
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patiënten met een zeldzame ziekte 
opvolgen is het bovendien belang-
rijk dat ze richtlijnen krijgen van het 
expertisecentrum.

DIAGNOSE EN DOORVERWIJZING

Een van de meest frequente pijnpun-
ten voor mensen met een zeldzame 
ziekte is de gebrekkige erkenning van 
het probleem, de te trage doorver-
wijzing en daardoor te lange periode 
voor het stellen van de diagnose. Er 
zijn twee categorieën van oorzaken 
te onderscheiden. Een gebrekkige 
erkenning van het probleem zorgt er 
enerzijds voor dat de diagnose moei-
lijk gesteld wordt. Anderzijds wordt 
in sommige gevallen de diagnose wel 
gesteld, maar door bepaalde speci-
alisten niet doorverwezen om zo de 
patiënt niet te ‘verliezen’.  

HET BETREKKEN VAN 
PATIËNTENVERENIGINGEN

De meningen verschillen over hoe 
patiëntenparticipatie er in een ide-
aal scenario uit zou moeten zien. 
Een kleinere vereniging heeft auto-
matisch minder vrijwilligers en 
draagkracht waardoor ze niet op 
dezelfde manier kan participeren 
als grotere verenigingen. Toch zijn er 

enkele gemeenschappelijke punten:

• Iedere vereniging is voorstander van het 
systematisch doorverwijzen van nieuwe 
patiënten naar de patiëntenvereniging. 

• Pat iëntenverenig ingen  z ijn 
vragende partij om door het exper-
tisecentrum erkend te worden als 
ervaringsdeskundigen. 

• Meerdere verenigingen zijn voor-
stander van een structurele 
informatie-uitwisseling. 

• Patiëntenverenigingen zijn voorstander 
om mee de kwaliteit van de zorg bin-
nen het expertisecentrum te kunnen 
evalueren. 

• Een contactpersoon binnen het centrum 
zou volgens veel verenigingen waarde-
vol zijn. 

TOT SLOT

Het gebrek aan offi ciële erkenning 
van expertise is een huidig knelpunt 
voor vele verenigingen en kan een 
oplossing zijn voor meerdere pro-
blemen die vandaag ervaren worden 
bij de diagnose en behandeling van 
zeldzame aandoeningen. We hopen 
dat de knelpunten en aanbevelin-
gen, zoals hier geformuleerd door 
de patiënten die in de toekomst in 

deze expertisecentra behandeld 
zullen worden, mee een basis zul-
len vormen bij het uittekenen van 
deze expertisecentra teneinde som-
mige valkuilen zoveel mogelijk te 
vermijden.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen 
kan je steeds terecht bij Maarten 
Plessers via maarten.plessers@
vlaamspatientenplatform.be of 
016 23 05 26. 
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Bevraging VPP

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt 
het belangrijk dat kinderen met een 
chronische ziekte les kunnen volgen 
in het gewoon onderwijs en hierin 
ondersteund worden. Daarom heb-
ben we een korte bevraging gedaan 
bij ouders van kinderen met een 
chronische ziekte. Het doel van 
deze vragenlijst was de ervarin-
gen van ouders en hun kinderen 
omtrent het M-decreet na te gaan. 
Deze ervaringen nemen we mee in 
ons beleidswerk om ervoor te zor-
gen dat kinderen met een chronische 
ziekte toegang hebben tot onderwijs 
op maat.

In totaal zijn 95 respondenten gestart 
met de vragenlijst, waarvan 63 per-
sonen hem volledig hebben ingevuld. 
Bij het invullen van de vragen werd 
gewerkt met doorverwijzingen. Dit 
wil zeggen dat bepaalde vragen niet 
moesten worden ingevuld afhanke-
lijk van het antwoord op de vorige 
vraag. De percentages die hieron-
der worden weergegeven, gaan dus 

Wat betekent het 
M-decreet voor 

kinderen met een 
chronische ziekte?

Kinderen met een chronische ziekte hebben het niet altijd gemakkelijk om naar school te 

gaan. Ze zijn bijvoorbeeld vaak afwezig waardoor ze lessen missen of ze hebben bepaalde 

ondersteuning nodig op school die niet altijd voorzien is. Ondanks bepaalde moeilijkheden is 

het toch belangrijk dat deze kinderen les kunnen volgen in het gewoon onderwijs en hierin 

ondersteund worden. Dit recht op ondersteuning in het gewoon onderwijs staat vermeld in het 

M-decreet dat sinds 1 september 2015 van toepassing is in alle Vlaamse scholen. De ‘M’ staat 

hierin voor ‘maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften’.

niet altijd over het totaal aantal res-
pondenten.  Deze informatie moet 
in het achterhoofd worden gehou-
den bij het interpreteren van deze 
percentages. 

Hieronder vind je alvast de eerste 
resultaten van onze bevraging. De 
volledige analyse volgt later.

Het M-decreet

Het M-decreet heeft als doel het 
onderwijs meer inclusief te maken 
voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Er is dan ook 
de verwachting dat minder kinderen 
naar het buitengewoon onderwijs 
zullen gaan door de maatregelen 
die het M-decreet voorziet. In mei 
verschenen er cijfers die aantoon-
den dat er tot nu toe nog maar een 
beperkt aantal leerlingen het bui-
tengewoon onderwijs verlaten heeft 
met behulp van het M-decreet. Het 
gaat om net geen 2.000 leerlingen 
op een totaal van 30.000 in het lager 
onderwijs en een kleine 400 leer-
lingen op 21.000 in het secundair 

onderwijs. Vlaams Minister van 
Onderwijs Hilde Crevits zegt blij te 
zijn met de langzame evolutie die 
zich aftekent.

 
Uit onze enquête blijkt dat bijna 
40% van de door ons bevraagde 
ouders niet weet wat het M-decreet 
inhoudt. Zo’n 60% is hier wel van op 
de hoogte waarvan de meerderheid 
dit via de media vernomen heeft.

Het decreet bestaat uit zes kracht-
lijnen die hieronder verder worden 
toegelicht. 

Eerst gewoon  onderwijs, 
dan  buitengewoon 
onderwijs

De focus moet liggen op wat het 
kind nodig heeft en niet op wat het 
kind niet kan. In de eerste plaats 
moet het kind terecht kunnen in het 
gewoon onderwijs, waar een uitge-
breid zorgbeleid moet uitgebouwd 
zijn. Indien deze zorg niet genoeg is, 
kan het kind naar het buitengewoon 



15Vlaams Patiëntenplatform vzw

onderwijs overschakelen.

Deze krachtlijn vindt zijn oorsprong 
in het VN-verdrag inzake de rech-
ten van personen met een handicap 
dat België in 2009 goedgekeurd en 
ondertekend heeft. Dit verdrag 
bepaalt dat mensen met een handi-
cap het recht hebben om volwaardig 
aan de maatschappij deel te nemen, 
en dus ook aan onderwijs. 

Uit onze bevraging blijkt dat 
van de kinderen die vorig 
schooljaar (voor de invoering 
van het M-decreet) in het bui-
tengewoon onderwijs zaten, 
1/3 naar het gewoon onderwijs 
overgeschakeld is omwille van 
het M-decreet. De meerderheid 
van de kinderen zat echter in 
het gewoon onderwijs en is 
daar ook gebleven (83%).

Recht op  
redelijke aanpassingen   

Het M-decreet voorziet het recht op 
redelijke aanpassingen voor kinderen 

met specifieke onderwijsbehoeften. 
Redelijke aanpassingen zijn bijvoor-
beeld meer tijd voor het afleggen 
van een toets, mondelinge feedback, 
rustmomenten overdag, gebruik van 
een laptop in de les,…. De school 
moet aantonen dat ze samen met 
de ouders en het CLB op zoek gaat 
naar redelijke aanpassingen. De cri-
teria voor redelijke aanpassingen 
staan in een protocol. Zo moet de 
impact te dragen zijn door de school, 
zowel organisatorisch als financieel. 
De bedoeling is vooral dat scholen 
voor een leerling op zoek gaan naar 
aanpassingen die redelijk zijn en niet 
meteen op zoek gaan naar redenen 
om onredelijkheid aan te tonen.

Op dit moment krijgt 41% van 
de kinderen die in het gewoon 
onderwijs les volgen, geen 
ondersteuning op school. 
Hiervan heeft 20% ook geen 
nood aan ondersteuning, maar 
de overige 80% wel. Dit gebrek 
aan ondersteuning zorgt er bij 
een heel aantal kinderen voor

dat ze bijvoorbeeld meer 
vermoeid zijn (30%), meer leer-
achterstand ontwikkelen (17%), 
minder gelukkig zijn (23%) en/
of niet graag naar school gaan 
(20%). Daarnaast geeft een 
aantal ouders ook aan dat dit 
gebrek aan ondersteuning tot 
gevolg heeft dat ze zich meer 
zorgen maken om hun kind. 

Van de kinderen die momen-
teel geen ondersteuning op 
school krijgen, geeft ongeveer 
58% van de ouders aan dat hun 
kind nood heeft aan persoon-
lijke begeleiding op school. Zo’n 
33%  heeft nood aan meer tijd 
bij het maken van een toets of 
oefeningen, 4% heeft nood aan 
extra hulpmiddelen en 25% heeft 
er nood aan om minder oefenin-
gen of taken te moeten maken 
dan de andere klasgenootjes.  

Ongeveer 58% van de kinderen 
die in het gewoon onderwijs les 
volgen, krijgt op dit moment 
wel ondersteuning op school, 
zoals bijvoorbeeld het gebruik 
van hulpmiddelen, meer tijd 
bij het maken van een toets of 
oefeningen, persoonlijke bege-
leiding, GON begeleiding en/of 
thuisonderwijs. Deze ondersteu-
ning leidt er bij de meerderheid 
van de kinderen (42.5%) toe 
dat ze graag naar school gaan. 
Daarnaast geven ouders aan dat 
hun kind minder leerachterstand 
heeft (22.5%), minder vermoeid 
is (25%) en/of gelukkiger is 
(32.5%) door de ondersteuning 
die het op school krijgt.
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Recht op inschrijven in 
een gewone school

Volgens het M-decreet heeft elk kind 
het recht om zich in te schrijven in 
een gewone school. De school mag 
geen kinderen weigeren die met 
aangepaste maatregelen de gewone 
leerstof aankunnen. Ook een kind 
dat de gewone leerstof niet kan ver-
werken en een aangepast traject 
moet volgen, heeft het recht om zich 
in te schrijven in een school voor 
gewoon onderwijs. Deze inschrij-
ving kan pas teniet worden gedaan 
na een gesprek tussen de school, 
het CLB en de ouders over de (on)
redelijkheid van de aanpassingen. 
De school moet haar beslissing ver-
volgens motiveren. Bij een weigering 
moet de school een weigeringsattest 
aan de ouders bezorgen. Dit gebeurt 
echter niet altijd. Ouders zouden 
weigeringsattesten moeten opeisen 
want scholen mogen niet zomaar 
leerlingen weigeren. Ouders kunnen 
een klacht indienen bij de Commissie 
inzake Leerlingenrechten als ze het 
niet eens zijn met de weigering. 

Uit onze enquête blijkt dat 
7 van de 78 kinderen reeds 
geweigerd werden bij een 
inschrijving in een school 
voor gewoon onderwijs. Geen 
enkele van de ouders van 
deze kinderen heeft een wei-
geringsattest ontvangen. De 
meerderheid van deze ouders 
(n=5) heeft nadien contact 
opgenomen met een andere 
school en 2 ouders hebben 
geen verdere stappen onderno-
men. Geen enkele ouder heeft 
na de weigering klacht inge-
diend bij de Commissie inzake 
Leerlingenrechten. Alle kin-
deren die geweigerd werden, 
hebben wel een andere school 
gevonden waar ze de nodige 
ondersteuning krijgen. 

Nieuwe types in 
 buitengewoon onderwijs

Sinds het schooljaar 2015-2016 is er 

een nieuw type binnen het buiten-

gewoon onderwijs, namelijk type 

‘basisaanbod’. Dit zal het type 1 en 8 

geleidelijk vervangen. Kinderen kun-

nen naar dit type als ze specifieke 

onderwijsbehoefte hebben en er 

geen redelijke aanpassingen moge-

lijk zijn in het gewoon onderwijs. 

Het nieuwe type 9 is bedoeld voor 

kinderen met autisme die geen ver-

standelijke beperking hebben en 

ondanks redelijke aanpassingen niet 

in het gewoon onderwijs terecht 

kunnen. 

We hebben geen specifieke vragen 

gesteld over de ervaringen rond het 

type van onderwijs.  

Nieuwe toelatings-
voorwaarden voor 
buitengewoon onderwijs 

Enkel met een verslag van het CLB 

kan een kind naar het buitengewoon 

onderwijs. Het CLB bekijkt eerst 

of de gewone school alle mogelijke 

maatregelen heeft genomen alvorens 

door te verwijzen naar het buitenge-

woon onderwijs. 

Ondersteuning voor leer-
krachten in het gewoon 
onderwijs

Door de invoering van het M-decreet 

hebben ook leerkrachten in het 

gewoon onderwijs nood aan meer 

ondersteuning. Het M-decreet voor-

ziet dat er mensen, lestijden en 

expertise zullen verschuiven als 

het aantal leerlingen in het buiten-

gewoon onderwijs daalt door het 

M-decreet. De bestaande ondersteu-

ning, GON- en ION-begeleiding blijft 

behouden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het 
M-decreet kan je terecht op deze 
link: http://www.ond.vlaanderen.
be/specifieke-onderwijsbehoeften/
beleid/M-decreet/. Hier vind je bij-
voorbeeld het volledige decreet en 
een antwoord op een aantal veel-
gestelde vragen door ouders en 
leerkrachten.  

Met vragen kan je ook steeds terecht 
bij Eline Bruneel via eline.bruneel@
vlaamspatientenplatform.be of 016 
23 05 26. 

BRONNEN

http://www.hildecrevits.be/nl/m-
decreet-zorgt-niet-voor-revolutie

http://www.ond.vlaanderen.be/
specifieke-onderwijsbehoeften/
beleid/M-decreet/
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Apothekersattesten voor 
verzekeraar elektronisch 
via AssurPharma:  
stand van zaken
Via het project AssurPharma kunnen apothekersattesten 

voor de verzekeraar sinds 1 december 2015 

elektronisch bezorgd worden. De beroepsvereniging 

van Verzekeringsondernemingen (Assuralia) en de 

beroepsverenigingen van Belgische apothekers (APB 

& OPHACO) sloegen de handen in elkaar om de 

procedure voor de vergoeding van geneesmiddelen 

door hospitalisatieverzekeringen of andere 

ziektekostenverzekeringen te vereenvoudigen. In dit artikel 

geven we een stand van zaken van dit project.

De terugbetaling van 
ambulante medische kos-
ten door een verzekering

Wie een hospitalisatieverzekering 
afsluit, zal zich in de eerste plaats 
willen indekken tegen hoge uitga-
ven bij een ziekenhuisopname. De 
meeste hospitalisatieverzekeringen 
dekken ook nog andere medische 
kosten. Zo bieden hospitalisatie-
verzekeringen vaak een waarborg 
pre- en posthospitalisatie aan. Via 
deze waarborg worden bijvoor-
beeld de kosten terugbetaald van 
doktersbezoeken, geneesmidde-
len, hulpmiddelen en kinesitherapie 
die vóór of na de ziekenhuisopname 
nodig zijn. Het verschilt per verze-
keraar hoelang deze waarborg geldt. 

Verder is er ook nog de waarborg 
ambulante kosten voor ernstige 

ziekten. Deze waarborg vergoedt 
medische kosten van een aan-
tal ernstige ziekten die buiten het 
ziekenhuis gemaakt worden. Ook 
hier betreft het kosten zoals dok-
tersbezoeken, geneesmiddelen, 
hulpmiddelen en kinesitherapie. 
Ernstige ziekten die op deze waar-
borg kunnen rekenen, worden 
opgesomd in een limitatieve lijst 
in de verzekeringsvoorwaarden of 
polis. Dergelijke lijsten variëren per 
verzekeraar.

Enkele voorbeelden van ernstige 
ziekten die op deze lijsten kunnen 
staan, zijn kanker, diabetes, ALS, 
MS, Parkinson, Alzheimer, ziekte 
van Crohn, colitis ulcerosa, nieraan-
doeningen die tot dialyse leiden, 
mucoviscidose, systeemsclerodermie 
met orgaanaantasting en levercirrose 
ten gevolge van hepatitis. 

Naast hospitalisatieverzekeringen  
bestaan er op de verzekeringsmarkt 
nog andere ziektekostenverzekerin-
gen die zich specifiek richten op de 
terugbetaling van ambulante kosten. 
Onder ambulante kosten verstaan we 
dus de medische kosten die je buiten 
de ziekenhuismuren maakt.

TIP: Ga in de algemene voor-
waarden of polis van je 
hospitalisatieverzekering na 
of je van deze waarborgen 
pre- en posthospitalisatie en/
of de waarborg ambulante kos-
ten voor ernstige ziekte kan 
genieten, en zo ja onder welke 
voorwaarden.
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AssurPharma

Wie zijn kosten voor thuismedi-
catie, medische hulpmiddelen en 
andere gezondheidsproducten via 
één van de bovenstaande verzeke-
ringen terugbetaald krijgt, moest 
voorheen BVAC-attesten per post 
naar zijn verzekeraar opsturen. Een 
BVAC-attest wordt door de apothe-
ker opgemaakt. Het bevat informatie 
over de identificatie van de patiënt, 
de voorschrijvende geneesheer, de 
afgeleverde producten, de aflever-
datum en de identificatie van de 
apotheker. 

In het kader van administratieve 
vereenvoudiging werd AssurPharma 
opgericht. Voortaan kan de apothe-
ker attesten elektronisch doorsturen 
naar de hospitalisatieverzekeraar of 
een verzekeraar die ambulante kos-
ten vergoedt. 

Het doorsturen verloopt v ia 
een beveiligde technologie en 
kreeg de goedkeuring van de 
Privacycommissie. Je krijgt als pati-
ent voorlopig nog een papieren 
attest als bewijs en overzicht mee 
maar je moet dus zelf niet meer naar 
de brievenbus lopen. Je verzekeraar 
bezorgt je op voorhand een bar-
code die je apotheker kan scannen 
om je BVAC-attesten elektronisch te 
versturen. 

Opgelet: AssurPharma geldt nog niet 
voor alle BVAC-attesten. Het geldt 
enkel voor verzekeraars en apothe-
kers die het systeem reeds gebruiken 
(zie verder).

Stand van zaken: al 
meer dan 80.000 BVAC-
attesten elektronisch 
doorgestuurd

De volgende verzekeraars werken 
momenteel reeds met AssurPharma: 
AG Insurance, DKV en Ethias . De 
verzekeraars KBC, Allianz en Belfius 
Insurance zullen in de loop van dit 
jaar nog tot AssurPharma toetreden. 
Axa en Justitia voorzien hun toetre-
ding in 2017. Of je apotheker al met 
het systeem werkt, kan je nagaan op 
de website www.assurpharma.be. 

Sinds de start in december 2015 
werden al meer dan 80.000 BVAC-
attesten verzonden naar deze 
verzekeraars vanuit 3024 apotheken. 
Momenteel kunnen reeds 64% van de 
apotheken de dienst aanbieden aan 
hun patiënten.

Toekomst

Het valt te verwachten dat steeds 
meer hospitalisatieverzekeraars, 
verzekeraars in ambulante kos-
ten en apothekers het systeem 
van AssurPharma zullen gebruiken. 
Ook voor andere types van verze-
keringen kan AssurPharma in de 
toekomst mogelijk interessant zijn. 
Zo kan het zijn dat je in het kader 
van een ongevallenverzekering BVAC-
attesten nodig hebt. Het VPP houdt 
jullie graag op de hoogte van de ver-
dere ontwikkelingen.

Meer informatie

Wie meer informatie wil over 
AssurPharma kan terecht op de 
website www.assurpharma.be en de 
websites van APB (www.apb.be) en 
Assuralia (www.assuralia.be). Voor 
specifieke vragen over jouw BVAC-
attesten en AssurPharma kan je ook 
steeds terecht bij je verzekeraar.
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De patiënt als partner 
in de eerstelijn!
Een sterke eerstelijn is heel belangrijk om aan patiënten een goede kwaliteit van zorg 

te  garanderen. Met eerstelijn bedoelen we onder andere de zorg van de huisarts, 

kinesitherapeut, thuisverpleegkundige en apotheker. Onze Vlaamse minister van 

Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, wil de eerstelijn versterken. Ter voorbereiding van deze 

hervorming zijn er zes werkgroepen opgericht waar voorstellen gedaan worden om de 

eerstelijn te versterken. Het VPP neemt deel aan elk van de  zes werkgroepen. Hieronder 

de krachtlijnen uit de ontwerpteksten van volgende werkgroepen: ‘integrale zorgmodellen’, 

‘de persoon met een zorgnood centraal’, ‘taakstelling en structuurintegratie’, ‘geografische 

afbakening van de zorgregio’s’, ‘innovatie’ en ‘kwaliteit en gegevensdeling’.

Doelstellingen van de 
patiënt centraal zetten

Voor patiënten met een chronische 
aandoening is het belangrijk dat er 
ook rekening gehouden wordt met 
de doelstellingen die zij zelf bepa-
len. Deze doelstellingen verschillen 
vaak van de medische doelstellingen 
van zorgverleners. Patiënten vinden 
bijvoorbeeld de kwaliteit van leven 
belangrijk zoals voor de kleinkin-
deren kunnen zorgen, zelf naar de 
winkel kunnen gaan, nog kunnen 
reizen... Het is belangrijk om deze 
doelstellingen mee te nemen bij het 
bepalen van concrete gezondheids- 
en welzijnsacties, die vastgelegd 
worden in een zorgplan. 

Zelfzorg versterken

Patiënten met een chronische aan-
doening nemen veel zelfzorg op, 
alsook de regie over hun zorg. Het is 
belangrijk om patiënten daarbij te 
ondersteunen en toegankelijke infor-
matie te geven, rekening houdend 

met hun mogelijkheden en beperkin-
gen.  Patient empowerment of het 
versterken van de veerkracht van 
patiënten, onder andere door patiën-
tenverenigingen, kan van belang zijn 
in crisissituaties maar ook preventief 
om te voorkomen dat patiënten zich 
slechter voelen. Voorwaarde hier-
bij is dat patiëntenverenigingen, 
hun werking en de chronische aan-
doening voldoende gekend zijn bij 
zorgverleners en patiënten.

Ondersteunen van de 
patiënt bij de regie over 
zijn zorg

In sommige zorgsituaties (bijvoor-
beeld bij verminderde draagkracht 
van de patiënt) kan het nodig zijn 
dat een van de betrokken zorgverle-
ners de patiënt daarbij ondersteunt. 
Belangrijke elementen daarbij zijn 
de vertrouwensband tussen de zorg-
verlener en de  patiënt. De patiënt 
moet dus zelf kunnen bepalen welke 
zorgverlener die rol kan opnemen. 
In bepaalde situaties volstaat deze 

ondersteuning niet en kan de hulp 
ingeroepen worden van een case 
manager of zorgbegeleider. De 
zorgbegeleider is een neutrale, 
onafhankelijke functie met een spe-
cifieke expertise. 

Andere aandachtspunten, die 
geformuleerd zin op vlak van de 
individuele patiënt zijn bijvoor-
beeld preventie, vroeg-detectie en 
–interventie, zorg en ondersteu-
ning, wonen, werken, onderwijs, 
mobiliteit, het ondersteunen van de 
mantelzorger en omgeving.

Vlotte communicatie bin-
nen en tussen eerstelijn 
en ziekenhuis

Een belangrijk aspect bij de orga-
nisatie van de zorg is dat de 
overgang van zorg voor de patiën-
ten zeer vlot gaat. Daarbij wordt 
gedacht aan zorg binnen de eerste-
lijn (bijvoorbeeld tussen huisarts en 
thuisverpleegkundige), maar ook tus-
sen lijnen (bijvoorbeeld eerstelijn 
en ziekenhuis) en tussen sectoren 
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(bijvoorbeeld welzijn en gezond-
heid). Om de samenwerking te 
vergemakkelijken moeten gegevens 
makkelijk gedeeld worden (bijvoor-
beeld via het patiëntendossier) en 
moeten er duidelijke afspraken 
gemaakt worden tussen de betrok-
ken zorgverleners (bijvoorbeeld 
tijdens een multidisciplinair overleg). 

Meerwaarde van 
zorgnetwerken

Samenwerking tussen zorgverle-
ners is cruciaal. Een zorgnetwerk 
kan deze samenwerking vergemak-
kelijken. Elke persoon kan zich via 
een huisarts(praktijk) inschrijven 
bij een zorgnetwerk. Rond deze 
huisarts(praktijk) bestaat dan een 
netwerk van zorgverleners (gezond-
heid en welzijn), zoals bijvoorbeeld 
thuisverpleegkundigen, kinesithe-
rapeuten en ergotherapeuten. Als 
VPP vinden wij het belangrijk dat 
je vlot van netwerk kan veranderen. 
Het netwerk moet ook voldoende 
groot zijn om de keuzevrijheid van 
de patiënt te kunnen waarborgen. 
Daarnaast moeten er voldoende 
zorgverleners in het netwerk zit-
ten en moet je als patiënt de nodige 
expertise kunnen inroepen. 

Kwaliteit van de 
 eerstelijnszorg meten

Een kernvoorwaarde om te weten of 
er goede zorg is, is het meten van 
de kwaliteit van zorg. Er moeten 

indicatoren ontwikkeld worden over 
aspecten van zorg die voor patiën-
ten belangrijk zijn. Ook ervaringen 
van patiënten met de kwaliteit van 
de eerstelijnszorg moeten gemeten 
worden. Wanneer patiënten ervaren 
dat de zorg niet kwaliteitsvol is of zij 
hebben klachten over hun patiënten-
rechten, moeten zij klacht kunnen 
neerleggen bij een ombudsdienst of 
klachteninstantie. Op basis van die 
klachten kan er bekeken worden hoe 
de zorg beter kan afgestemd worden 
op de noden van patiënten. 

Taken verdelen en 
 structuren uitdenken

Om de voorgaande punten te waar-
borgen moeten de huidige structuren 
binnen de gezondheidszorg meer 
samenwerken en anders georgani-
seerd worden. Wie moet welke taken 
uitvoeren? Alle taken zijn opgesomd 
en toegekend aan een bepaald 
niveau. Zo kan een taak toegekend 
zijn op het niveau van de individu-
ele zorgrelatie, het klein-stedelijk 
(enkele gemeenten samen), regio-
naal-stedelijk of Vlaams. Op elk van 
deze niveaus is het belangrijk dat 
patiënten op de juiste manier kun-
nen participeren. Zo moet er bij 
het bepalen van gezondheids- en 
welzijnsdoelen ook rekening gehou-
den worden met knelpunten die 
patiënten in de dagelijkse praktijk 
ervaren. De ervaringskennis die pati-
enten inbrengen moet ook erkend en 
(financieel) gewaardeerd worden. 

Zorgregio’s afbakenen

In het huidige zorglandschap over-
lappen heel wat structuren elkaar. 
In de ontwerpteksten worden  voor-
stellen gedaan om zorgregio’s af te 
bakenen met respect voor gemeen-
tegrenzen. Binnen deze zorgregio’s 
worden de krachtlijnen die hierboven 
vermeld staan, uitgevoerd. 

Innovatie in de zorg

Ten slotte werd er ook nage-
dacht over vernieuwingen in de 
zorg. Interessante innovatiedomei-
nen zijn: gegevensdeling, online 
hulpverlening, competenties van 
zorgverleners en ondersteuning voor 
samenwerking binnen de eerstelijn. 
Voor elk innovatiedomein werden er 
aanbevelingen opgesteld.

Hoe gaat het nu verder? 

In het najaar zullen provinciale info-
momenten georganiseerd worden om 
deze voorstellen verder af te toet-
sen bij zorgverleners en patiënten.  
In februari 2017 worden alle her-
vormingsvoorstellen voorgesteld op 
een conferentie georganiseerd door 
de minister. 

Over de provinciale aftoetsingsronde 
informeren we u na de zomer. Voor 
meer informatie kan je terecht bij 
Sabine Van Houdt via sabine.van-
houdt@vlaamspatientenplatform.be 
of 016 23 05 26.  
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Gezondheidsproblemen kunnen 
voor moeilijkheden zorgen wan-
neer je een schuldsaldoverzekering 
wil afsluiten. Zo kan je te maken 
krijgen met een bijpremie of een 
weigering. Sinds 1 januari 2015 kun-
nen kandidaat-verzekerden, die met 
een medische bijpremie van meer 
dan 75% of een weigering gecon-
fronteerd worden, terecht bij het 
Opvolgingsbureau voor de tarife-
ring. Dit bureau zal onderzoeken 
of de beslissing van de schuldsald-
overzekeraar vanuit medisch en 
verzekeringstechnisch oogpunt cor-
rect is. 

Eind mei 2016 publiceerde het 
Opvolgingsbureau voor de tari-
fer ing een verslag over zijn 
eerste jaar werking. Dit ver-
slag leert onder andere dat de 
leden van het Opvolgingsbureau 
(vertegenwoordigers van verzeke-
ringsondernemingen, consumenten 
en patiënten) in de opstartfase een 

Werkingsverslag 
Opvolgingsbureau  

voor tarifering
leerproces moesten ondergaan. Het 
bureau zocht in 2015 naar werk-
bare procedures, evenwichtige 
compromissen en oplossingen rond 
juridische onduidelijkheden. 

Het Opvolgingsbureau voor de 
tarifering ontving vorig jaar 547 
dossiers waarvan er 397 binnen de 
criteria vielen om onderzocht te 
worden. In het werkingsverslag kan 
je per categorieën van aandoe-
ningen nagaan hoeveel dossiers er 
werden ingediend en of de beslis-
sing van de verzekeraar al dan niet 
werd gevolgd. Hoewel de beslissin-
gen van de schuldsaldoverzekeraars 
in de grote meerderheid van de 
gevallen aanvaard worden, zijn er 
in 2015 voor een 50-tal aanvragen 
bij het Opvolgingsbureau betere 
verzekeringsvoorwaarden voor de 
kandidaat-verzekerde verkregen. Een 
belangrijke les is dat het belangrijk 
blijft om goed te vergelijken op de 
verzekeringsmarkt alvorens je een 

aanvraag tot het Opvolgingsbureau 
voor de tarifering richt. 

De ervaringen van het eerste wer-
kingsjaar werden op 21 juni 2016 ook 
toegelicht op een infomoment over 
het Opvolgingsbureau voor de tari-
fering dat het VPP voor zijn leden 
organiseerde. Het VPP is vastbera-
den om zijn werkzaamheden in het 
bureau voor te zetten en te blij-
ven streven naar verbeteringen 
voor personen met een chroni-
sche ziekte op vlak van toegang tot 
schuldsaldoverzekeringen. 

Wie meer wil weten, kan het wer-
kingsverslag gratis downloaden op de 
website www.opvolgingsbureau.be bij 
het onderdeel publicaties. 
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Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse 
Overheid voor gegevensdeling in de eerstelijnszorg, 
stelt sinds kort informatie over bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker, borstkanker en dikke-
darmkanker beschikbaar voor artsen en patiënten. 
Als patiënt kan je deze informatie bekijken via de 
Patient HealthViewer die je kan downloaden op de 
website van je mutualiteit. Het gaat over de vol-
gende informatie:

• de datum waarop je deelnam aan het onderzoek;

• de resultaten van het onderzoek en;

• informatie over de opvolging en toekomstig onderzoek.

Daarnaast kan je via de Patient HealthViewer ook 
je vaccinaties bekijken en nagaan welke zorgver-
leners toegang tot je gegevens op Vitalink hadden. 
Voor welke doelgroepen er bevolkingsonderzoeken 
en vaccinaties zichtbaar zijn, vind je op de website 
www.vitalink.be.

Informatie 
bevolkingsonderzoek 

via Vitalink
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