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7. Nood aan 2 simultane, gecoördineerde bewegingen

8. Tenslotte



1. … Besparingen?

- BBP: 10,5% (2015), zal stijgen tot 15%
- Vraag: - wat heeft de samenleving nodig?

RELEVANTIE, TOEGANKELIJKHEID, 
KWALITEIT

- Wat kan het zorgsysteem bieden?
KOSTEN-EFFECTIVITEIT, INNOVATIE, 
DUURZAAMHEID

- Wat mag dit kosten?
- Hoe organiseren we de solidariteit?



Verdeling van de uitgaven voor 
gezondheidszorg in de bevolking

• Alleen een systeem gebaseerd op solidariteit kan de  
toegankelijkheid van de gezondheidszorg verzekeren. 
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1. … Besparingen?

- BBP: 10,5% (2015), zal stijgen tot 15%

- Vraag: - wat heeft de samenleving nodig?
RELEVANTIE, TOEGANKELIJKHEID, KWALITEIT

- Wat kan het zorgsysteem bieden?
KOSTEN-EFFECTIVITEIT, INNOVATIE, 
DUURZAAMHEID

- Wat mag dit kosten?

- Hoe organiseren we de solidariteit?
- Investeren in gezondheid: ‘returns on investment in health are 

estimated to be 9 to 1 in LMICs’ (High-Level Commission on 
Health Employment and Economic Growth, 2016)
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2. Uitdagingen:

- Sociale gezondheidskloof
- Multi-morbiditeit



Gezonde levensverwachting op 25 jaar, mannen
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Gezonde levensverwachting in België
(Bossuyt, et al. Public Health 2004)
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2. Uitdagingen:

- Sociale gezondheidskloof
- Multi-morbiditeit
- Geestelijke gezondheid
- Perspectiefloosheid, geweld, aanslagen
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3. Problemen in de huidige aanpak:

3.1. Van Collectieve solidariteit naar individueel 
“consumentisme”

3.2. Fragmentarisering: verticale silo’s i.p.v. 
integratie



3.1. Van Collectieve solidariteit naar individueel 
“consumentisme”

- PGB: PersoonsGebonden Budget: de “rugzak”



3.1. Van Collectieve solidariteit naar individueel 
“consumentisme”

- Individualisering van de zorg op micro-niveau: “I want 
it NOW, I want it ALL, I want it FOR ME”

- Kwaliteit van de ingezette hulp: ‘Evidence-based’, 
competent?

- Hulpverleningsrelatie wordt gemercantiliseerd
- Creëert ongelijkheid
- Kwetsbaar systeem: besparingen? Duurzaamheid?



Twee reflecties/hypothesen:

“ Het PersoonsGebonden Budget is het 
sluipend gif dat de solidariteit ondermijnt en de 
kwaliteit aantast”



Solidariteit

Zorg

Ondersteuning Autonomie

Eigen 
verantwoordelijkheid

Zelfredzaamheid

EVENWICHT



Twee reflecties/hypothesen:

“ Het PersoonsGebonden Budget is het 
sluipend gif dat de solidariteit ondermijnt en de 
kwaliteit aantast”

“En … de winnaar is: de 
‘ondersteuningsorganisaties’ die de coaches, 
case-managers… leveren” (misschien worden 
ze morgen vervangen door electronische
platformen met artificiële intelligentie).



3.1. Van Collectieve solidariteit naar individueel 
“consumentisme”

- Leren van buitenlandse ervaringen

Enkele citaten uit rapporten over PGB in Nederland
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3.1. Van Collectieve solidariteit naar individueel 
“consumentisme”

- Leren van buitenlandse ervaringen
- EQUITY-toets

3.2. Fragmentarisering: verticale silo’s i.p.v. 
integratie
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3.2. Fragmentarisering: verticale silo’s i.p.v. 
integratie

We zijn goed op weg:
- Projecten: o.a. chronische zorg, Geïntegreerd Breed 

Onthaal, …
- Praktijken: wijkgezondheidscentra en 

eerstelijnsnetwerken (micro)
- Structuren: Eerstelijnszones (meso), Vlaams Instituut 

voor de Eerstelijn (macro)



Resolution WHA62.12 “Primary Health 
Care, including health systems 
strengthening”

The World Health Assembly, urges member The World Health Assembly, urges member The World Health Assembly, urges member 
states: … (6) to encourage that vertical states: … (6) to encourage that vertical 
programmes
states: … (6) to encourage that vertical states: … (6) to encourage that vertical states: … (6) to encourage that vertical 
programmesprogrammesprogrammesprogrammes, including disease
states: … (6) to encourage that vertical 

, including disease, including disease-
states: … (6) to encourage that vertical states: … (6) to encourage that vertical states: … (6) to encourage that vertical 

, including disease, including disease--specific programmes
programmes

programmes, including disease, including disease, including diseaseprogrammes, including diseaseprogrammes, including disease, including disease specific specific specific programmesprogrammes
programmesprogrammesprogrammesprogrammes, are developed, integrated and programmesprogrammes, are developed, integrated and , are developed, integrated and , are developed, integrated and programmes, are developed, integrated and programmes

implemented in the context of integrated implemented in the context of integrated implemented in the context of integrated 
primary health care.
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4. Biedt de “markt” de oplossing?

- Er is in de wereld geen enkel experiment waarin 
bewezen werd dat een systeem gebaseerd op “vrije 
markt”- werking in de gezondheidszorg in staat is om 
relevantie, toegankelijkheid, kwaliteit, persoon- en 
populatiegerichtheid, kosten-effectiviteit, innovatie en 
duurzaamheid te realiseren.



4. Biedt de “markt” de oplossing?

- Ook het top-down (“one-size-fits-all”) systeem 
(Shemashko) werkte niet (Oostblok)

- Vlaamse stemmen over ‘marktwerking in de zorg’. 
Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en 
Gezin (SARWGG)



SARWGG:	Advies	24	maart	2016	over	de	Conceptnota	
‘Vlaams	Welzijns- en	Zorgbeleid	voor	ouderen’

29

De SAR WGG schreef eerder al een advies waar een aantal aanbevelingen gebundeld werden bij het debat over 
vermarkting in de woonzorg (advies van 24 mei 2012). De raad staat vandaag nog achter deze aanbevelingen en 
vraagt uitdrukkelijk om deze op te nemen in het beleid. 
In dit advies beschreef de raad enkele voorwaarden waaraan voorzieningen moeten voldoen evenals hoe publieke 
middelen in de woonzorg moeten worden aangewend:
• “Het aanbieden van kwaliteitsvolle, sociaal rechtvaardige, performante, relevante en toegankelijke zorg 

moet het uitgangspunt zijn voor alle aanbieders. Aanbieders die de toets van Maatschappelijk verantwoorde 
zorg doorstaan mogen zich op het zorgveld begeven. Publieke middelen voor zorg (collectieve financiering) 
moeten volledig gebruikt worden voor hun bestemming: het aanbieden van Maatschappelijk verantwoorde 
zorg. … 

• De raad is van mening dat publieke middelen voor zorg nooit mogen worden aangewend voor enige 
vorm van winstuitkering. 
Om zekerheid te hebben of de publieke middelen voor zorg voor 100% naar zorg gaan is maximale 
transparantie vereist. Transparantie door de aanbieders - inzake het financiële reilen en zeilen, de kwaliteit, 
huisvesting, bouwkost, dagprijs…- is een absolute voorwaarde.



SARWGG:	Advies	24	maart	2016	over	de	Conceptnota	
‘Vlaams	Welzijns- en	Zorgbeleid	voor	ouderen’

30

• Sociaal ondernemerschap betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen 
met een sociaal doel en niet met het doel winst te maximaliseren om uit te keren.
Winst wordt enkel nagestreefd om de toegankelijkheid, de continuïteit, de 
duurzaamheid en de kwaliteit van de verstrekte zorg en ondersteuning te 
garanderen en te verbeteren. 

• Financieringssystemen mogen nooit leiden tot een beperking van het aanbod 
van en de doelgroepen voor bepaalde zorg- en ondersteuningsvormen. De raad 
wijst hiermee op het mogelijk gevaar voor ‘cherry picking’.

• Het is nodig een transparante boekhouding over de allocatie van middelen te 
installeren, zodat vergelijkingen tussen voorzieningen mogelijk worden.

• Tot slot, maar niet minder belangrijk, wil de raad duidelijk stellen dat het 
vragen van eigen bijdragen van ouderen moet voldoen aan de voorwaarden van 
toegankelijkheid en betaalbaarheid.



4. Biedt de “markt” de oplossing? NEEN

Wel: Een systeem gebaseerd op verregaande 
solidariteit, waarin alle actoren via overleg de 
noodzakelijke motivatie vinden om enerzijds bij te 
dragen en anderzijds de gezamenlijke doelstellingen te 
realiseren
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5. Toekomstgerichte ontwikkelingen

5.1. Geïntegreerd Breed Onthaal en 
Eerstelijnsnetwerken (micro)

5.2. Eerstelijnszones (meso)
5.3. Vlaams Instituut voor de Eerstelijn (macro)
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6. Voorbeelden van “Disruptive innovations”

- Positie van de patiënt

- Echelonnering (never ending story)



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7.12.2017 Agentschap	Zorg	en	Gezondheid 40



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7.12.2017 Agentschap	Zorg	en	Gezondheid 41

GETRAPTE	ZORG	(ECHELONNERING)

“Een	vereiste	is	een	trapsgewijze	opstelling	van	de	voorzieningen:	een	
eerstelijnsgezondheidszorg	met	de	huisarts	als	centrale	figuur	en,	bij	noodzaak,	ook	

tweedelijnsgezondheidszorg”

Verslag	over	de	Ziekteverzekering,	26	mei	1976



Policies improving cost efficiency (Belgium)

“The government should strongly encourage patients

to consult their general practitioner first as a general

rule (except for emergencies) by not reimbursing

medical expenses for patients not referred by their

GP (gatekeeper).” (OESO, 2005)
OECD economic surveys 2005 - Belgium, pag 68
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6. Voorbeelden van “Disruptive innovations”

- Positie van de patiënt

- Echelonnering (never ending story)

- Nieuwe financieringsvormen: ‘integrated needs based
capitation’ in wijkgezondheidscentra



Voordelen :
• toegankelijkheid
• continuïteit
• een meer horizontale arts-patient relatie
• versterken zelfredzaamheid
• focus op preventie
• geen risico-selectie
• taakdelegatie
• kosten-effectief
• bijdrage aan sociale cohesie

INTEGRATED NEEDSINTEGRATED NEEDS-INTEGRATED NEEDS-BASED 

Voordelen :

INTEGRATED NEEDSINTEGRATED NEEDSINTEGRATED NEEDS BASED 
CAPITATION



Keuzen in de zorg in tijden van …
(een persoonlijke visie)

1. … besparingen?

2. Uitdagingen

3. Problemen met de huidige aanpak

4. Biedt de ‘markt’ de oplossing?

5. Toekomstgerichte ontwikkelingen

6. “Disruptive innovations”

7. Nood aan 2 simultane, gecoördineerde bewegingen

8. Tenslotte



7. Nood aan 2 simultane, gecoördineerde 
bewegingen

7.1. Investeren in versterking van de eerste lijn

- Opleiding
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7. Nood aan 2 simultane, gecoördineerde 
bewegingen

7.1. Investeren in versterking van de eerste lijn

- Opleiding

- Decentralisatie: versterking lokale besturen

- Integratie Gezondheid en Welzijn

- Ontwikkelen van een modern pluralistisch 
middenveld met burgerparticipatie, werkend met 
kritische academici… en territoriaal ingebed

- Nieuwe financiering: meer globale betaling
b.v. huisarts, huisapotheek

7.2. Afbouw ziekenhuisbedden en transfert financiering
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8. Tenslotte…
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