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UNIZO-Federatie voor Vrije Beroepen morgen met delegatie op artsenbetoging 

“Vrije beroep in medische sector moet kwaliteitzorg blijvend kunnen waarborgen.” 
 
Een delegatie van FVIB, de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele 
Beroepen, onder leiding van FVIB-voorzitter Karel Tobback, neemt deel aan de betoging 
morgen zaterdag van een gemeenschappelijk front van artsen en zorgverstrekkers. De 
betoging morgen zaterdag is een initiatief van en met de steun van de bij FVIB aangesloten 
artsenvakbond BVAS, het tandartsenverbond VVT en de Vlaamse Verpleegunie. FVIB 
overkoepelt 17 sectororganisaties van vrije beroepen en ondersteunt de motieven, het 
ongenoegen en protest van de vrije beroepen uit de zorgsector. De federatie legt daarbij de 
nadruk op de onafhankelijkheid van de zelfstandige vrije beroepen in het belang van een 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg in dienst van de patiënt.  
 
Niet zozeer hun bekommernis voor hun inkomen weegt op de betrokken vrije beroepen, maar 
vooral de alsmaar toenemende administratieve belasting, de voortdurende wijzigingen van 
reglementeringen, en het gebrek aan autonomie, blijven een sluimerende aantasting van de zorg 
voor patiënten, benadrukt FVIB. Daardoor raken veel zelfstandige zorgverleners ontmoedigd en 
gedemotiveerd. 
Bovendien worden, volgens FVIB, de vrije beroepen in de betrokken sectoren, niet ernstig 
genomen in het overleg met regering, ziekenfondsen, en patiënten. Dat staat een evenwichtige en 
noodzakelijke consensus in de weg. Daarom dringt FVIB aan het nu geschokte vertrouwen in de 
zelfstandige zorgberoepen te herstellen door een evenwichtige financiering en een degelijke 
sociale bescherming gekoppeld aan een grotere waardering door de overheid. Bovendien 
onderschat de overheid, volgens de Federatie de sociale en economische waarde van de zorgsector. 
FVIB wil het recht van de patiënt op een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg vrijwaren.  
Een delegatie van FVIB, aangevoerd door nationaal FVIB-voorzitter Karel Tobback, neemt deel 
aan de betoging. Door éénsgezind en gezamenlijk optreden kunnen de terechte verzuchtingen en 
eisen van de zelfstandige zorgverstrekkers nog doeltreffender behartigd worden, besluit Karel 
Tobback. 
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