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Mijnheer de voorzitter,
Wij namen met veel interesse kennis van uw standpunt in verband met de problematiek van de
vermarkting van de zorg.
Ook de zelfstandige zorgverstrekkers, en hun beroepsorganisaties vertegenwoordigd in het
FVIB-overleg (1), delen deze bekommernis, zeker in het licht van een aantal recente Europese
initiatieven, die de vermarkting eerder in de hand kunnen werken.
In de voorgestelde tekst vinden wij tot onze spijt weinig of geen verwijzing naar de inbreng en
kwaliteit die geleverd wordt in de Belgische gezondheidszorg door de zelfstandige
zorgverstrekkers. Nochtans menen wij te mogen stellen dat de onderhandelingen en
akkoorden, die worden afgesloten met de zelfstandige zorgverstrekkers, bijdragen tot het
garanderen van de doelstellingen inzake kwaliteit en tarieven, die u beoogt. In deze context is
onze betrachting een faire vergoeding af te spreken voor de versterkte zorgen door de
(zelfstandige) zorgverstrekkers, ongeacht of zij op zuiver zelfstandige basis werken, dan wel
binnen een eigen vennootschap, waarin zij hun activiteit onderbrengen.
Dit staat in contrast met de structuren waarin derden, (al dan niet beurs genoteerde) bedrijven
en aandeelhouders, activiteiten in het kader van de zorgverstrekking ontplooien met de
bedoeling winsten te maken en deze uit te keren aan actoren of investeerders die niet zelf bij
het zorgproces betrokken zijn. Wij delen uw zorg dat daarbij winstoogmerk en commerciële
technieken leiden tot een ongeoorloofde vermarkting van de zorg.
De problematiek van de vermarkting is naar ons aanvoelen dusdanig dat ze een eensgezind
optreden tussen alle belanghebbenden vereist.
In de toekomst zijn de FVIB-organisaties bereid het gesprek te voeren om te komen tot een
welbegrepen gezamenlijke belangenverdediging in het kader van een dreigende vermarkting
van de gezondheidszorg.
Met vriendelijke groeten

Paul Rabau
Voorzitter van het FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers
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FVIB is een samenwerkingsverband van 18 beroepsorganisaties van vrije beroepen. U vindt een
algemene voorstelling als bijlage

