
Devrijeberoeper

‘Eerstelijns-
gezondheidszorg, 
nu meer dan ooit’ 

Sector snakt naar 

samenwerkingsverband

Onze gezondheids- en welzijnszorg ondergaat 

mogelijk een metamorfose. Vergrijzing, een 

toenemend aantal patiënten met meerdere, 

gelijktijdige aandoeningen (multimorbiditeit), 

stijging in het aantal chronisch zieken en een 

groeiende sociale gezondheidskloof maken 

dat de sector voor enorme uitdagingen staat. 

Om die de baas te kunnen, moeten de eerste-

lijnszorgverstrekkers intensiever samenwerken, 

in een regionaal model van multidisciplinariteit 

waar de patiënt centraal staat. De eerstelijns-

gezondheidszorg moet de spil zijn van onze 

gezondheidszorg.

Dat staat in de nota ‘Together we change’, ge-

schreven door vier Vlaamse professoren huis-

artsgeneeskunde. De nota heeft als baseline 

‘Eerstelijnsgezondheidszorg, nu meer dan ooit!’ 

en beschrijft een nieuw model: een regionale 

samenwerking tussen artsen, apothekers, 
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verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers. 

Zij zouden zich groeperen in eerstelijnszones, 

duidelijk geogra"sch omschreven met een 

populatie omvattend tussen 75.000 en 125.000 

inwoners.

Binnen die eerstelijnszones zijn netwerken 

van interprofessionele eerstelijnszorgvoor-

zieningen actief: mono- of multidisciplinaire 

huisarts/eerstelijnspraktijken, samen met 

verpleegkundige praktijken, eerstelijnspsycho-

logen, apotheken, kinesitherapeuten, OCMW/

diensten maatschappelijk werk, praktijken van 

vroedkundigen, ergotherapeuten, gezond-

heidspromotoren, thuiszorgdiensten, mantel-

zorg en vrijwilligerswerk, ...

De zelfstandige zorgverstrekkers zien met lede 

ogen toe hoe het leeuwendeel van de "nan-

ciële middelen naar de tweedelijnszorg – zorg 

na doorverwijzing, bijvoorbeeld ziekenhuizen - 

blijft stromen. “Wij moeten ons als zorgverstrek-

kers zodanig organiseren en zodanig trots zijn 

dat we geld durven vragen voor de zorgen die 

we willen aanbieden,” zegt arts Roy Remmen, 

één van de auteurs van de nota. “Dat kan niet 

samengaan met ziekenhuiskosten die explode-

ren. Willen we als zelfstandige sector aanspraak 

maken op meer centen, dan moeten we een 

duidelijk project naar voren schuiven. Vandaar 

het model zoals beschreven in ‘Together we 

change’.” 

Dat de eerstelijnsgezondheidszorg een vuist 

wil maken, blijkt ook uit het rondetafelgesprek 

dat De Vrije Beroeper organiseerde. Te veel 

zorgverstrekkers zijn alleen met hun eigen 

praktijk bezig. Meer onderlinge samenwerking 

moet leiden tot meer kwaliteit, en het betaal-

baar houden van de kosten. (Vervolg p 4.)

Column Jan Sap 



andere beleidsmensen, bijvoorbeeld het 

RIZIV, spreken nu al niet meer over eerste- 

en tweedelijn. Een reden te meer om ons 

vanuit de eerstelijnszorg goed te bezinnen. 

We krijgen sterk de indruk dat er meer en 

meer gepleit wordt voor netwerkstructuren 

en gespecialiseerde centra en ziekenhuizen. 

Dit is een valkuil an sich, waar we niet blin-

delings mogen inlopen. Zorgzame buurten 

zullen in de toekomst belangrijker worden: 

met zelfstandige oftewel onafhankelijke 

De nota heeft als baseline ‘Eerstelijns-

gezondheidszorg, nu meer dan ooit!’ en 

beschrijft een nieuw model: een regionaal 

samenwerkingsverband tussen artsen, 

apothekers, verpleegkundigen en andere 

zorgverstrekkers (zie ook kader p.7) waarbij 

er gedacht wordt in eerstelijns netwerken.

Huisarts Roy Remmen is één van de vier 

auteurs en naast academicus ook werkzaam 

in een multidisciplinaire eerstelijnspraktijk 

in de Noorderkempen. “Met ons document 

willen we de discussie op gang trekken,” 

zegt hij. “In de eerstelijnsgezondheidszorg 

ontbreekt een rode draad en duidelijk 

perspectief. Als we die draad niet zien, zul-

len we alle problemen in de toekomst niet 

langer aankunnen en de feiten achterna 

blijven hollen. De grote socio-economische 

vraagstukken en dan voornamelijk de 

demogra"e: we worden ouder, er is de ver-

stedelijking en er blijft een manifeste sociale 

gezondheidskloof in ons land. Arm maakt 

ziek en ziek maakt arm. Bovendien moeten 

we ook rekening houden met de allochtone 

bevolking – in mijn dorp wonen 28 verschil-

lende nationaliteiten. De globalisering 

zorgt ervoor dat ook de zorg meer en meer 

multicultureel wordt.”

Hoe moet de toekomst van de eerstelijns-

gezondheidszorg er uit zien? In het najaar 

volgt een groot debat (zie kader p.7). De Vrije 

Beroeper nodigde nu al enkele zelfstandige 

zorgverstrekkers uit voor een geanimeerd 

rondetafelgesprek. Alle zes hebben ze een 

eigen praktijk, tegelijk vertegenwoordigen 

ze hun beroepssector. Hilde Roels, arts – 

Vlaams Artsen Syndicaat, Hilde Deneyer, 

apotheker – Vlaams Apothekers Netwerk, 

De eerstelijnsgezondheidszorg is bezorgd. Te veel zorgverstrekkers zijn alleen met hun eigen praktijk bezig. Meer 

onderlinge samenwerking moet leiden tot meer kwaliteit, en het betaalbaar houden van de kosten. Bovendien zien 

de zelfstandige zorgverstrekkers hoe het leeuwendeel van de financiële middelen naar de tweedelijnszorg - zorg na 

doorverwijzing bijvoorbeeld ziekenhuizen - blijft stromen. Om als sector een vuist te maken en bij te dragen tot een 

betere en toegankelijke gezondheidszorg schreven de vier diensthoofden huisartsen van de Vlaamse universiteiten de 

nota ‘Together we change’.

So" Van Ussel, kinesitherapeut – Kwaliteit in 

kinesitherapie, Koen Lowet, psycholoog – 

Beroepsfederatie van de Psychologen, Hugo 

Baert, verpleegkundige – Vlaamse Beroeps-

vereniging voor Zelfstandige Verpleegkun-

digen, Stefaan Hanson, tandarts – Verbond 

der Vlaamse Tandartsen. Ook Roy Remmen 

nam plaats aan tafel.

So! Van Ussel, kinesitherapeut: “Wij zijn 

blij met het document. Als kinesithera-

peuten geloven we sterk in een multidis-

ciplinaire gezondheidszorg. Die ontbreekt 

momenteel wat. Ieder doet binnen zijn of 

haar discipline wat van hem of haar wordt 

verwacht en levert een fatsoenlijke kwaliteit. 

Er bestaan wel al goede samenwerkingen, 

maar die zijn nog niet de regel en dus lang 

niet structureel. Het hangt nog te veel af 

van individuen die in een netwerk betrok-

ken zijn. Zorgverstrekkers moeten meer 

samenwerken en elkaar versterken op basis 

van gelijkwaardigheid. Een meerwaarde 

voor de patiënt én voor onszelf. Wat ons 

betreft moeten er wel duidelijke afspraken 

en regels komen om die multidisciplinariteit 

vorm te kunnen geven.”

Hilde Deneyer, apotheker: “De bevolking 

vergrijst enorm. Onze gezondheidszorg 

stevent af op een bankroet. Als we op de 

huidige manier verder werken, zullen we 

onvoldoende middelen hebben om al 

die mensen kwalitatieve zorg te bieden. 

Samenwerking tussen de zorgverstrek-

kers zal dus moeten. Geen corporatisme, 

maar een open en evenwichtige dialoog 

als gelijkwaardige partners. We moeten 

samen durven veranderen. Politici en 

zorgverstrekkers die dicht bij de burger 

staan. Het huidige bestaande zorgteam 

moet verder uitgebouwd kunnen worden 

met bijzondere aandacht voor structurele 

communicatie en samenwerking tussen 

onafhankelijke zorgverstrekkers, elk met zijn 

bevoegdheid en expertise.”

Koen Lowet, psycholoog: “Het is een heel 

verdienstelijk document. De psychologen 

zijn in zekere zin een buitenbeentje. Onze 
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Rondetafelgesprek met zelfstandige zorgverstrekkers

‘De dure factuur in de gezondheidssector komt niet door 

de eerstelijnszorg maar door de ziekenhuizen’

Hilde Deneyer, apotheker: ‘Als sector gaan 

we wel iets fierder moeten zijn op ons 

beroep. De gezondheidssector komt weinig 

aantrekkelijk over. Wij klagen allemaal te veel.’



interview

erkenning als gezondheidszorgberoep is 

pas rond, zodat wij nog moeten beginnen 

met onze "nanciering. In onze sector, de 

geestelijke gezondheidszorg, wordt eerste-

lijnszorg nauwelijks ge"nancierd. Heel wat 

psychologen trachten, in hun rol als zelf-

standig zorgverstrekker, die nood te lenigen, 

maar worden nog niet terugbetaald. Onze 

belangrijkste bedenking is: ‘Is het wijs om 

één model in te voeren?’ Onze samenleving 

is zo breed en divers dat het onmogelijk te 

vatten is binnen één model. De bestaande 

modellen – zorgverstrekkers, ziekenhuizen, 

wijkgezondheidscentra – spreken een 

divers publiek aan. Landen als Nederland en 

Engeland hebben gekozen voor één model, 

maar hierdoor zijn enkele andere aspecten 

verloren gegaan. Hoe $exibel is het voorstel 

van de huisartsen?”

Hugo Baert, verpleegkundige: “Het is een 

knap document, maar ook voor ons lijken 

de elementen in de nota wat te absoluut. 

Waarom een totaal nieuw model? Er be-

staan nu al tal van overleg- en organisatie-

vormen. Daar vind ik weinig van terug in de 

tekst. Verder heb ik de indruk dat men geen 

goed zicht heeft op hoe de sector van de 

thuisverpleging momenteel georganiseerd 

is. Het lijkt of we straks de sector op zijn kop 

moeten zetten. Rond elke patiënt bestaat 

er reeds een netwerk. Bij drie kwart van de 

patiënten waar wij zorg aan bieden, is min-

stens één andere zorgverstrekker betrokken. 

Tot slot ontbreken in de nota ook enkele 

actoren: de gezinszorg, de poetsdiensten, 

de toeleveranciers van bepaalde faciliteiten.”

Remmen: “Dat klopt. De zelfstandig maat-

schappelijk werker zit bijvoorbeeld niet aan 

deze ronde tafel. Omdat hij niet bestaat. Zij 

werken in dienstverband. Maar in het docu-

ment geven wij wel de belangrijke verbin-

ding met maatschappelijke actoren aan.” 

Hilde Roels, arts: “In de praktijk voel je 

inderdaad de nood aan een netwerk. Dat 

netwerk bouw je meestal zelf op. Ook over 

de socio-economische problemen uit de 

nota zijn we het allemaal eens, denk ik. 

Maar voor mij is de manier waarop de ver-

andering moet gebeuren, te bruusk. Als je 

zo’n systeem te brutaal en te groots oplegt 

aan de zorgverstrekkers en de patiënten, 

zal het niet werken. Zeker als ik lees dat 

men beperkte zones van eerstelijnszorg wil 

installeren met een inschrijving en een heel 

team errond, vergelijkbaar met ziekenhui-

zen. Die vergelijking gaat niet op, want de 

meeste zorgverstrekkers in ziekenhuizen 

zijn werknemers en geen zelfstandig onder-

nemers. Bovendien zijn veel zorgverstrek-

kers gespecialiseerd. Je hebt bijvoorbeeld 

sportkinesitherapeuten maar ook andere ki-

nesitherapeuten. Die meerwaarde verliezen 

we als we niet meer de vrijheid hebben om 

te kiezen. Wil de patiënt dit wel? Kortom, er 

zitten goede elementen in de nota. Maar 

het dwingende karakter en het verlies aan 

zelfstandigheid lijken me serieuze aan-

dachtspunten.”

Lowet: “Binnen het model van ‘Together we 

change’ moet elke patiënt opvang kunnen 

vinden binnen een bepaald netwerk. Heeft 

de patiënt de vrijheid om ook nog een 

beroep te doen op een ander netwerk?”

Remmen: “De keuzevrijheid is gewaar-

borgd. Ik werk zelf in een groepspraktijk. 

Daar zijn ook verpleegkundigen bij. En in 

het dorp hebben we ons netwerk van kine-

sitherapeuten en thuisverpleegkundigen. 

Mochten zij zich niet thuis voelen in onze 

eerstelijnspraktijk, kunnen ze makkelijk van 

praktijk verhuizen.” 

Lowet: “Eerstelijnszorg zoals in het model 

hoeft dus niet noodzakelijk onder één dak 

te zijn, zoals een wijkgezondheidscentrum. 

Moet ik mijn praktijk niet opgeven om in 

jullie model te stappen?”

Remmen: “Neen, zeker niet. Maar onder één 

dak is wel gemakkelijker.”

Lowet: “En stel: ik werk in zo’n regionaal 

samenwerkingsverband. Ik krijg een patiënt 

binnen waar ik van denk dat mijn collega 

uit een andere zone beter geplaatst is. Hoe 

vlot kan ik switchen van netwerk? Moet die 

patiënt bij dat netwerk blijven?”

Remmen: “Ook de patiënt kan kiezen bij 

welke apotheek of andere zorgverstrekker 

hij gaat. Een apotheker en een psycholoog 

zijn typisch een partner die over meerdere 

eerstelijns netwerken heen werken. De 

patiënt kan voor een netwerk kiezen, maar 

kan of mag daar ook van afwijken. De 

schaalvergroting biedt juist méér moge-

lijkheden. Denk jij dat ik een politieagent 

ga spelen die alle patiënten volgt waar ze 

zitten? Kom zeg, daar heb ik gewoon geen 

tijd voor.”

Van Ussel: “Maar wordt zo’n switch dan 

verwerkt in de terugbetaling of in ons 

honorarium?”

Remmen: “Op dit moment zijn we daar he-

lemaal nog niet over bezig. Ik raad gewoon 

iedereen aan om zich goed te pro"leren, als 

aanspreekpunt of als regionale specialist. 

Krijg een smoel en laat je zien. De grote 

groep patiënten kunnen we zonder pro-

bleem kwijt in onze netwerken en geogra"-

sche eerstelijnszones.” 

Baert: “Het is mij toch nog niet helemaal 

duidelijk. De patiënt moet zich inschrijven 

en dan een beroep doen op dat bepaald 

team?”

Remmen: “Ja. Maar de patiënt kan zich ook 

uitschrijven. Ik besef overigens dat een 

groot deel van het oude artsenkorps zich 

niet zal thuis voelen in zo’n samenwerkings-

verband. De hardste werkers onder de art-

sen zijn de 50-plussers en dat zijn meestal 

solisten. Zij werken niet in een multidiscipli-

naire eerstelijnspraktijk. Maar: ze sterven uit 

en dat gaat heel snel. Afstuderende dokters 

willen dat soort carrière niet. Ze zoeken net-

werken en grotere centra waarin ze kunnen 

werken. Dus precies het soort netwerken 

die wij voorstellen.”

Deneyer: “Als sector gaan we wel iets "erder 

moeten zijn op ons beroep. Veel vrienden 

van ons hebben kinderen die hun studie-

keuze moeten bepalen. De gezondheids-

sector komt voor hen weinig aantrekkelijk 

over. Wij klagen allemaal te veel.” 

DE HUISARTS ALS SPILFIGUUR?

Stefaan Hanson, tandarts: “Ook wij vinden 

het goed dat er een dergelijk document 

gemaakt is. Dat de pro&en in kwestie een 

voortrekkersrol spelen, is prima. Maar zowel 

het huidige model als het model in de nota 

bieden geen oplossing aan de boom van 

zorgvraag die er zal komen omdat we met 

zijn allen langer gezond blijven. Bovendien 

vinden we ‘Together we change’ een beetje 

een gemiste kans. De eerstelijnszorg wordt 

nogal sterk geïdenti"ceerd met de huisarts. 

Sommigen voelen dat het de bedoeling is 

om over te gaan van hospitalo-centrisme 

naar huisarts-centrisme.”

Roels: “Ik lees die nota niet op deze manier. 

De verschillende beroepen worden heel 

duidelijk aangehaald. Het aantal chronische 

patiënten gaat zelfs meer en meer toene-

men. En in dat geval zal de huisarts maar 10 

procent als manager beschouwd worden. Ik 

hoor al 25 jaar dat de huisarts de spil is van 

onze maatschappij. Maar heel veel daad-

werkelijke acties hierrond heb ik nog niet 

gezien.” 
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Wat houdt ‘Together 

we change’ in? 

Vergrijzing, multimorbiditeit, stijging 

in het aantal chronisch zieken en 

een toenemende sociale gezond-

heidskloof maken dat onze gezond-

heidszorg voor enorme uitdagingen 

staat. Wil de eerstelijnsgezondheids-

zorg (de rechtstreeks toegankelijke 

hulp en zorg zoals bijvoorbeeld de 

huisarts, apotheker, thuisverpleeg-

kundige, kinesitherapeut, tandarts, 

…) deze uitdagingen aangaan, 

dan zal de zorgorganisatie anders 

moeten gebeuren: een eerstelijns-

gezondheidszorg gebaseerd op eer-

stelijnszones bijvoorbeeld, duidelijk 

geogra"sch omschreven met een 

populatie omvattend tussen 75.000 

en 125.000 inwoners. Vier Vlaamse 

professoren huisartsgeneeskunde 

namen het initiatief om een duide-

lijk signaal te geven tot actie: een 

fundamentele verandering in de 

organisatie van de gezondheidszorg.

De nieuwe structuur gaat gepaard 

met een nieuw "nancieringsmodel. 

De auteurs pleiten voor een Budget 

Financiële Middelen voor de eerste 

lijn, met onder meer de zoge-

naamde pay for quality. Rekening 

houdend met een aantal criteria zou 

dit goed moeten zijn voor ongeveer 

10 procent van het inkomen van 

een huisarts. De overige 90 procent 

komt dan uit betaling per prestatie 

(30 procent) en niet-prestatiegebon-

den betalingen (60 procent). 

Roy Remmen, mede-auteur ‘Together we 

change’: ‘De dure factuur in de gezondheids-

zorg is niet de eerstelijnszorg die hier aan tafel 

zit. Wij zorgen maar maximaal 10 procent van 

het totaal. Terwijl we in de eerstelijn zo’n 90 

procent van de zorg aanbieden.’
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Deneyer: “Ik heb er geen probleem mee dat 

de huisarts de spil"guur is. De patiënt heeft 

trouwens geen boodschap aan ‘eerstelijn’ 

of ‘tweedelijn’. Hij wil gewoon goede zorg, 

waar hij zich ook bevindt. Met andere woor-

den: de huisarts is de spil van het zorgthe-

ma, de patiënt de spil van de zorg zelf.”

Lowet: “Dat in ‘Together we change’ de 

positie van de huisarts centraal wordt gezet, 

is niet onlogisch. Het document is geschre-

ven door vier huisartsen. Vanuit onze kant 

ervaren wij die centrale rol voor de huisarts, 

als poortwachter, niet zo. Zeker niet in de 

sector van de geestelijke gezondheids-

sector, en nog veel minder als het gaat 

om kinderen en jongeren met psychische 

klachten.”

Remmen: “We gaan echt uit van een eerste-

lijnspraktijk. Maar de huisarts krijgt wel een 

sleutelrol, dat klopt. Hij is tenslotte medisch 

expert en is van veel zaken op de hoogte. Ik 

ken geen andere beroepsgroep die deze rol 

kan vervullen. (richt zich tot de groep) Jullie 

zijn over het algemeen niet met zoveel 

mensen betrokken als de huisarts.” 

Deneyer: “Apothekers zijn naast huisartsen 

zeer toegankelijk en laagdrempelig. Vaak 

zien wij burgers die nog net niet ziek zijn. 

Tevens hebben wij een belangrijke doorver-

wijsfunctie.”

Baert: “De huisarts is zeer belangrijk 

voor thuisverpleegkundigen. Zij zijn ons 

aanspreekpunt, we gaan er heel vaak mee 

in overleg. Maar het blijft een moeilijk 

bereikbare groep. Minder dan de helft van 

onze multidisciplinaire overlegmomenten 

gaat door in aanwezigheid van de huisarts. 

Hij of zij is vaak op ronde of in consultatie. 

Nochtans is het van fundamenteel belang 

om de arts er bij te hebben.” 

Roels: “Die problemen zullen blijven 

bestaan. Wij kunnen gewoon niet op twee 

plaatsen tegelijk zijn. Of je moet al echt in 

een groep werken en de dossiers delen. 

Maar er bestaat nog altijd zoiets als de 

individuele benadering en keuze van een 

patiënt.”

Remmen: “De artsen hebben het gewoon 

veel te druk en krijgen het niet allemaal 

meer zelf georganiseerd. De praktijken 

moeten zich dus meer en beter organise-

ren. Vandaar dat we bijvoorbeeld beginnen 

met opleidingen voor praktijkassistenten en 

verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk.”

Van Ussel: “Iederéén heeft het toch druk? 

Ook wij worden verwacht om aan talrijke 

structuren te participeren om de gezond-

heidszorg uit te tekenen. Willen we tot een 

degelijk georganiseerd geheel komen, dan 

zullen we ons sámen moeten organiseren. 

En dat is op dit moment zoek. We zijn met 

onze beschikbare capaciteit en de uren die 

we momenteel hebben, en die menselijk 

en deontologisch aanvaardbaar zijn, niet in 

staat om dit allemaal individueel te doen.”

Hanson: “Zien jullie de rol van de huisarts 

als een triage-persoon? Met andere woor-

den iemand die correct kan doorverwijzen 

naar een andere discipline, iemand die 

weet: ‘dit is de persoon die jou als patiënt 

op de beste en meest e;ciënte manier 

kan helpen’. Of klopt onze perceptie dat 

de huisarts eerst kijkt of hij zelf kan helpen, 

en als dat niet lukt, de patiënt doorstuurt? 

Dat laatste stellen we ook in onze discipline 

helaas nog te vaak vast.” 

Van Ussel: “Met die triage-functie hebben 

wij het als kinesitherapeuten ook wat lastig. 

Het moet toch mogelijk zijn dat een patiënt 

meteen naar de kine gaat als hij zijn enkel 
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Sofi Van Ussel, kinesitherapeut: 

‘Multidisciplinair werken zal ons meer tijd 

kosten en mag niet gratis zijn. De overheid 

moet dit honoreren.’

Stefaan Hanson, tandarts: ‘De eerstelijnszorg 

wordt nogal sterk geïdentificeerd met de 

huisarts. Sommigen voelen dat het de 

bedoeling is om over te gaan van hospitalo-

centrisme naar huisarts-centrisme.’

Hilde Roels, arts: ‘Als je zo’n systeem 

te brutaal en te groots oplegt aan de 

zorgverstrekkers en de patiënten, zal het 

niet werken.’

Zelfstandige zorgverstrekkers akkoord ,maar…

Over de nood aan een hertekening van de gezondheidszorg zijn alle zorgverstrekkers 

rond de tafel het principieel eens. “Maar dan zonder te raken aan de typische eigen-

heid en meerwaarde van onze rol als vrije beroeper”, waarschuwen ze. Zo moet de 

individuele onafhankelijkheid van de vrije beroeper, ook in samenwerkingsverbanden, 

gevrijwaard blijven, klinkt het unaniem. Samenwerken in een multidisciplinaire groeps-

praktijk is, bijvoorbeeld, nog heel wat anders dan de creatie van geïntegreerde ‘mini-zie-

kenhuisjes’ waarbij alle betrokken beroepsbeoefenaars één onlosmakelijk team vormen. 

De keuzevrijheid van de patiënt moet overeind blijven. En de betrokken vrije beroepers 

moeten patiënten ook in alle onafhankelijkheid kunnen blijven doorverwijzen naar, 

bijvoorbeeld, specialisten buiten de eigen associatie, als ze dit vanuit hun individuele 

expertise de beste optie achten voor de betrokken patiënt. Onafhankelijkheid, expertise 

en keuzevrijheid vormen de essentie van het vrije beroep waaraan in nieuwe samen-

werkingsformules niet mag – en hoeft – gesleuteld te worden.



interview 7

heeft omgeslagen. Waarom zou hij eerst 

een voorschrift moeten vragen aan de huis-

arts om die enkel te mogen behandelen?”

Baert: “Wij hebben eenzelfde vraag: waar-

om geen rechtstreekse toegang? Er moet 

meer taakverschuiving mogelijk zijn. En een 

betere omschrijving van elkaars taken.”

Deneyer: “Als we naar meer netwerkstruc-

turen gaan, niet noodzakelijk onder één 

dak, zullen we ook meer gegevens digitaal 

moeten delen.” 

Baert: “We zouden inderdaad al een 

enorme stap vooruit zetten, mochten we 

er in slagen om gegevens te delen op een 

correcte manier. Zowel eerste- als tweede-

lijnszorg. De overheid moet hiervoor meer 

middelen ter beschikking stellen. Nu laat 

men alle leveranciers en producenten van 

software maar doen. Terwijl wij, nu al, de 

rekening betalen.” 

Hanson: “De gegevensdeling wordt heel 

erg bemoeilijkt door de huisartsen. Zij blok-

keren al te vaak.”

Lowet: “Ik verwacht veel van Vitalink (het 

nieuwe, digitale platform van de Vlaamse 

overheid waardoor iedere zorgverlener, van 

huisarts tot thuisverpleger, op een een-

voudige manier beschikt over correcte en 

volledige patiënteninformatie, nvdr).”

Deneyer: “Ik wil zeker geen zwartepiet 

schuiven naar de artsen. Maar het debat 

met sommigen loopt inderdaad niet altijd 

eenduidig. We hebben al jaren de mond vol 

over taakverdeling, taakverschuiving, multi-

disciplinair samenwerken enzovoort. Maar 

in de praktijk doen we dit nog altijd niet. Ik 

word daar ongelukkig van. Het volstaat dus 

niet om huisartsenpraktijken uit te bouwen 

en te ondersteunen en de zorg daar te con-

centreren. De huisarts moet de zorg in de 

eerstelijn wel kunnen aansturen, maar heel 

wat zorgverstrekkers werken zelfstandig en 

onafhankelijk.” 

Van Ussel: “Multidisciplinair werken zal ons 

meer tijd kosten en mag niet gratis zijn. De 

overheid moet dit kunnen honoreren. En de 

patiënt die in zo’n team terecht komt, moet 

inzien dat dit voor een verhoogde kwaliteit 

zorgt.”

Remmen: “Wij moeten ons als zorgverstrek-

kers zodanig organiseren en zodanig trots 

zijn dat we geld durven vragen voor de 

zorgen die we willen aanbieden. Dat kan 

dus niet samengaan met ziekenhuiskosten 

die exploderen. Willen we als zelfstandige 

sector aanspraak maken op meer centen, 

dan moeten we een duidelijk project naar 

voren schuiven. Vandaar het model zoals 

beschreven in ‘Together we change’.”

Baert: “De modellen zullen haalbaar zijn als 

het ook een garantie geeft op een inko-

men.”

Remmen: “Alle zorgverstrekkers zullen goed 

omkaderd zijn. De totale loonmassa zal min 

of meer dezelfde blijven.”

HAAST EN SPOED  
IS ZELDEN GOED

Op vijf jaar tijd zijn de uitgaven voor de 

spoeddiensten met 40 procent gestegen. 

Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV. Belgen 

blijven ondanks alle ontradingscampagnes 

meer dan ooit rechtstreeks naar de spoed-

dienst van een ziekenhuis gaan, in plaats 

van eerst de huisarts te raadplegen. 

Remmen: “Die explosie aan aanvragen via 

de spoeddiensten komt voor een groot deel 

omdat we als eerstelijnszorgverstrekkers 

en vooral de huisartsen niet goed georga-

niseerd zijn. Wij zijn te verbrokkeld. Er zijn 

teveel aanspreekpunten, overdag, ‘s avonds 

en in het weekend, altijd wat anders. Dat 

snapt de bevolking niet.”

Roels: “De perceptie zit verkeerd. Jonge 

vrouwen bijvoorbeeld denken dat ze naar 

de gynaecoloog moeten om een voor-

schrift voor de pil, terwijl dit ook bij de 

huisarts mogelijk is. Zoiets kan je keren door 

in het hoger middelbaar een verplicht uur 

‘sociale zekerheid’ in het leerpakket op te 

nemen. We moeten de mensen opvoeden. 

Een lesuur over het correcte gebruik van de 

sociale zekerheid. Het gaat niet alleen over 

de ziekteverzekering, maar ook over onder 

andere stempelgeld en kindergeld.”

Baert: “Je kan het gedrag van de patiënt 

veranderen. Maar alles zit in het "nan-

cieringssysteem van de ziekenhuizen: 42 

procent zit nu al in de rode cijfers. Zieken-

huizen zullen altijd de deur blijven open-

zetten omdat dit een bijzondere bron van 

inkomsten is.”

Remmen: “De dure factuur in de gezond-

heidszorg komt niet van de eerstelijnszorg 

die hier aan tafel zit. Wij zorgen maar voor 

5, maximaal 10 procent van het totaal. 

Een marginaal verschijnsel dus. Terwijl we 

zo’n 90 procent van de zorg aanbieden. En 

relatief slecht betaald worden. De kleine 

piramide zit bij de ziekenhuizen en bij de 

medische specialisten. Zij kosten kisten vol 

geld.”

 

Tekst: Gretel Van der Looy en Mikaël Soinne

Foto’s: Studio Dann

Koen Lowet, psycholoog: ‘Onze samenleving 

is zo breed en divers dat het onmogelijk te 

vatten is binnen één model. De bestaande 

modellen – zorgverstrekkers, ziekenhuizen, 

wijkgezondheidscentra – spreken een divers 

publiek aan en zouden complementair 

moeten kunnen werken.’

GROOT DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG 

24 OKTOBER 2015, Boerentoren te Antwerpen

Het debat wordt verder gezet: Hoe zal de eerstelijn, de zelfstandige zorgverstrekker zijn rol opnemen in een toekomstig model van 

multidisciplinariteit waar de patiënt centraal staat? Nooit verschenen op zo korte tijd zoveel belangrijke rapporten en conferenties 

over de toekomst van de Belgische gezondheidszorg. Samen met KBC organiseren de Federatie Vrije Beroepen en haar aangesloten 

organisaties dit debat voor u. Ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zal na a$oop zijn visie toelichten. 

Meer nieuws volgt binnenkort. Hou alvast onze website in de gaten:

www.federatievrijeberoepen.be 

Hugo Baert, verpleegkundige: ‘Je kan het 

gedrag van de patiënt veranderen. Maar 

alles zit in het financieringssysteem van de 

ziekenhuizen: 42 procent zit nu al in de rode 

cijfers.’


