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1. De Europese Commissie roept België op om de 
gezondheidsongelijkheden te verminderen

In november 2017 publiceerde de Europese Commissie een 
verslag over de gezondheidstoestand in de Europese Unie 
dat betrekking had op alle lidstaten. Deze verslagen bevatten 
een grondige analyse van de gezondheidsstelsels van de EU-
lidstaten door analyse van de gezondheidstoestand van de 
bevolking en belangrijke risicofactoren, alsmede de 
doeltreffendheid, toegankelijkheid en veerkracht van de 
gezondheidsstelsels in elke EU-lidstaat. In deze verslagen 
worden duidelijk de gemeenschappelijke doelstellingen voor 
alle lidstaten aangetoond en wordt aangegeven op welke 
gebieden de Commissie het wederzijds leren en de 
uitwisseling van goede praktijken kan aanmoedigen.

We vinden vijf belangrijke aanbevelingen in deze verslagen:

1) Preventie en gezondheidsbevordering blijven de slechte 
peiler van de gezondheidszorgbegroting. Vytenis 
Andriukaitis, commissaris voor gezondheid en 
voedselveiligheid, zei hierover: “Slechts 3% van onze 
gezondheidsbudgetten wordt besteed aan preventie, 
vergeleken met 80% aan ziektebehandeling. Dat is 
gewoonweg niet genoeg. We hebben betere toegang tot 
eerstelijnszorg nodig, zodat de spoedafdelingen niet het 
eerste drop-offpunt zijn. We moeten ook 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie op alle 
beleidsterreinen integreren om de volksgezondheid te 
verbeteren en de druk op de gezondheidsstelsels te 
verminderen”. Naast dit onevenwicht in de investeringen 
in preventie moeten ook sociale ongelijkheden worden 
aangepakt, zoals verschillen in kankerscreening of 
lichaamsbeweging, afhankelijk van het feit of de persoon 
een hoog of laag inkomen en een hoog of laag 
opleidingsniveau heeft.

2) Een sterk uitgebouwde eerstelijnszorg kan de patiënt door 
de gezondheidszorg loodsen en onnodige kosten 
vermijden. 27% van de patiënten gaat door onvoldoende 
primaire zorg naar een spoedafdeling. Slechts 14 EU-
landen eisen dat patiënten door een eerstelijnszorgdienst 
worden doorverwezen naar een gespecialiseerde arts; 9 
andere landen gebruiken financiële stimulansen om 
doorverwijzing aan te moedigen.

3) De integratie van de gezondheidszorg garandeert dat 
patiënten op een gecoördineerde manier zorg ontvangen. 
Zo kan de situatie vermeden worden die we in bijna alle 
EU-landen zien: de zorg is versnipperd en de patiënten 
moeten hun weg vinden in het doolhof van zorgstructuren.

4) Door een proactieve planning en prognose van de 
behoefte aan gezondheidswerkers kunnen de 
gezondheidszorgstelsels zich aan de veranderingen 
aanpassen. Er zijn 18 miljoen gezondheidswerkers in de 
EU, met nog eens 1,8 miljoen extra banen tegen 2025. 
Gezondheidsautoriteiten moeten hun personeel 
voorbereiden op de komende veranderingen: de vergrijzing 
van de bevolking en meervoudige morbiditeit, alsmede de 
noodzaak van een goed opgezet wervingsbeleid, nieuwe 
vaardigheden en technische innovaties.

5) De patiënt moet centraal staan in de volgende generatie 
gezondheidsgegevens, verbeterd voor gebruik op 
strategisch en praktisch niveau. De digitale transformatie 
van de gezondheids- en zorgsector maakt het mogelijk de 
resultaten en ervaringen van patiënten in de praktijk in 
kaart te brengen en biedt grote mogelijkheden om de 
doeltreffendheid van de gezondheidszorgstelsels te 
verbeteren.

Wat België betreft, wijst het verslag met name op een aantal 
zwakke punten. De Commissie maakt zich bijvoorbeeld 
zorgen over het risico van commercialisering en privatisering 
van ons gezondheidsstelsel. Terwijl ons land een aanzienlijk 
deel van zijn rijkdom besteedt aan gezondheid (10,5% van het 
bbp in 2015 tegenover 9,9% in de EU) en meer dan driekwart 
van deze uitgaven wordt gefinancierd door de overheid, 
wordt de groei van deze uitgaven beperkt door een plafond: 
de groeinorm. In het verslag staat dat “het toegestane 
groeipercentage in 2004 4,5% bedroeg. Het is sinds 2015 
gedaald tot 1,5 procent. Hoewel algemeen wordt aanvaard 
dat verspilling en inefficiënte uitgaven moeten worden 
teruggedrongen, bestaat de vrees dat de recente 
plafondverlaging van de overheidsuitgaven zou kunnen 
leiden tot een verschuiving van openbare naar particuliere 
financiering, waardoor de rechtstreekse betalingen zouden 
kunnen toenemen voor degenen die geen recht hebben op 
voorkeurregelingen”.

Een andere grote uitdaging voor België: de vergrijzing van de 
bevolking. Uit het verslag van de Commissie dat door de 
OESO is opgesteld, blijkt immers dat er voldoende 
overheidsmiddelen moeten worden vrijgemaakt om te 
voorzien in de groeiende behoefte aan langdurige zorg.

De Commissie is ook van mening dat ons land ervoor moet 
zorgen dat de ongelijkheden in de gezondheidszorg niet 
groter worden. De verschillen die verband houden met de 
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sociaal-economische status zijn in België al aanzienlijk, met 
name omdat mensen met een laag inkomen en/of een laag 
opleidingsniveau vaker meer schadelijke gewoontes voor de 
gezondheid aannemen. Obesitas, roken en alcoholgebruik 
komen vaker voor onder deze groepen. In het verslag van de 
Commissie wordt België dan ook opgeroepen om “innovatieve 
manieren te vinden om deze kansarme groepen effectief te 
bereiken” en wordt benadrukt dat hiervoor “intergouverne-
mentele samenwerking tussen de drie gemeenschappen” 
vereist is.

Tot slot wordt in het verslag ook de kwestie van numerus 
clausus aan de orde gesteld en wordt gewezen op het tekort 
aan gezondheidswerkers als reden tot bezorgdheid. België 
telt minder artsen per inwoner dan het EU-gemiddelde.

Meer informatie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
17-4722_nl.htm

2. Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/
invaliditeit: de standpunten van artsen en 
werkgevers

Het Belgische arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsstelsel 
moet worden hervormd, zoveel is zeker. Dit systeem is sinds 
de naoorlogse periode nauwelijks veranderd en voldoet niet 
meer aan de uitdagingen van de 21e eeuw. Het is in dit kader 
dat de Koning Boudewijnstichting door het RIZIV werd 
gevraagd om een dialoog te organiseren tussen enerzijds 
vertegenwoordigers van werkgevers en anderzijds artsen. 
Het doel van deze uitwisselingen was de factoren te belichten 
die de herintreding op de arbeidsmarkt van langdurig zieke 
werknemers belemmeren of juist bevorderen, alsook de 
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die bij 
het beheer van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit betrokken 
zijn. De doelgroepen van deze opdracht werden door het RIZIV 
als volgt gedefinieerd: de groep van werkgevers bestond uit 
werkgevers of HR-managers en de groep van artsen bestond 
uit huisartsen, psychiaters en reumatologen uit de praktijk.

Deze studie van het RIZIV en de Koning Boudewijnstichting is 
dan ook een interessante eerste bijdrage van twee groepen 
belanghebbenden: Franstalige en Nederlandstalige artsen 
en werkgevers, die direct bij het onderwerp betrokken zijn. 
De studie kan worden gebruikt als leidraad om beheerders te 
helpen de organisatie van het systeem te herzien. Want als 
iedereen het erover eens is dat het systeem hervormd moet 
worden, dan zal bij deze hervorming een groot aantal andere 
actoren betrokken moeten worden, zoals de ziekenfondsen 
en alle bestuursniveaus. Een gigantisch project dus. Maar 
wat zijn de belangrijkste conclusies?

De ondervraagde actoren erkenden dat het nieuwe Koninklijk 
Besluit positieve impulsen bevat en tot verandering leidt op 

het terrein, waar de starre zwarte-witvisie van 
arbeidsongeschiktheid geleidelijk plaats maakt voor meer 
genuanceerde en flexibele concepten. Maar wanneer er 
maatregelen worden genomen om de werkhervatting te 
bevorderen, zijn deze vaak geïsoleerd en zonder 
langetermijnvisie. Met het oog op een grondige hervorming 
van het systeem hebben de deelnemers drie belangrijke 
werkterreinen aangewezen.

Werkterrein 1: minder rigiditeit, meer flexibiliteit

De deelnemers benadrukten de grote verschillen in 
gezondheidsproblemen die op een andere manier moeten 
worden aangepakt, afhankelijk van de fysieke of 
psychologische aard van de problemen (en of ze al dan niet 
rechtstreeks verband houden met de arbeids-
omstandigheden). Als de oorzaak van de afwezigheid 
psychologisch is, moet de werkhervatting vaak geleidelijker 
worden overwogen, met gepersonaliseerde ondersteuning 
en rekening houdend met een hoger risico op terugval. Er is 
ook een betere voorbereiding vereist omdat psychische 
stoornissen minder goed begrepen en geaccepteerd 
worden door de professionele omgeving.

Hoewel burn-out in sommige sectoren tegenwoordig de 
belangrijkste verzuimfactor is, heeft de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering zich niet aan deze ontwikkeling 
aangepast. Het systeem van arbeidsongeschiktheid biedt 
weinig flexibele en moduleerbare oplossingen. Integendeel, 
het kan juist degenen die risico’s nemen bestraffen: een 
mislukte poging tot werkhervatting kan ernstige financiële 
gevolgen hebben voor de betrokkene. Een ander pervers 
effect is dat het vaak financieel interessanter is om volledig 
arbeidsongeschikt te zijn dan om deeltijds te werken. Soms 
wordt het systeem zelfs van zijn doelstellingen afgeleid en 
wordt het gebruikt om mensen waarmee de bedrijven geen 
blijf weten, met de stilzwijgende toestemming van beide 
partijen, af te stoten. In andere gevallen hebben mantelzorgers 
die om familiale redenen een uitzonderlijk verlof wensen op 
te nemen (bijvoorbeeld voor de verzorging van een bejaarde 
ouder of een echtgenoot in de palliatieve zorg) geen andere 
keus dan zich ziek te laten verklaren, bij gebrek aan formules 
die aan hun situatie zijn aangepast. Dat is begrijpelijk, maar 
het is ook een oneigenlijk gebruik van het systeem.

De deelnemers vragen daarom om een flexibeler, meer 
gediversifieerd en schaalbaar systeem, met een reeks op 
maat gemaakte oplossingen die zonder negatieve gevolgen 
getest kunnen worden: aanpassing van het tijdschema en de 
inhoud van de functie, gedeeltelijk telewerk, deeltijds werk. 
Dit houdt ook in dat het onderscheid tussen de status van 
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, dat volgens de 
deelnemers niet meer relevant is, moet worden opgeheven. 
De barrière van het eerste jaar is inderdaad een te rigide 
criterium geworden, dat lange tijd een zekere passiviteit in 
de hand werkt en ons plotseling dwingt tot overhaaste 
beslissingen in de aanloop naar deze deadline. In dit verband 
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zou het systeem van toegestane en geleidelijke 
werkhervatting beter bekend moeten zijn en flexibeler 
kunnen worden toegepast. Tot slot moet voor de deelnemers 
de uitbreiding van de omscholingsmogelijkheden zich ook 
uitstrekken tot buiten het strikte beroepskader voor mensen 
die niet langer in staat zijn om betaald werk te verrichten, 
maar toch op de een of andere manier aan de samenleving 
willen bijdragen.

Werkterrein 2: een gezamenlijke aanpak voor een gedeelde visie

Net als in de gezondheidszorg wordt een multidisciplinaire 
en gezamenlijke aanpak sterk aanbevolen. De werknemer, de 
werkgever, eventueel met de HR-dienst, de preventieadviseur 
en de dienst arbeidsgeneeskunde, de behandelende arts, de 
adviserend arts,... hebben elk de neiging geïsoleerd te 
werken, volgens een eigen logica en zonder altijd de realiteit 
van de ander te kennen. Deze gefragmenteerde aanpak 
belemmert herintegratie. Aangezien elk geval specifiek is, 
vereist het een globale, genuanceerde en gedeelde visie op 
de situatie, met fora voor dialoog en overleg tussen alle 
betrokken actoren. Er moet echter rekening worden 
gehouden met de praktische regelingen voor een dergelijke 
procedure, gezien het tijdsgebrek voor alle betrokkenen. Het 
door het RIZIV ontwikkelde elektronische platform is een 
interessante piste.

Werkterrein 3: responsabilisering van belanghebbenden, 
verduidelijking van de rollen

Dit proces van multidisciplinair overleg, dat door sommigen 
wettelijk verplicht zou moeten worden gemaakt, moet zo snel 
mogelijk worden opgestart. Immers, hoe meer tijd er verstrijkt, 
des te kleiner de kans op werkhervatting. Het zou ook moeten 
worden geleid door een van de belanghebbenden en zou 
volgens de deelnemers een kans zijn om de adviserend arts 
een meer dynamische en minder repressieve rol te geven. 
Maar alle actoren moeten geresponsabiliseerd worden en 
alle doelstellingen geherdefinieerd, in het bijzonder die van 
de bedrijven.

De adviserend arts moet een proactievere houding 
aannemen. Veel deelnemers waren van mening dat hij of zij 
de arbeidsongeschikte te laat oproept en dat hij of zij over het 
algemeen slecht op de hoogte was van de 
arbeidsomstandigheden en de concrete mogelijkheden tot 
eventuele herintegratie in het betreffende bedrijf. Dit brengt 
de arts ertoe om betwistbare beslissingen te nemen, soms 
met overdreven meegaandheid met de patiënt, soms door 
hem te dwingen om het werk te vroeg te hervatten, maar 
meestal in een “alles of niets”-logica. Idealiter zou de 
adviserend arts het bovengenoemde consultatieproces 
moeten leiden en coördineren. Anders kan binnen een 
bepaalde termijn (bijvoorbeeld in de eerste drie maanden) 
een verplichting worden opgelegd om contact op te nemen 
met de arbeidsongeschikte persoon en de werkgever.

De arbeidsongeschikte werknemer moet eveneens 
geresponsabiliseerd worden volgens de deelnemers. Op zijn 
minst verwachten ze van hem dat hij de fasen van het 
afgesproken herintegratieproces respecteert en zelfs 
initiatieven neemt. Voor sommige deelnemers (met name in 
de groep van Nederlandstalige werkgevers) kan het recht op 
arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen afhan-
kelijk worden gesteld van deze proactieve houding van de 
werknemer, volgens een degressief systeem. Er moet echter 
op worden gelet dat er geen overdreven druk wordt 
uitgeoefend die het “presenteïsme” in de hand werkt 
(vroegtijdige terugkeer naar het werk uit angst voor gevolgen) 
en dat het fundamentele recht van iedere werknemer om 
afwezig te zijn om gezondheidsredenen niet in gevaar wordt 
gebracht.

De werkgevers erkennen dit zelf: het huidige systeem maakt 
de bedrijven ook niet verantwoordelijk. Aangezien zij slechts 
één maand gewaarborgd loon hoeven te betalen, hebben zij 
weinig prikkels om het ziekteverzuim na deze periode terug 
te dringen, omdat verborgen, indirecte en langetermijnkosten 
voor hen niet duidelijk zijn. Maar de verantwoordelijkheid 
van werkgevers ligt ook en vooral op het gebied van 
preventie. Hoewel de concurrentiedruk sterk is, beschikt het 
bedrijf ook over een reeks strategieën om het welzijn op het 
werk te verbeteren. Van de bedrijven wordt ook verwacht dat 
zij de situatie van arbeidsongeschiktheid beter in goede 
banen leiden, met name om de terugkeer van afwezige 
werknemers gemakkelijker te maken. Gesprekken vooraf-
gaand aan de werkhervatting, met de ontwikkeling van een 
gedetailleerd rehabilitatieplan en de aanstelling van een 
begeleider om de werknemer te coachen, kunnen hiertoe 
bijdragen. De overheid kan op dit niveau een ondersteunende 
rol spelen door gerichte steun te verlenen.

Meer informatie: 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20171016PP
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3. Gezondheidszorg in Belgische gevangenissen: 
huidige situatie en toekomstscenario’s

In de ’’Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners" van de VN (2015) is bepaald dat de zorg voor 
gevangenen van goede kwaliteit moet zijn en in 
overeenstemming met drie basisprincipes: de 
gelijkwaardigheid met de zorg in de samenleving, de 
continuïteit van de zorg en de onafhankelijkheid van 
zorgverleners in hun klinisch werk. Deze drie principes zijn 
ook expliciet opgenomen in de Belgische wet (de zogenaamde 
Principewet van 2005), maar zijn nog niet volledig in werking 
getreden. In veel landen is gebleken dat de toepassing van 
deze beginselen vereist dat de gezondheidszorg in 
gevangenissen onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid valt. In 
België is de gezondheidszorg voor gevangenen echter nog 
steeds een bevoegdheid van de minister van Justitie. Om na 
te denken over de mogelijke overdracht van deze bevoegdheid 
van Justitie naar Sociale Zaken, werd het KCE opgedragen 
de huidige situatie van de gezondheidszorg in gevangenissen 
te analyseren en scenario’s voor verbetering voor te stellen.

Gezondheidstoestand

Veel gevangenen in ons land verkeren in slechte gezondheid. 
Vooral infectieziekten, geestelijke gezondheidsproblemen of 
druggebruik en verslavingen zijn sterk aanwezig. Dit heeft 
een directe invloed op het gebruik van geneesmiddelen, dat 
vaak hoog is, vooral voor psychotrope middelen.

In alle gevangenissen is er een medische dienst. 
Gedetineerden gaan er gemiddeld 24 keer per jaar op consult, 
waarvan 18 keer bij een huisarts. De huisartsen spelen 
daarbij een centrale rol, omdat zij bijvoorbeeld bepalen of 
een gedetineerde moet worden doorverwezen naar een 
specialist (intern of extern) of moet worden gehospitaliseerd. 
Onder specialisten zijn psychiaters het meest gevraagd, met 
gemiddeld 3 raadplegingen per gevangene per jaar. Deze 
cijfers verschillen echter sterk van gevangenis tot gevangenis 
en liggen ver boven het Belgische gemiddelde. Naast de 
huisartsen telt het gezondheidspersoneel van de gevangenis 
ook verpleegkundigen en kinesitherapeuten die op hun beurt 
het vaakst werken (85%) onder het statuut van 
justitiemedewerker. Ten slotte kunnen tandartsen, psycho-
logen en andere zorgverleners ook in verschillende 
hoedanigheden tussenkomen.

Op macroniveau is de centrale “Dienst Gezondheidszorg van 
de Gevangenissen” (DGZG) binnen de FOD Justitie 
verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en 
bewaking van de gezondheidszorg in de gevangenissen.

Recent gedetineerden, mannen tussen de 40 en 50 jaar en 
ouder dan 60 jaar, vrouwen en geïnterneerden (gevangenen 
die aan een geestesziekte lijden en onverantwoordelijk 

worden gehouden voor hun handelen) gaan vaker op consult 
dan anderen. Daarentegen gaan gevangenen in voorlopige 
hechtenis, gedetineerden die geen Frans of Nederlands 
spreken en zij zonder verblijfsvergunning of EU-onderdanen 
die niet in België geregistreerd staan, minder vaak op consult. 
Er is ook een hoge mate van variatie in het gebruik van zorg 
tussen instellingen, wat niet alleen te wijten is aan de 
verschillende kenmerken van hun gevangenispopulaties (bv. 
meer geïnterneerden).

Tot slot wijst het KCE erop dat de FOD Justitie (en in mindere 
mate ook het RIZIV) elk jaar ongeveer 43 miljoen euro 
besteedt aan gezondheidszorg voor mensen die in de 
gevangenis zitten.

Het grootste deel van dit budget (60%) is bestemd voor het 
personeel, 37% voor de zorg en 3% voor de organisatie van 
de zorg. Ook hier blijken er grote verschillen te zijn in de 
gemiddelde kosten van zorg per gevangene en per jaar 
tussen gevangenissen.

Belangrijke uitdagingen

Zorgprofessionals die in gevangenissen werken zijn vaak 
zeer toegewijd, maar krijgen met veel problemen te maken:
•	 Gebrek	aan	financiële	en	personele	middelen,	met	inbegrip	

van bijzonder ongunstige verloningsvoorwaarden;
•	 Een	 gebrek	 aan	 communicatie	 van	 gegevens	 over	

gedetineerden tussen de gevangenis en de interne en 
externe dienstverleners in de gevangenis ondermijnt de 
continuïteit en coördinatie van de zorg;

•	 De	complexe	 logistiek	 belemmert	 ook	de	coördinatie	 en	
continuïteit van de zorg: het vervoer van gevangenen naar 
een lokaal medisch centrum of ziekenhuis voor de 
consultatie bij een specialist duurt lang en vergt een 
complexe logistiek. Hierdoor kan het tot 2 weken duren 
voordat een consult wordt geregeld en moeten veel 
doktersafspraken worden geannuleerd;

•	 Versnippering	 van	 bevoegdheden	 tussen	 de	
bevoegdheidsniveaus: de overdracht van bevoegdheden 
heeft ook gevolgen voor de organisatie van de 
gezondheidszorg in gevangenissen. Er zijn nu meerdere 
actoren bij de gevangeniszorg betrokken, met een gebrek 
aan communicatie en coördinatie en soms dubbel werk.

Verbeteringspistes

De overdracht van bevoegdheden van de minister van 
Justitie aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
is een unieke gelegenheid om de reorganisatie en verbetering 
van de gevangeniszorg aan te pakken.

Het KCE doet een reeks aanbevelingen in die zin aan alle 
belanghebbenden. Het stelt met name verschillende 
mogelijke scenario’s voor, per domein: eerstelijnszorg 
(bijvoorbeeld huisartsen), specialistische zorg, geestelijke 
gezondheidszorg en tandheelkundige zorg. Het KCE vraagt 
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om een interdisciplinaire aanpak, met een zorgcoördinator in 
elke gevangenis die de interventies van de verschillende 
actoren coördineert, en een effectievere centrale coördinatie, 
verzekerd door een versterkte DGZG. Deze moet over de 
nodige financiële en personele middelen beschikken om de 
verschillende taken uit te voeren die haar zijn toevertrouwd.

Het aantal benodigde zorgverleners moet worden vastgesteld 
op basis van de behoeften van gevangenen en de specifieke 
context van de gevangenis. Op basis van het huidige aantal 
gezondheidsproblemen lijkt het erop dat dit aantal in ieder 
geval moet worden verhoogd.

Elke persoon die in de gevangenis belandt, moet een grondig 
medisch onderzoek krijgen om zijn fysieke, psychologische 
en sociale problemen te bepalen. Er zou dan een individueel 
zorgplan worden ontwikkeld dat als basis zou dienen voor de 
follow-up door het interdisciplinaire team en voor de 
communicatie met verzorgers buiten de gevangenis - ook na 
de vrijlating. Ten slotte moeten de principes van de 
ziekteverzekering ook gelden voor gevangenen. Zij vallen 
momenteel niet onder de dekking van de gezondheidszorg. 
De overdracht van bevoegdheden van de minister van 
Justitie aan de minister van Sociale Zaken is een echte kans.

Meer informatie: https://kce.fgov.be/sites/default/files/
atoms/files/KCE_293As_Gezondheidszorg_Belgische_
gevangenissen_Synthese.pdf
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