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KliniPlan(Plus)
& DentaPlan

Ons ziekenfonds

Financiële cijfers

Thuiszorg

575 812
deelnemers 

8966
vrijwilligers

1252
afdelingen JOETZ

VIVA-SVV

S-PLUS

S-SPORT//
RECREAS

VFG

472 676
verzekerden

329 413
polissen

€ 37,4 miljoen
Terugbetalingen

€ 65 miljoen
Premies

462
kantoren
in België

€ 119,8
miljoen
Balanstotaal

VMOB SOHO

Aanvullende
verzekeringen

Verplichte
verzekering

Terugbetalingen
gezondheidszorgen

Balanstotaal 
verplichte

verzekering

Netto
administratie-

kosten

Uitbetaalde
uitkeringen

€ 2,9
miljard

€ 8,4
miljard

€ 1,2
miljard

€ 329,8
miljoen

socio-
culturele

vzw’s

Thuisverpleging 1,8
miljoen

bezoeken

3 556 765
Gepresteerde

uren

18 639
patiënten

40 515
Aantal geholpen cliënten

Kinderen in de
kinderopvang

4806 1702
Vrijwilligers

27,07 %

Leden met recht op de
verhoogde tegemoetkoming3 166 486

leden in België 

Stijgend
marktaandeel
  28,43 %

Zorgkas

Uitbetalingen
aan leden

€ 7,2
miljoen

€ 127,1
miljoen

Balanstotaal

Leden
911 730

Balanstotaal aanvullende
verzekering

Balanstotaal 
MOB Solidariteit

Terugbetalingen
Jongerensparen

€ 269
miljoen

€ 10,7
miljoen

€ 14,6
miljoen

Terugbetalingen
en tussenkomsten

€ 146,1
miljoen
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We zetten ons voluit in voor 
digitalisering en persoonsgerichte 

dienstverlening. Hiervoor kunnen we 
rekenen op competente en bevlogen 

medewerkers, die ik van harte wil 
bedanken voor hun blijvende inzet.
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Voorwoord 
2017 was geen makkelijk jaar. Almaar meer burgers werden 
geconfronteerd met de nefaste gevolgen van het rege-
ringsbeleid op federaal en Vlaams niveau.

De teneur? Enerzijds een aantal lastenverlagingen die 
weinig deden voor het gros van de gewone mensen. 
Anderzijds een steeds hardvochtiger beleid tegen wie 
moet leven van een vervangingsinkomen én hogere fac-
turen voor basisnoden als elektriciteit, gas en water. De 
balans van beide regeringen is ondermaats – alle grote 
woorden en aankondigingen ten spijt. Zelfs hun eigen am-
bitie om de begroting op orde te zetten blijkt een fictie.

In ons eigen werkgebied stellen we vast dat het beleid 
van minister De Block vooral voor onzekerheid zorgt. 
Haar grote ambities, zoals een fundamentele hervorming 
van de ziekenhuisfinanciering of een verbetering van de 
geneeskundige nomenclatuur, blijven steken in nobele 
intenties of sterk afgeslankte plannen. Wel duidelijk is haar 
onverholen sympathie voor de farmaceutische multinati-
onals die zich goed laten bedienen door onze ziektever-
zekering. Verder zagen we dat de onderfinanciering van 

diezelfde ziekteverzekering in 2017 leidde tot deconven-
tionering van artsen en paramedici en tot de toename van 
supplementen allerhande. Investeren in onvervulde noden 
zoals tandzorg, brillen, hoorapparaten of geestelijke zorg 
vindt deze regering blijkbaar niet zinvol.

Beide regeringen richten hun pijlen niet alleen op wie het 
al moeilijk heeft, maar ook op het sociaal middenveld. 
Het medebeheer – fundamenteel voor ons sociaal mo-
del – wordt continu ondergraven en vervangen door een 
sterk gepolitiseerd beleid. De forse besparingen op onze 
werkingskosten zijn illustratief. Het blijft blijkbaar een 
doorn in het oog van bepaalde partijen dat ziekenfondsen 
een dragende rol vervullen in de ziekteverzekering.

Ons Jaarverslag 2017 illustreert niettemin dat we ambitieus 
werk blijven maken van onze waarden, opdrachten en toe-
komstplannen. We zetten ons voluit in voor digitalisering 
en persoonsgerichte dienstverlening. Hiervoor kunnen we 
rekenen op competente en bevlogen medewerkers, die ik 
van harte wil bedanken voor hun blijvende inzet.

    Paul Callewaert 
    Algemeen secretaris
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Wat 
is een 
zieken-
fonds?

Het ziekenfonds, de ziekenkas, de mutualiteit, een ver-
zekeringsinstelling … Alle Belgen zijn verplicht om zich 
voor hun ziekteverzekering aan te sluiten bij een van de 
ziekenfondsen of de hulpkas van de overheid. Alle Belgen 
kennen de ‘vignetjes’ van de ziekenfondsen – roze, in het 
geval van de Socialistische Mutualiteiten. En alle Belgen 
weten dat ze bij hun ziekenfonds terechtkunnen met 
hun ‘doktersbriefjes’ of getuigschriften voor verstrekte 
hulp.

Maar een ziekenfonds is meer dan dat. Een ziekenfonds 
is een niet door winst gedreven (non-profit) organisatie 
met een aantal wettelijk omschreven opdrachten. Die 
opdrachten zijn omschreven in de Ziekenfondswet van 
1990 en zijn:

• het uitvoeren van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen evenals het 
medebeheer ervan

• het financieel tussenkomen voor de 
leden in de kosten voor medische zorg en 
preventie en het toekennen van uitkeringen 
bij arbeidsongeschiktheid

• het verlenen van hulp, voorlichting en 
bijstand met het oog op het bevorderen van 
het fysiek, psychisch of sociaal welzijn.

Door de staatshervormingen zijn de ziekenfondsen ook 
actief op terreinen die tot de bevoegdheid behoren 
van de deelstaten, waaronder de zorgbudgetten van 
de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze dienstverlening 
verloopt via zorgkassen, in ons geval de Zorgkas van de 
Socialistische Mutualiteiten. Door de overheveling van 
heel wat bevoegdheden van de federale ziekteverzekering 
naar de deelstaten (zoals de rusthuizen) wordt deze wer-
king van de Zorgkas momenteel fors uitgebreid.
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Wie zijn de Socialistische Mutualiteiten?

De werking van de Socialistische Mutualiteiten kenmerkt 
zich door een complete (‘full service’) dienstverlening en 
omvat veel meer dan alleen maar de terugbetaling van 
medische kosten of uitkeringen:

• De terugbetaling van (para)medische kosten 
en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid op 
basis van de bepalingen zoals vastgelegd door 
de wettelijke ziekteverzekering.

• Actief medebeheer van de ziekteverzekering 
in het RIZIV. Onze principes zijn: opkomen 
voor een sterke en solidaire sociale zekerheid, 
betaalbare en hoogstaande medische zorg 
voor iedereen en een menswaardig vervan-
gingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. 
Bij onderhandelingen met zorgverleners of 
zorgvoorzieningen staat het belang van onze 
wettelijke ziekteverzekering en van de patiënt 
steeds voorop.

• Lidmaatschap van de vzw IMA 
(Intermutualistisch Agentschap). Deze vzw 
werd opgericht door de ziekenfondsen en 
voert studies uit over onze gezondheidszorg 
en verstrekt hierover informatie.

• Sterke persoonlijke sociale hulpverlening 
(Diensten Maatschappelijk Werk) en juridische 
bijstand.

• Breed pakket aanvullende voordelen/
verzekeringen en diensten op het vlak van 
gezondheid, welzijn en preventie.

• Actieve verenigingen met vrijetijdsactivitei-
ten, reizen en gespecialiseerde belangenbe-
hartiging voor kinderen en jongeren, vrouwen 
en gezinnen, actieve ouderen en personen 
met een handicap.

• Uitvoeren van de Vlaamse Sociale 
Bescherming met een eigen Zorgkas.

• Actieve en sterke vrijwilligerswerking.

• Een ledenorganisatie die als sociale beweging 

opkomt voor solidariteit, rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid.

• Informeren, adviseren, begeleiden en 
verdedigen (zowel collectief als individueel) 
van onze leden.

• Internationale werking en geloof in grens-
overschrijdende solidariteit en investeringen 
in een actief partnerschap met de als ngo 
erkende solidariteitsorganisatie FOS.

Landsbond en regionale  ziekenfondsen

De Socialistische Mutualiteiten tellen 11 regionale zieken-
fondsen, onder de koepel van de landsbond. Aan Vlaamse 
kant tellen we 4 regionale ziekenfondsen:

• Bond Moyson West-Vlaanderen

• Bond Moyson Oost-Vlaanderen

• De VoorZorg Antwerpen

• De Voorzorg Limburg.

De regio’s Vlaams-Brabant en Brussel zijn verenigd onder 
de tweetalige Federatie van Socialistische Mutualiteiten 
van Brabant (FSMB). In Wallonië tellen we 6 regionale 
ziekenfondsen.
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Onze 7 waarden
De Socialistische Mutualiteiten zetten zich in voor de 
gezondheid en het welzijn van hun leden én medewer-
kers. We doen dit vanuit 7 waarden die centraal staan 
in de werking en die de inspiratiebron vormen om de 
doelstellingen van ons ondernemingsplan Horizon te 
realiseren.

1. Engagement

Iedereen telt mee. De Socialistische Mutualiteiten 
engageren zich voor de gezondheid en het welzijn van 
iedereen, rijk of arm, blank of zwart, oud of jong, actief 
of niet actief, ziek of gezond. Iedereen heeft recht op 
gelijke toegang tot gezondheid en welzijn. Duurzaam werk 
maken van minder gezondheidsongelijkheid geniet daarbij 
prioriteit.

2. Solidariteit

Wij zijn de verdediger van een sterke sociale zekerheid. 
Ons sociaal model is waardevol. Het werpt een dam 
op tegen extreme vormen van ongelijkheid, het geeft 
mensen zekerheid en vormt de basis voor een mens-
waardige levenskwaliteit voor iedereen. Als Socialistische 
Mutualiteiten zetten wij ons in voor een verplichte 
verzekering die een zo breed mogelijke dekking van 
geneeskundige zorgen garandeert. Daarnaast ijveren wij 
voor volwaardige en welvaartvaste vervangingsinkomens 
voor wie getroffen wordt door arbeidsongeschiktheid.

3. Nabijheid

De Socialistische Mutualiteiten bieden een geperso-
naliseerde ‘full service’ dienstverlening – met 1duidelijk 
aanspreekpunt in de directe omgeving van onze leden. 
Ieder lid moet bij ons terechtkunnen met zijn vragen, 
opmerkingen en zorgen.

Ieder lid moet kunnen rekenen op ondersteuning en 
begeleiding. Wie bij ons ziekenfonds aanklopt, moet met 
een oplossing naar buiten gaan. Ook onze socioculturele 
verenigingen en dienstverleningsorganisaties hanteren 
hetzelfde principe. Samen organiseren wij een sterke 
vrijwilligerswerking.

4. Respect voor het individu

De Socialistische Mutualiteiten komen op voor de rechten 
van de patiënt. Elke patiënt moet verzorgd worden met 
respect voor zijn menselijke waardigheid en zelfbe-
schikkingsrecht – onafhankelijk van zijn filosofische of 
ideologische overtuiging.

Alle zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen hebben de 
plicht om deze rechten op een actieve en menswaardige 
wijze te respecteren. Dat geldt dus ook voor het recht op 
euthanasie, palliatieve zorg en abortus.
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5. Innovatie

De Socialistische Mutualiteiten vormen een dynamische 
organisatie die werk maakt van innovatie en vernieuwing, 
van meer solidariteit, betere patiëntvriendelijke zorg en 
van een cliëntvriendelijke service. Als medebeheerder van 
de verplichte ziekteverzekering werken we constructief 
en intensief mee aan meer doelmatigheid en meer kwali-
teitsvolle zorg. Dat houdt in dat wij continu investeren in 
innovatieve technologieën.

6. Dienstgerichtheid

De Socialistische Mutualiteiten zijn er voor hun leden. 
Met een zorgaanbod op maat, een uitgebreid dienste-
naanbod en laagdrempelige informatieverlening. Als 
ledenbeweging en middenveldorganisatie zijn wij de tolk 
én spreekbuis van onze leden en van al wie opkomt voor 
meer rechtvaardigheid en een betere sociale bescherming. 
Onze dienstverlening en aanvullende verzekering worden 
in overleg en met inspraak van de lokale bestuursorganen 
ingevuld.

7. Kwaliteit

De Socialistische Mutualiteiten maken systematisch werk 
van een kwaliteitsbeleid. Voor een goed en verantwoord 
medebeheer van de ziekteverzekering investeren we 
in beleidsvoorbereidend onderzoek, verzamelen wij 
relevante gegevens en maken wij analyses en evaluaties. 
Daarnaast investeren wij fors in de vorming en opleiding 
van onze medewerkers.
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Ons 
onder
nemings 
plan

Wat is HORIZON?
Ons ondernemingsplan Horizon ging van start in 2010. In 
2017 werkten we verder aan de implementatie ervan in 
de werking van onze organisatie. 

Elke directie probeert vanuit haar werkingsgebied invul-
ling te geven aan de Horizon-doelstellingen.

Het ondernemingsplan rust op 4 grote pijlers waarin we 
onze ambities verduidelijken.

Pijler 1

Een duidelijke visie ontwikkelen op onze rol als beheerder 
en uitvoerder van de ziekteverzekering. 

De verplichte ziekteverzekering – ondertussen aangevuld 
met een Vlaamse Sociale Bescherming – is en blijft onze 
core business en onze missie is toegang voor iedereen 
tot een kwalitatieve zorg. We gaan meer dan ooit voor 
solidariteit, niet voor risicoselectie en uitsluiting van de 
zwakkeren, ouderen of zieken. 

Een 2de driver is nagaan of die zorg ook rationeel bedeeld 
wordt en niet tot overconsumptie of oneigenlijk gebruik 
leidt. Samen met – en niet tegen – het RIZIV willen we 
actief meewerken aan een verhoging van de efficiëntie 
van onze gezondheidszorg. We mogen niet blind zijn voor 
recente eHealth-ontwikkelingen en voor de veralgeme-
ning van het elektronisch betaalverkeer. We moeten dit 
debat aangaan en ervoor zorgen dat we als ziekenfonds 
het enige toegangskanaal blijven voor alle facturatie van 
gezondheidszorgen.

Tot slot mag onze aandacht niet enkel gericht zijn op 
de gezondheidszorgen. De sector uitkeringen moet 
meer aandacht krijgen. In ons land zijn er 220 000 
mensen en gezinnen die leven van een invaliditeitsuit-
kering. Wij moeten meer doen voor sociale re-integratie. 
Arbeidsongeschiktheid is niet altijd een zwart-witverhaal 
van volledig herstel of volledige arbeidshandicap.
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Pijler 2

Ons ziekenfonds verder uitbouwen tot een moderne 
dienstverlenende organisatie waar een lid optimaal ant-
woord krijgt op al zijn vragen en problemen.

We moeten evolueren naar een nieuwe bedrijfscultuur 
waarbij door al onze geledingen heen klantgerichtheid 
de boodschap is en het lid centraal staat. Hiervoor zullen 
we onze frontofficewerking moeten verstevigen en onze 
medewerkers maximaal ondersteunen zodat de kwaliteit 
van onze dienstverlening verhoogt en de invulling van het 
huidige takenpakket verbetert.

Ook moeten we onze dienstverlening kunnen verruimen, 
moderniseren en de doelmatigheid en toegankelijkheid 
ervan verhogen. Deze aanpassing moet vertrekken vanuit 
de verwachtingen en behoeften van het lid en erop gericht 
zijn de leden te binden aan onze organisatie. Kortom, we 
moeten de uitdrukkelijke wil hebben om in alle situaties 
een globale oplossing aan te reiken, zelfs proactief als het 
kan. Dat is ‘full service’.

Pijler 3

Ons ziekenfonds positioneren als sociale actor en 
middenveldorganisatie.

We zijn niet enkel beheerder en uitvoerder van de 
ziekteverzekering maar ook een ledenbeweging. Als 
middenveldorganisatie, als sociale actor en drukkings-
groep wensen we te wegen op het beleid en de politieke 
beslissingen te beïnvloeden in het belang van de veelheid 
aan doelgroepen waar we voor staan. Om die rol waar 
te maken moeten we ervoor zorgen dat we beschikken 
over de nodige beleidsinformatie, dat we onderzoeken 
en analyseren en met ernstige studies voor de dag komen.

We wensen in de toekomst verder onze sociale dienst-
verlening uit te bouwen en hierbij – gezien onze missie 
– bijzondere aandacht te besteden aan preventieve acties 
en aan gezondheidsbevorderende initiatieven. Onze 
diversiteit is ook onze rijkdom en sterkte.

Pijler 4

Een dynamisch zorgbedrijf uitbouwen dat performant alle 
aspecten van zorgverlening aanbiedt.

Wij zijn het enige ziekenfonds dat zélf een écht volwaar-
dig zorgaanbod heeft uitgebouwd. Deze sterkte spelen 
we vandaag vaak nog onvoldoende uit. Wij willen dit 
zorgbedrijf verder ontwikkelen tot een zeer krachtige 
speler binnen het Vlaamse zorggebeuren om de zorgno-
den van onze leden en potentiële leden te detecteren 
en te ondervangen. Demografisch gesproken veroudert 
onze bevolking immers snel. We moeten werk maken van 
bijkomende thuiszorg en residentiële ouderenzorg.

Bovendien is er een toenemende nood aan kinderopvang. 
Het geboortecijfer stijgt sinds 2005 onafgebroken met 
ongeveer 2 % per jaar en de participatiegraad van vrouwen 
op de arbeidsmarkt doet de vraag naar kinderopvang 
toenemen. Wij willen een mogelijke partner zijn voor wie 
interesse heeft voor onze zorgcompetenties:

• voor gemeenten en OCMW’s die zelf niet 
langer willen investeren in dat zorgaanbod

• voor bepaalde commerciële organisaties met 
ervaring in het bouwen van senioren-
voorzieningen en die lonken naar onze 
zorgcompetenties

• voor bedrijven die proberen de afstemming 
arbeid-gezin te faciliteren door het ter be-
schikking stellen van opvang zieke kinderen of 
een bedrijfscrèche voor hun personeelsleden

• en ten slotte voor die spelers in de verze-
keringswereld die ook zorg willen verlenen 
aan hun klanten. Om die zorg te garanderen 
contracteert de verzekeringsmaatschappij 
met aanbieders van zorg zoals wij.
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Samenwerking met 
andere ziekenfondsen

De Socialistische Mutualiteiten zijn een actieve partner 
van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Deze vzw 
werd door de ziekenfondsen opgericht. De wettelijk 
omschreven opdracht is om aan de hand van de vele 
ziekenfondsgegevens studies uit te voeren over onze 
gezondheidszorg en hierover informatie te verstrekken. 
Het IMA heeft binnen de sector een onvervangbare en 
gerespecteerde positie verworven en levert op veel ter-
reinen de nodige onderbouw aan voor nieuwe initiatieven 
en meer doelmatig beleid.

Vaste taken van het IMA omvatten:
• het uitbreiden en bijwerken van de 

IMA-atlasindicatoren, die een schat aan 
informatie bieden over het gebruik van 
gezondheidszorgen

• het beheer van de permanente steekproef

• het opleveren van statistieken voor het RIZIV

• de cijfermatige onderbouwing van 
kandidaat-projecten rond chronisch zieken.

In 2017 lag de focus op toegankelijkheid en handhavings-
beleid en werden ook deze opdrachten ondernomen:

• Er werd een uitgebreide analyse gedaan naar 
de toepassing van de verplichte derdebeta-
lersregeling, in voege voor de rechthebben-
den met de verhoogde tegemoetkoming bij 
huisartsen sinds 1 oktober 2015.

• Op vraag van de Medicomut werden de 
effectief aangerekende supplementen op 
ziekenhuisniveau onderzocht, en dit per 
instelling, specialisme en zorgverlener voor 
de periode 2014-2015. Deze studie hielp 
om het debat rond de beperking van de 
ereloonsupplementen in het ziekenhuismilieu 
te objectiveren.

• In overleg met de werkgroep CIN Datamining 
en -controle en de DGEC werden analyses 
uitgevoerd en procedures ontwikkeld om op 
een systematische manier overconsumptie en 
fraude te identificeren en te monitoren.

• De Hoofdstuk IV-database werd verder 
gebruikt om onder de autoriteit van de CTG 
anonieme resultaatsbestanden op te leveren 
aan farmaceutische firma’s die dit wensten 
voor hun contractuele verplichtingen met het 
RIZIV in het kader van artikel 81(bis).

• Het IMA realiseerde een vergelijkende 
studie van 2 financieringssystemen voor de 
eerstelijnszorg in België.
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Internationale samen-
werking en solidariteit

Ons engagement voor een sterke sociale zekerheid en 
gezondheidszorg voor iedereen kent geen grenzen. Dat 
mag niet verwonderen, want de socialistische beweging 
is per definitie grensoverschrijdend. Internationale soli-
dariteit is een van onze kernwaarden. We beschouwen 
het als een morele plicht om wereldwijd de sociale recht-
vaardigheid en de rechten van de mens te beschermen. 
Een fatsoenlijk en menswaardig leven voor iedereen is 
meer dan ooit nodig.

FOS

De Socialistische Mutualiteiten bieden financiële onder-
steuning aan het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking 
(FOS), de solidariteitsorganisatie van de socialistische 
beweging in Vlaanderen. Met FOS kiezen we ervoor om 
in het Zuiden organisaties te steunen die opkomen voor 
sociale rechten en het recht op gezondheid. FOS is actief 
in landen als Zuid-Afrika, Mozambique, Bolivia, Nicaragua 
en Cuba. In elk van die landen ijvert FOS voor een ge-
zondheidsbeleid dat écht werk maakt van volwaardige en 
betaalbare gezondheidszorg. Daarnaast zetten de lokale 
partnerorganisaties sterk in op participatie in gezond-
heidsbeleid en de ‘sociale determinanten van gezondheid’, 
zoals acties tegen de privatisering van drinkwater, voor 
kwalitatieve woningen, voor informatie over gezonde 
voeding en tegen milieuvervuiling.

Ook de seksuele en reproductieve gezondheid van 
vrouwen en meisjes staat centraal in de FOS-werking. De 
lokale partners organiseren workshops over anticoncep-
tie, tienerzwangerschappen en gendergerelateerd geweld 
en doen beleidswerk voor de legalisering van abortus en 
toegang tot anticonceptie.

Programma 2017-2021

2017 was het 1ste jaar van een vijfjarig programma. De 
geplande activiteiten werden quasi overal zoals gepland 
opgestart en er werden al enkele belangrijke resultaten 
geboekt. Een kort overzicht:

• In Bolivia was er de goedkeuring door het 
parlement van een versoepeling van de 
abortuswet, waardoor abortus nu in bepaalde 
omstandigheden is toegestaan.

• In Nicaragua legde onze partner de basis 
voor meer inspraak in beleid van de gezond-
heidscentra en voor een meer gegarandeerde 
beschikbaarheid van medicijnen. 

• In Mozambique kregen diverse gemeenschap-
pen toegang tot informatie en training over 
thema’s als voeding, sanitaire voorzieningen 
en milieuvervuiling.

• In Zuid-Afrika erkennen verschillende 
overheidsinstanties het belang van de inclusie 
van landarbeidsters in besluitvormings-
processen dankzij de vele acties van onze 
partnerorganisatie. Zo leidden ontmoetingen 
met de minister van Volksgezondheid van de 
Westkaap tot de opname van landarbeidsters 
in ziekenhuisraden.
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Hoe houden we de  
gezondheidszorg  
betaalbaar voor 
iedereen?
 
België besteedt een goede 10 % van zijn bruto binnen-
lands product (bbp) aan gezondheidszorg. Is dat veel of 
weinig? Het is maar hoe je het bekijkt. 

Enerzijds is 10 % veel, want we spreken over verschillende 
miljarden. Als we rekening houden met de vergrijzing, 
technologische innovatie en de stijgende verwachtingen 
van de mensen, dan weten we dat dit budget de komende 
decennia eerder zal toenemen dan afnemen.

Ook als we dit bekijken vanuit het oogpunt van de patiënt, 
loopt de gezondheidsfactuur hoog op. De patiënt betaalt 
ongeveer een kwart van de gezondheidszorgen uit eigen 
zak. Dat is te veel, zeker omdat de gezondheidsuitgaven 
sterk geconcentreerd zijn: 5 % van de bevolking heeft 
gemiddeld 21 keer hogere kosten dan de overige 95 %. 
Van de meest kwetsbare groep rapporteert 9 % zorg uit 
te stellen omwille van de hoge kostprijs.

Kortom: ja, de gezondheidszorg kost veel, zowel aan de 
patiënt als aan de overheid.

Solidair betaalbaar

Anderzijds is 10 % relatief weinig. Een goede gezondheid 
en toegankelijke gezondheidszorg staan nog altijd boven-
aan op het lijstje van nieuwjaarswensen. In vergelijkbare 
landen zien we gelijke cijfers. En de gezondheidszorg is 
niet enkel een kostenpost, maar ook een investering die 
rendeert. Solidair investeren in gezondheidszorg is geen 
verloren geld, maar een garantie op economische groei, 
koopkracht en vooral een kwaliteitsvol leven voor ieder-
een. Ons systeem is – zowel op sociaal vlak als vanuit een 
doelmatigheidsoogpunt – veruit te verkiezen boven een 
‘ieder-voor-zich’-aanpak. Een studie van het Planbureau 
toont aan dat de economie met 145 euro groeit voor elke 
100 euro die geïnvesteerd wordt in de ziekteverzekering. 
100 zorgjobs zorgen voor 22 banen elders.

De Socialistische Mutualiteiten zijn er stellig van overtuigd 
dat we solidair moeten investeren in kwalitatieve gezond-
heidszorg. Alleen door de sterkste schouders de zwaarste 
lasten te laten dragen, houden we onze gezondheidszorg 
betaalbaar. Alleen zo zorgen we ervoor dat iedereen de 
zorg krijgt die hij nodig heeft. Alleen zo respecteren we 
het overlegmodel dat instaat voor de juiste prioriteiten, 
tarieven en flankerende maatregelen.  

Slim investeren, niet ondoelmatig 
besparen

De laatste jaren wordt er niet meer geïnvesteerd, alleen 
nog bespaard. Het regeerakkoord laat een jaarlijkse groei 
van 1,5 % toe, terwijl we volgens het Planbureau rekening 
moeten houden met een natuurlijke groei – zonder enige 
investeringen – van 2,2 % per jaar. Met die 1,5 % kunnen we 
de natuurlijke groei dus zelfs niet financieren.

Maar daar houdt het niet op. In de praktijk wordt nog 
meer bespaard en wordt de groeinorm van 1,5 % stelselma-
tig ondermijnd. De ziekteverzekering heeft al een enorme 
inspanning moeten leveren om het begrotingstraject 
opgelegd door de regering te respecteren. Tijdens de 
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eerste 4 jaar van de legislatuur heeft de ziekteverzeke-
ring 2,1 miljard euro bespaard, waarvan 1,5 miljard euro 
netto-besparingen. Ter vergelijking: de terugbetaling van 
raadplegingen en huisbezoeken van huisartsen is goed 
voor 1,3 miljard euro.

De patiënten voelen de impact niet alleen rechtstreeks 
maar ook onrechtstreeks. Het overlegmodel dat de basis 
legt voor tariefzekerheid staat onder druk, waardoor de 
deconventiegraden stijgen, ondanks belangrijke toegevin-
gen van de ziekenfondsen aan de zorgverleners. Ook is er 
een onrustwekkende toename van ereloonsupplementen 
gefactureerd aan de patiënt. Een recente studie van het 
Intermutualistisch Agentschap (IMA) toont aan dat de 
ereloonsupplementen in ziekenhuizen 2,5 keer sneller 
stijgen dan de terugbetalingen door de ziekteverzeke-
ring. Ze lopen op tot 531 miljoen euro. In de ambulante 
zorg merken we eveneens een gestage stijging op van 
de supplementen, zowel bij specialisten, tandartsen als 
kinesisten. Volgens voorlopige cijfers van ons ziekenfonds 
betaalden onze leden in 2016 voor 48,4 miljoen euro aan 
ereloonsupplementen in de ambulante zorg. In 2017 gaat 
het zelfs al om 58,7 miljoen euro, een stijging met 21 %.

We stellen voorts vast dat er een zekere moedeloosheid 
ontstaat bij de actoren van de ziekteverzekering. De 
budgettaire context voorziet geen zuurstof voor nieuwe 
initiatieven, tenzij gecompenseerd door extra besparin-
gen. Van investeren is al lang geen sprake meer, eerder 
van desinvesteren. En dat terwijl er belangrijke onvervulde 
noden bestaan, zoals tandzorg, geestelijke gezondheids-
zorg en kinesitherapie. Almaar meer patiënten stellen 
noodzakelijke zorg uit, ook in de eerste lijn.

De enige sector van de gezondheidszorg waarin men blijft 
investeren is de farmaceutische sector. Daar lopen de 
tekorten dan ook op. 

Inzetten op patiëntvriendelijke 
maatregelen

De Socialistische Mutualiteiten zijn bezorgd. In de over-
legorganen en daarbuiten proberen we maximaal onze 
stempel te drukken op het beleid, zodat de patiënten-
factuur niet verder de hoogte in gaat en kwalitatieve zorg 
voor iedereen gegarandeerd blijft. Gezondheidszorg is 
een recht, geen luxeproduct noch koopwaar. Niemand 
mag wakker liggen van zijn dokterskosten.

Onze inzet loont. Zelfs in deze moeilijke besparingscon-
text. Zo slaagden we er in 2017 in om het remgeld voor 
chronisch zieke kinderen en jongeren fors te verlagen. Ze 
moeten nog slechts 1 euro betalen voor een raadpleging 
bij de huisarts of de specialist. Zo’n 18 000 kinderen komen 
bij de Socialistische Mutualiteiten onmiddellijk in aanmer-
king voor dit voordeel. Nog eens 10 000 kinderen kunnen 
snel en eenvoudig in aanmerking komen als ze een globaal 
medisch dossier (GMD) hebben. Ook elders trokken we 
consequent de kaart van de patiënt en hielden we niet te 
rechtvaardigen ereloonverhogingen tegen.

Geestelijke gezondheidszorg

De Studiedienst van de Socialistische Mutualiteiten be-
studeerde in 2017 de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 
Experts uit de sector lieten ons verstaan dat de GGZ veel 
meer aandacht moet krijgen van de ziekteverzekering. 
Geschat wordt dat slechts 6 % van het RIZIV-budget 
besteed wordt aan GGZ. Men plaatste ook kritische kant-
tekeningen bij de vermaatschappelijking van de zorg. Voor 
de huidige regeringen wordt die term eerder gebruikt als 
dekmantel voor besparingen dan om kwetsbare mensen 
écht beter te helpen. Het thema leidde onvermijdelijk 
ook naar de huidige staatshervorming die coherent en 
doelmatig beleid in de weg staat. Als meest tastbare 
prioriteit werd de organisatie en financiering van een 
eerstelijnspsycholoog ruim onderschreven. Vandaar ook 
de bevraging die door de Studiedienst werd opgezet en 
waaraan veel huisartsen deelnamen. Het op de politieke 
agenda plaatsen van dit dossier was een van de hoofdbe-
trachtingen van deze bevraging. 
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Hospitalisatieverzekeringen

Ons ziekenfonds gaat resoluut voor een solidaire, wette-
lijke en verplichte ziekteverzekering. In de praktijk merken 
we echter dat mensen hun toevlucht nemen tot extra 
verzekeringen om zich te beschermen tegen oplopende 
en onvoorspelbare kosten. 

Niet enkel sociaal maar ook economisch gezien zijn deze 
extra verzekeringen een slechte oplossing. Onverzekerden, 
dubbel verzekerden, risicoselectie, hoge beheers- en 
marketingkosten, geen instrumenten om collectief op de 
prijszetting te drukken, het belang van de kleine lettertjes 
in het verzekeringscontract, het inflatoir karakter … er zijn 
heel wat redenen waarom we deze ontwikkeling met lede 
ogen aanschouwen.

Toch vindt ons ziekenfonds het ook zijn plicht om – 
zolang het ideaal van een uitgebreide en versterkte 
ziekteverzekering niet gerealiseerd is – een sociaal en 
betaalbaar alternatief voor de private verzekeringen te 
bieden. Daarom brengen we onze eigen verzekeringspro-
ducten op de markt. Bij de ontwikkeling ervan besteden 
we bijzondere aandacht aan de betaalbaarheid en het 
sociale karakter.

Commercialisering en 
vermaatschappelijking 
van de gezondheidszorg
 
Onze principes zijn glashelder: gezondheidszorg is een 
recht voor iedereen. De beste garantie hiervoor is de 
wettelijk verplichte ziekteverzekering, gebaseerd op 
solidariteit tussen rijk en arm, gezond en ziek en jong 
en oud. Het uitgangspunt is dat de gezondheidszorg een 
publieke dienst is ten bate van de samenleving en dat de 
noden van de patiënt hierbij steeds vooropstaan.

Winstgerichte zorgverlening en commerciële verzekerin-
gen botsen met deze principes. Commerciële bedrijven 
staan uiteindelijk ten dienste van veelal anonieme aan-
deelhouders, die wanneer het er op aankomt meer oog 
hebben voor hun portefeuille dan voor het sociale belang 
van de zorg. 

Gezondheidszorg is geen product zoals een ander. De 
financiering en het beheer van de wettelijke ziekte-
verzekering en gezondheidszorg zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheden. We besteden deze diensten níét 
uit aan private ondernemingen.

In ons land vervullen de niet-winstgerichte ziekenfondsen 
– en sinds de staatshervorming ook in toenemende mate 
de zorgkassen – een specifieke rol in de gezondheidszorg. 
Ze staan in voor zowel het beheer als de uitvoering van 
de ziekteverzekering en de Vlaamse Sociale Bescherming. 
Als burger kan je kiezen tussen verschillende ziekenfond-
sen, die allemaal op dezelfde wijze en voor iedereen 
de wettelijke ziekteverzekering moeten toepassen. De 
concurrentie tussen de ziekenfondsen beperkt zich tot 
de service en de aanvullende verzekeringen. Deze sterk 
ingeperkte marktwerking leidt tot op vandaag tot goede 
resultaten. 
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Sluipende commercialisering

Toch moeten we op onze hoede zijn voor sluipende 
commercialisering.

• Door de vergrijzing en nieuwe technologieën 
zullen de kosten voor onze gezondheidszorg 
de komende decennia blijven stijgen. Als het 
budget onvoldoende volgt – wat momenteel 
aan het gebeuren is – dreigt de ziekteverze-
kering achter te lopen op de noden van de 
patiënt. Zo komt een zorg met 2 snelheden 
in beeld, waarbij de extra verzekeringen aan 
belang winnen. Alleen voldoende en solidaire 
financiering van de ziekteverkering kan dit 
verhelpen.

• Door de staatshervorming is Vlaanderen 
bevoegd voor een aantal belangrijke sectoren 
van de gezondheidszorg, waaronder de 
woonzorgcentra. Voor de organisatie en 
financiering van deze nieuwe bevoegdheden 
kiest Vlaanderen voor een eigen aanpak onder 
de naam Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). 
Ook hier is het nog de vraag of Vlaanderen 
kiest voor een sociale aanpak of toch de 
private toer opgaat. Als de overheid de moed 
niet heeft om de financiering voldoende 
robuust te maken, zal die commercialisering 
er hoe dan ook komen.

 

• Het beleid zet almaar meer in op ‘vermaat-
schappelijking van de zorg’. Een mooi begrip, 
op voorwaarde dat men voldoende investeert 
in professionele en betaalbare zorg. Voor ons 
is het onaanvaardbaar om onder dit mom de 
zorg af te bouwen en naar een ieder-trekt-
zijn-plan-model te evolueren.

•  Uit een grootschalig bevolkingsonderzoek 
dat we uitvoerden blijkt dat het draagvlak 
voor onze verzorgingsstaat nog zeer solide 
en zelfs groeiend is. Dit staat haaks op de 
politieke keuze van de afgelopen jaren om 
onze verzorgingsstaat af te bouwen. Er is dan 
ook alle reden om wel werk te maken van de 
uitwerking van een nieuw en duurzaam kader 
voor de publieke financiering van de zorg. 
Deze politieke keuze hangt wat ons betreft 
ook nauw samen met de noodzaak van 
rechtvaardige fiscaliteit en de omschakeling 
van meer bijdragen op vermogen, eerder dan 
op arbeid.

Gezondheids-

zorg is een recht 

voor iedereen
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Een gedigitaliseer-
de wereld zonder 
doktersbriefjes 
 
Administratieve processen digitaliseren zonder in 
boeten op een menselijke dienstverlening. Dát is in een 
notendop waar de Socialistische Mutualiteiten voor 
gaan. Gedaan met het heen-en-weer-geloop tussen 
dokter en ziekenfonds met briefjes en attesten. We gaan 
voor zo min mogelijk papierwerk en zo veel mogelijk 
gebruiksvriendelijke online toepassingen.

E-attesten en algemene derdebetaler

Aan de weg van e-gezondheid wordt hard getimmerd. Een 
van de blikvangers is de geleidelijke digitalisering van het 
getuigschrift voor verstrekte hulp. Als patiënt krijg je een 
ontvangstbewijs waar op staat hoeveel je hebt betaald. 
Je dokter stuurt het getuigschrift zelf elektronisch naar je 
ziekenfonds. Het ziekenfonds stort het geld automatisch 
op je rekening. Je hoeft dus geen briefjes meer binnen 
te brengen en ook geen kleefbriefjes te plakken. Deze 
digitalisering gebeurt stapsgewijs. De huisartsen bijten 
de spits af.

Ons ziekenfonds is vragende partij om ook het betaalcir-
cuit elektronisch te laten verlopen. Laat de patiënt niet 
langer het honorarium van zijn arts voorschieten, maar laat 
ons werk maken van een algemene derdebetalersregeling, 
waarbij de ziekenfondsen rechtstreeks de zorgverleners 
betalen. Dat is administratief eenvoudig én goed voor de 
toegankelijkheid van de zorg.

Digitale evoluties

Ook op andere vlakken wordt er volop gedigitaliseerd:

•  Het geneesmiddelenvoorschrift wordt meer 
en meer elektronisch doorgestuurd van arts 
naar apotheker.

•  Meer Belgen geven toestemming om hun 
medische gegevens digitaal te delen tussen 
zorgverleners.

• De communicatie tussen ziekenfondsen en 
zorgverleners gebeurt in toenemende mate 
digitaal, gaande van raadpleging verzeker-
baarheid over facturatie tot doorsturen van 
attesten.

•  Ons ziekenfonds werkt verder aan de uit-
bouw van het elektronisch patiëntendossier 
en ons internetloket e-Mut.

•  Er worden moderne en eenvoudige 
controleprocedures uitgebouwd.

Ons ziekenfonds stond aan de wieg van de modernisering 
en digitalisering van de gezondheidszorg. Het gros van 
onze dienstverlening gebeurt geautomatiseerd en via 
derdebetaler, namelijk via het platform MyCarenet dat 
de ziekenfondsen hebben ontwikkeld. Denk maar aan 
ziekenhuisopnames, apothekers, thuisverpleegkundigen, 
klinische biologie … Met MyCarenet communiceren we 
permanent en in real time met verleners, wisselen we data 
uit en kunnen we e-diensten met meerwaarde aanreiken.

Waar mogelijk bouwt ons ziekenfonds deze ontwikkelin-
gen intermutualistisch uit.

Gemakkelijk
Snel

Veilig
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Informatie- en 
hulpverlening en 
gezondheids coaching
 
Geld samenleggen om te zorgen dat de zorgkosten 
solidair gedeeld worden als iemand ziek wordt. Dat was 
de doelstelling bij de oprichting van de ziekenfondsen 
in de 1ste helft van de 19de eeuw. Later, bij de totstand-
koming van het sociale-zekerheidssysteem in 1945, werd 
het systeem geprofessionaliseerd, wettelijk verankerd 
en veralgemeend, en werden de ziekenfondsen een 
essentiële bouwsteen in de ziekteverzekering.

Vandaag zijn ziekenfondsen nog altijd de sociale leden-
bewegingen die instaan voor de terugbetaling van (para)
medische kosten van hun leden. Maar de samenleving 
heeft niet stilgestaan, en ook de ziekenfondsen niet. 
Gaandeweg hebben ze activiteiten ontwikkeld voor al hun 
leden, ook de gezonde, en zetten ze in op een gezonde 
levensstijl van hun leden. Want goede preventie leidt tot 
gezondere mensen en een hogere levenskwaliteit.

Informatie- en hulpverlening en gezondheidscoaching 
van de leden worden steeds belangrijkere pijlers van 
het ziekenfonds. We evolueren in een versneld tempo 
van een voornamelijk uitbetalend ziekenfonds naar een 
dienstverlenend gezondheidsfonds, dat zijn leden ook 
meer persoonsgericht informeert, begeleidt, adviseert 
en beschermt.

‘Service shift’ en ‘service lift’

Ook in 2017 zetten de Socialistische Mutualiteiten in 
op deze transformatie, met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare groepen. Een ‘service shift’ van uitbetaling 
naar dienstverlening, maar ook een ‘service lift’, van 
controle en informatie naar proactieve dienstverlening 
en begeleiding. De dienst gezondheidsbevordering heeft 
zo als kernopdracht om gezondheidswijsheid en gezonde 
leefgewoonten te bevorderen bij onze leden. 

Ledenbeweging

Alle gezondheidsacties worden maximaal ondersteund 
door de socioculturele verenigingen JOETZ, S-Plus, VFG en 
VIVA-SVV. Deze ledenbewegingen brengen hun doelgroe-
pen bij elkaar en komen op voor specifieke noden vanuit 
een brede invalshoek.

Via de ondersteuning van de S-Sport // Recreas werkt 
het ziekenfonds – onder het motto ‘Iedereen beweegt 
mee. Altijd’ – mee aan het organiseren van een gevarieerd, 
toegankelijk en uitnodigend sportaanbod. Het aanbod 
richt zich in de eerste plaats op actieve 50-plussers en 
personen met een handicap.

Ook de dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van ons zie-
kenfonds is een steunpilaar. Bij deze dienst kan je terecht 
voor informatie en advies over sociale bescherming, maar 
ook voor begeleiding. DMW biedt hulp- en dienstverlening 
aan alle gebruikers en hun mantelzorgers, in het bijzonder 
als zij door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale 
kwetsbaarheid problemen ondervinden. DMW zet ook 
almaar meer in op de proactieve benadering van de leden. 
De dienst bekijkt ook in toenemende mate de ondersteu-
nende rol van online tools bij rechtenverkenning.
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 Re-integratie van  
langdurig zieken

De ziekenfondsen hebben een jarenlange ervaring 
opgebouwd met beroepsherscholing en gedeeltelijke 
werkhervatting. Het wettelijk kader rond re-integratie is 
grondig vernieuwd door de regering Michel. Sinds begin 
2017 moeten de adviserend-artsen er verplicht mee aan 
de slag. Het beter samenwerken tussen adviserend-art-
sen en arbeidsartsen is op zich een goede zaak om een 
arbeidsongeschikt lid zo goed mogelijk te helpen in de 
re-integratie.

Het opgelegde kader is echter strikt, gebonden aan vast-
gestelde termijnen en veel regels. Daardoor is het nieuwe 
kader eerder een belemmering. Een verwijzing van een ar-
beidsongeschikt lid binnen het re-integratietraject mondt 
ook dikwijls uit in een ontslag om medische redenen. 
Daarom gebruiken de adviserend-artsen bij voorkeur de 
gedeeltelijke werkhervatting en het bezoek voorafgaand 
aan de werkhervatting bij de arbeidsarts. Beiden geven 
vlug resultaat en zijn ‘veiliger’ voor het arbeidsongeschikte 
lid.

Voor de arbeidsongeschikte leden zonder arbeidsover-
eenkomst wordt, naast een gedeeltelijke werkhervatting, 
vooral verder ingezet op de samenwerking met de 
VDAB. Deze samenwerking werd gestart in 2012 en blijft 
de manier om nieuwe competenties te verwerven. Het 
aantal aangemelde personen is gestegen van 2393 in 2013 
(het 1ste volledige jaar) naar 3870 in 2017. Ook het aantal 
gestarte opleidingsmodules steeg van 758 in 2013 naar 
1193 in 2017. Het tewerkstellingsjaargemiddelde voor de 
volledig beëindigde trajecten meteen na afloop van het 
traject bedroeg 41,2 % in 2017. Een heel mooi resultaat.

Staatshervorming
Ons ziekenfonds is nooit vragende partij geweest voor 
staatshervormingen. Dat heeft alles te maken met onze 
solidariteitsgedachte, maar ook met het inzicht dat een 
ziekteverzekering (sociale zekerheid) maar sterker wordt 
naarmate ze door meer mensen gedragen wordt. Ook 
vanuit ons principe ‘voor iedereen gelijk’ is een staats-
hervorming niet zonder risico, om nog maar te zwijgen 
over de administratieve overlast.

Bovendien wordt duidelijk dat het beheer ervan niet 
verbetert door deze staatshervorming. Zo moeten er heel 
wat nieuwe administraties en beheerssystemen opgericht 
worden, naast reeds bestaande federale administraties 
zoals het RIZIV. Dit kost veel geld, geld dat beter benut 
zou worden om de ziekteverzekering te versterken. 
Door de herverdeling van bevoegdheden dreigen er 
ook meer conflicten te ontstaan tussen de niveaus. Het 
op elkaar afschuiven van problemen dreigt eerder regel 
dan uitzondering te worden. Intriest, zeker omdat deze 
staatshervorming aan de burger gepresenteerd wordt als 
‘beter bestuur’.

Ondanks deze kritische bedenkingen nemen we als zie-
kenfonds onze verantwoordelijkheid op om wat beslist 
is mee uit te voeren ten bate van onze sociale zekerheid 
en de noden van patiënten. De federale sectoren die 
vanaf 2019 daadwerkelijk overgeheveld worden, zijn de 
woonzorgcentra, de revalidatiesector en de geestelijke 
gezondheidszorg. 

De implicaties van deze staatshervorming zijn niet min. 
En dat voor de burger en patiënt, de overheid, maar ook 
onze eigen werking. Vele vragen blijven onbeantwoord. 
Hoe zal de Vlaamse overheid zijn nieuwe bevoegdheden 
financieren? Hoe vult ze de solidariteit concreet in? Moet 
de patiënt zelf betalen voor zijn Vlaamse zorg, en zo ja, 
hoeveel? En hoe pakken de overheden de vele conflicte-
rende bevoegdheden aan, zonder aan de kwaliteit van de 
zorg te raken?
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Uniek loket
Hoe dan ook zal ons ziekenfonds alles doen om er voor 
te zorgen dat onze leden en de patiënten niet het slacht-
offer worden van deze staatshervorming. De rol die we 
ook krijgen van de Vlaamse overheid om via de Zorgkas de 
Vlaamse Sociale Bescherming mee uit te voeren, nemen 
we ten volle op. Onze doelstelling is om met een uniek 
loket maximaal tegemoet te komen aan alle vragen en 
noden van onze leden en patiënten. 

Voor de nabije toekomst blijven onze aandachtspunten 
toegespitst op:

• een voldoende en solidaire financiering van 
de Vlaamse Sociale Bescherming

•  het vrijwaren van het recht op passende zorg 
voor wie ze nodig heeft

•  voldoende kwaliteitsbewaking van de zorg 
die geleverd zorg

•  een automatische toekenning van rechten.

De unieke kennis en ervaring 
die we als ziekenfonds 

hebben binnen de federale 
ziekteverzekering willen we 

voluit ten dienste stellen 
van onze samenwerking

met onze Zorgkas.
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Digitalisering van 
getuigschriften voor 
versterkte hulp 
(e-attest)
Binnen het plan e-Gezondheid 2.0 werd een actiepunt 
geformuleerd rond de digitalisering van het doktersbrief-
je. Actiepunt 14 staat voor de ‘afschaffing van papieren 
getuigschriften voor verstrekte hulp in het kader van de 
facturatie van de contante betaling’. De getuigschriften 
worden in een gestructureerd formaat gedigitaliseerd 
en via een gegevensstroom van de zorgverlener naar 
het ziekenfonds verstuurd. Het ziekenfonds antwoordt 
met een elektronische bevestiging. Het lid betaalt het 
ereloon aan de huisarts en het ziekenfonds doet de 
terugbetaling aan het lid.

De omschakeling van papier naar digitaal gebeurt gefa-
seerd, te beginnen met de sector van de huisartsen. Het 
papieren circuit blijft vooralsnog bestaan.

Binnen onze organisatie dienden we 2 grote IT-applicaties 
te ontwikkelen. Enerzijds een online applicatie voor de 
synchrone behandeling van de elektronische berichten. 
Anderzijds een geheel van batchapplicaties voor de 
backofficeverwerking. Elke stap in het proces moet in-
tern kunnen opgevolgd worden via de business-monitor. 
Eveneens moet het lid de status van zijn getuigschrift 
kunnen opvolgen via e-Mut of de nieuwe e-Mut mobiele 
app.

Gezondheidszorg gebruikte het klassieke V-model voor 
de ontwikkeling van de online applicatie. Bij deze ont-
wikkelingsmethode wordt in elke fase van het project de 
basis gelegd voor de overeenkomstige testfase. Dit heeft 
onder meer als voordeel dat er een aanzienlijke tijdwinst 
kan geboekt worden. Ontwerpfouten komen ook in een 
vroeg stadium aan het licht. 

 
 
 
De opvolging aan IT-zijde gebeurt door de projectcoördi-
nator in overleg met de business-analist/projectleider. De 
opvolging bestaat uit het regelmatig opvragen van de stand 
van zaken in de ontwikkelingsgroepen, maar ook uit het 
organiseren van vergaderingen om problemen uit te klaren 
of vragen te beantwoorden. Maandelijks is er een formele 
rapportering in de stuurgroep Gezondheidszorgen. Hierin 
wordt telkens de voortgang van het project aangetoond en 
de risicofactoren toegelicht. Verder werd op strategische 
momenten een coördinatievergadering voorzien, met alle 
betrokken business-analisten en/of IT-verantwoordelijken.

Het belang van dit project is groot. De ziekenfondsen 
worden geëvalueerd door het RIZIV op hun kennis en 
bekwaamheid om een dergelijk project correct uit te 
voeren, en dat binnen de afgesproken termijnen. Dit 
project impliceert het uitvoeren van synchrone controles. 
Onze databases moeten van goede kwaliteit zijn (qua 
structuur, toegang en gegevenskwaliteit) en 24 uur op 
24 beschikbaar. Verder is er de vereiste om binnen de 4 
seconden te antwoorden op synchrone berichten. In 99,76 
% van de gevallen antwoorden we binnen de 5 seconden. 
Onze gemiddelde antwoordtijd bedraagt 0,77 seconden, 
waarmee we aan de top staan.

Het correct kunnen opvolgen van de voortgang van 
verwerking van het e-attest door zowel de ziekenfond-
sen als de leden was eveneens een noodzaak. Dat werd 
gerealiseerd met een .net-consultatietransactie, initieel 
in een vrij elementaire vorm, maar na enkele releases 
beter afgestemd op de behoeften van de ziekenfondsen. 
Verder beschikken de ziekenfondsen over een Cognos-
dashboardtoepassing die toelaat om selecties en grafische 
overzichten te maken.
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Belangrijke uitdagingen waren:

• De correcte samenwerking met externe 
partners zoals de andere ziekenfondsen, het 
NIC, eHealth, Atos en de packageproviders.

• De interne coördinatie tussen de 
businessanalisten, de ontwikkelingsgroepen, 
infrastructuur en B2B.

• Het implementeren van een systeem dat bin-
nen de 4 seconden synchroon kan reageren 
op binnenkomende digitale berichten met 
integratie van de fallback-antwoorden. 

• Het opzetten van een batchproces 
voor de verwerking en tarifering van de 
getuigschriften, met gegevensstromen 
bij de diensten Uitkeringen, Aanvullende 
voordelen en Boekhouding en in verschillende 
frontofficetoepassingen zoals e-Mut, het 
Uniek Dossier en Loket.

• De betaling aan het lid realiseren binnen een 
korte termijn na het bezoek aan de arts. In 

het overgrote deel van de gevallen vertrekt 
de betaling naar de bank op dag +1.

• De productiedatum was 1 januari 2018, 
wanneer een eerste groep artsen van is 
gegaan met het e-attest. Vanaf 6 februari 2018 
is de applicatie geleidelijk uitgerold naar alle 
huisartsen.

• Op 30 juni 2018 maakte het volume prestaties 
via e-attest 20 % uit van het totale volume 
aan contant betaalde prestaties bij huisartsen. 
Halfweg 2018 hadden de ziekenfondsen zo’n 2 
miljoen e-attesten ontvangen.

• In 2019 wordt gewerkt aan een optie om 
e-attesten te kunnen annuleren en aan een 
versie 2, met een generieke structuur die ook 
bruikbaar zal zijn voor tandartsen en andere 
zorgverleners. Dat heeft uiteraard gevolgen 
voor de verwerking van de e-attesten.

Mobiele app voor 
terugbetalingen en 
e-attesten

Dankzij een Agile- en Scrum-aanpak is de e-Mut mobiele 
app op heel korte tijd gerealiseerd. Het business- en het 
technische team hebben nauw hebben samengewerkt 
om via een aantal iteraties een gebruiksvriendelijke app 
te ontwikkelen, die in 2018 wordt uitgebreid met nieuwe 
toepassingen.

Er waren 4 strategische objectieven, met als uiteindelijke 
doel het verbeteren van de dienstverlening aan onze 
leden:

•  Onze leden een mobiele toegangspoort 
geven tot belangrijke ziekenfondsinformatie.

•  Onze leden toelaten hun digitale 

contactgegevens te consulteren, aan te vullen 
en te wijzigen.

•  Onze leden zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen van het nieuwe e-attest (digitale 
doktersbriefje) en de opvolging ervan.

•  Een app ontwikkelen voor zowel iOS als 
Android.

• Er waren tal van uitdagingen tijdens de 
realisatie:

•  Het e-attest was een volledig nieuw proces 
dat door de overheid is geïnitieerd en zijn 
weg zocht in onze organisatie.

•  De interactie met de gebruiker van een 
mobiel device is fundamenteel verschillend 
van een klassieke pc- of laptopomgeving. 
Enerzijds is het scherm kleiner, anderzijds zijn 
er nieuwe mogelijkheden zoals touchscreen 
en pushnotificaties.
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•  Veiligheid en zekerheid in de toegang tot 
informatie zijn voor ons fundamenteel. Wel 
moesten we een manier vinden die onze 
leden toelaat zich zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk kenbaar te maken zonder behoefte 
aan een nieuwe user-ID’s en paswoorden. 
Uiteindelijk hebben we gekozen om 
het CSAM-platform van de overheid te 
integreren. Via de mobiele app Itsme biedt 
CSAM een makkelijke en veilige manier van 
inloggen.

•  Onze organisatie kreeg de uitdaging en 
kans om zo efficiënt mogelijk een app te 
ontwikkelen voor de 2 belangrijkste mobiele 
besturingssystemen: iOS en Android.

De app wordt aan het begin van 2018 opgeleverd. Onze 
leden kunnen zich inloggen via een universeel authentica-
tieplatform. In de app kunnen ze hun digitale contactge-
gevens beheren en de status van hun e-attesten opvolgen.

Je ziekenhuisopname 
vooraf melden

Om onze leden beter van dienst te zijn bij geplande zie-
kenhuisopnames (zo’n 80 % van alle opnames), definieerde 
ons ziekenfonds in 2016 enkele concrete doelstellingen. 
Met het full service-actieplan ‘Opname en ontslag’ willen 
we onze leden duidelijk informeren, het opnamemoment 
vroeger capteren, eventuele zorg- en ondersteuningsno-
den vroeger opvangen en onze eigen diensten sneller 
aan het werk zetten voor proactieve, gepersonaliseerde 
hulp. Daarvoor moeten we bij onze leden een menta-
liteitswijziging in gang zetten zodat zij hun geplande 
ziekenhuisopname tijdig melden en zo kunnen rekenen 
op onze assistentie.

In 2017 voerden we een communicatiecampagne om 
onze leden aan te zetten om ons ziekenfonds vooraf te 
verwittigen over geplande ziekenhuisopnames. Daarvoor 
werd de bestaande info op onze website kritisch bekeken, 
herschikt, verhelderd en gecentraliseerd. Daarnaast werd 
er ook heel wat nieuwe content uitgewerkt, zoals 3 infor-
matieve filmpjes en de landingspagina www.meldjeopna-
me.be met 10 concrete tips. Op de site staat ook een test 
waarmee bezoekers kunnen peilen naar hun kennis van de 
kosten van een ziekenhuisopname. Hiermee informeren 
we onze leden over de administratieve, praktische en 
financiële aspecten van een opname.

Via een webformulier – en via de gebruikelijke kanalen 
– kunnen leden hun opname melden. Het ziekenfonds 
volgt de melding vervolgens op. Elk ziekenfonds heeft 
deze opvolging ingebed in de eigen werking en tracht de 
leden zo goed mogelijk te informeren en proactief hulp 
aan te bieden.

De communicatiecampagne kende een softlaunch in mei. 
De grote communicatie werd ingezet in het najaar van 
2017, met onder andere artikels in S-magazine, Facebook- 
en AdWords-campagnes, items in onze elektronische 
nieuwsbrieven, een geslaagde persactie, affiches en 
narrowcasting in de kantoren en vermeldingen in de 
communicatie van onze socioculturele verenigingen.
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Makkelijker 
lid worden

De doelstelling van dit project was om toekomstige leden 
de mogelijkheid te geven om eender waar en eender wan-
neer lid te worden van ons ziekenfonds. Tegelijk wilden 
we de efficiëntie van het proces verbeteren, met minder 
rework, minder papier en een kortere doorlooptijd. Tot 
slot wilden we de beleving veranderen, en al van in het 
begin meer te weten komen over het lid dat zich inschrijft.

Daarom werd er een tool opgezet om online lid te wor-
den. Moeilijkheden die overwonnen werden, waren het 
verzamelen van de benodigde informatie zonder dat het 
lid afhaakt, en het inpassen van een digitale handtekening. 

In 2017 maakten meer dan 2200 mensen daarvan gebruik. 
75 % daarvan wordt daadwerkelijk lid. 36 % zijn mutaties. 
De digitale handtekening is geïntegreerd sinds 1 juli 2017 
en wordt door 10 % van de leden gebruikt.

In 2018 wordt de tool ook aangeboden aan de eerste-
lijnmedewerkers, zodat ook wie zich in het kantoor in-
schrijft meteen in dezelfde, eenvoudige gegevensstroom 
terechtkomt. Daarnaast gaan we inzetten op de ‘customer 
journey’ en trachten we onze leden beter te leren kennen 
zodat we info correcter kunnen laten doorstromen.

500 000 euro 
gerecupereerd  
op foute facturen
Leden van de Socialistische Mutualiteiten bespaarden 
meer dan 500 000 euro op hun patiëntenfactuur. Dit is 
maar liefst 20 % meer dan het jaar voordien. Op verzoek 
van zijn leden analyseerde het ziekenfonds meer dan 1 000 
betwiste dossiers. De bedragen die gerecupereerd werden 
variëren enorm.

Op 18 april, de Europese Dag van de Rechten van de 
Patiënt, onderstrepen de Socialistische Mutualiteiten dat 
iedere patiënt recht heeft op een correcte factuur voor 
ziekenhuisopnames, geneesmiddelen en raadplegingen 
bij zorgverleners. Daarnaast sensibiliseert het ziekenfonds 
zijn leden en roept het op: “Kom bij twijfel naar het zie-
kenfonds, wij kijken de factuur voor je na.”

In de praktijk stellen we vast dat de meest voorkomende 
foute facturen bestaan uit: 

•  onterecht aangerekende materialen, 
toestellen of medicatie

•  onterecht aangerekende 
accommodatiekosten

•  verjaarde facturen.
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Dossiers medische 
fouten opvolgen

Sinds 2010 kunnen we dossiers over medische ongevallen 
aan het Fonds Medische Ongevallen (FMO) voorleggen. 
Daardoor moeten we niet steeds naar de rechtbank stap-
pen. Jammer genoeg stelden we van in het begin nogal wat 
problemen vast met de snelheid en terugbetaling.

Om het effectieve probleem in kaart te brengen werd 
een eenvoudige tool opgezet die ons een overzicht geeft 
van alle openstaande dossiers. Daaruit blijkt dat we 192 
dossiers indienden sinds 2010. In 120 van die dossiers 
ontvingen we nog altijd geen standpunt. Waar we wel een 
standpunt ontvingen, was dat in de grote meerderheid van 
de gevallen negatief voor de patiënt.

Daarom werd besloten om dossiers waarvan onze artsen 
menen dat er kans is op aansprakelijkheid opnieuw voor 
de rechtbank te brengen. We leggen ze niet langer voor 
aan het FMO. Wel blijft onze organisatie de bestaande 
dossiers bij het FMO opvolgen om hun werking te 
monitoren.

Vragenlijsten 
re-integratie

Eind 2016 verscheen het KB Re-integratie, waardoor er 
naast de bestaande mogelijkheden een nieuw traject 
komt om arbeidsongeschikte personen tijdens hun ziekte 
opnieuw aan het werk te helpen. De regeling vereist een 
meer systematische opvolging door de adviserend-artsen.

Zo moet het lid voor de 12de week een vragenlijst te-
rugsturen en moet de adviserend-arts onder andere op 
basis hiervan in de 3de maand een ‘quickscan’ uitvoeren 
om op basis daarvan al dan niet een re-integratietraject 
op te starten.

De besprekingen over hoe de wetgeving moest worden 
toegepast, is pas opgestart na de publicatie van het KB. 
Daardoor is er tot op heden nog altijd geen definitieve 
vragenlijst. We versturen een vragenlijst die onderling 
met de ziekenfondsen is afgesproken en voorlopig door 
het RIZIV is goedgekeurd. Dit in afwachting van een uni-
versitaire studie waaruit een definitieve vragenlijst moet 
voortvloeien.

In het kader van die studie werd vanaf de zomer van 2017 
door de ziekenfondsen en het NIC via mail een vragenlijst 
aan de leden bezorgd die ze vrijblijvend mochten invullen. 
De resultaten van de bevraging zullen gebruikt worden 
voor het opstellen van een definitieve vragenlijst.

Sinds april 2017 worden de vragenlijsten re-integratie aan 
onze leden verstuur, kan de adviserend-arts in DME terug-
vinden of de vragenlijst is ontvangen en kan hij coderen 
welk re-integratietraject mogelijk is. In augustus gaven 
we de gegevens door van onze leden die de tijdelijke 
universitaire bevraging per mail kunnen ontvangen.

Omdat de regering mogelijk sancties zal koppelen aan 
het al dan niet invullen van de vragenlijst, zijn een strakke 
gegevensregistratie en opvolging noodzakelijk.
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Toepassing artikel 25 EU-verordeningen  
en bilaterale overeenkomsten

Wanneer onze leden op reis zijn in het buitenland en daar een beroep moeten doen op een zorgverlener, kunnen ze de 
kosten rechtstreeks laten terugbetalen met hun Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) of een bilateraal document. 
Als het lid geen gebruikmaakt van de EZVK of het bilaterale document, moet hij de verzorging zelf betalen. Van zodra hij 
terug in België is, kan hij zijn facturen indienen bij het ziekenfonds.

Bij bedragen onder de 200 euro betalen we dan een forfaitair percentage (75 %) terug. Bij bedragen boven de 200 euro 
moet ons ziekenfonds de bevoegde buitenlandse instellingen vragen of er een vergoeding is volgens de daar geldende 
wetgeving. Dat is ook het geval bij dossiers boven de 500 euro bij niet-private instellingen of zorgverleners in landen met 
een bilaterale overeenkomst. Artikel 25 van EG-verordening 987/2009 bepaalt dat we pas na 3 maanden een herinnering 
mogen sturen. Blijft het antwoord uit, dan mogen we het lid na nog eens 3 maanden uitbetalen volgens de Belgische 
tarieven. Als het een privé-instelling of -zorgverlener betreft, mogen we onmiddellijk de Belgische tarieven toepassen. 
Is dat niet het geval, dan mogen we het Belgische tarief toepassen na het akkoord van het lid. Zijn verklaring bewaren 
we in het dossier.

Om onze leden beter van dienst te zijn, verkorten we de verwerkingsprocedure. Onmiddellijk een uitbetaling volgens 
Belgisch tarief toepassen is een mogelijkheid. Zo kan ons lid sneller zijn uitbetaling ontvangen en kunnen we sneller het 
attest aan de privéreisverzekering afleveren die het resterende bedrag aan zijn cliënt kan verrekenen.

Een andere uitdaging is digitalisering van de dossiers. Door te digitaliseren kunnen facturen niet verloren gaan en kunnen 
onze medewerkers ze altijd en overal consulteren.

In 2017 behandelde ons ziekenfonds 719 dossiers binnen de EER en 213 dossiers met bilaterale overeenkomsten. De meest 
vertegenwoordigde landen waren Spanje (266 dossiers), Frankrijk (174) en Turkije (116).

34 | Projecten, acties en studies Projecten, acties en studies | 35



Aanpassing bere-
keningsprogramma 
aan nieuwe regeling 
Verzekerbaarheid
De regeling Verzekerbaarheid (algemene regeling) wijzigde 
op 1 mei 2017. De wachttijd werd afhankelijk gemaakt van 
het risico: arbeidsongeschiktheid/hervalling/ongeval 
enerzijds en moederschap/werkverwijdering/geboor-
teverlof anderzijds. Voor de 1ste groep bedraagt de 
wachttijd nu 12 maanden en moeten 180 dagen of 800 
uren bewezen worden. Voor de andere groep blijven de 
oude vereisten gelden.

Het berekeningsprogramma werd hieraan aangepast. 
Gezien de korte periode tussen de definitieve regeringsbe-
slissing (eind december 2016) en datum van inwerkingtre-
ding (1 mei 2017), werd de programmatie zo aangepast dat 
in eerste instantie alleen de ‘zekere’ gevallen automatisch 
bepaald werden. Met een aantal suggesties verwerpt het 
programma alle situaties die niet zeker kunnen bepaald 
worden. Het is aan de dossierbeheerder om op basis 
van de suggesties het dossier alsnog te controleren en 
eventueel op ‘OK’ te brengen. 

In 2de instantie werd met hulp van de ziekenfondsen 
en supports bekeken of sommige ‘verworpen situaties’ 
toch niet automatisch als ‘OK’ of ‘NOK’ konden worden 
gekwalificeerd. 

Deze verbeteringen werden aangebracht in de periode 
mei-oktober 2017.

Vóór de wijziging van de wetgeving werden 92 % van de 
dossiers als ‘OK’ of ‘NOK’ bestempeld. Na de wijziging 
bedraagt het 79,5 %. Dossierbeheerders moeten dus nog 
20,5 % van de dossiers onderzoeken. (Door de nieuwe 
wetgeving moet de bepaling gebeuren onmiddellijk in de 
periode voorafgaand aan het risico, en niet langer vanaf 
het trimester voorafgaand aan het risico, waardoor de 
bijdragebons vaak te laat beschikbaar zijn.)

Elektronische uitwisse-
ling van socialezeker-
heidsgegevens in Europa
De Europese Unie verplicht alle lidstaten om hun sociale-
zekerheidsgegevens elektronisch uit te wisselen. Dit wordt 
uitgewerkt in het kader van het EESSI-systeem (Electronic 
Exchange of Social Security Information), een Europees 
beveiligd elektronisch netwerk dat de socialezekerheids-
instellingen met elkaar verbindt.

Zoals elke andere lidstaat is België wettelijk verplicht 
ervoor te zorgen dat zijn socialezekerheidsinstellingen 
aansluiten op het EESSI-uitwisselingssysteem. ‘BelEESSI’ is 
de integratie van het netwerk in België. De FOD Sociale 
Zekerheid coördineert het project in samenwerking met 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het bevat 5 
hoofdpunten:  

•  Een uniek toegangspunt tot EESSI voor België 
implementeren.

•  RINA installeren, een webinterface waarmee 
de instellingen zich gemakkelijk op het 
EESSI-systeem kunnen aansluiten.

•  De stromen van gestandaardiseerde 
elektronische documenten analyseren om de 
grensoverschrijdende operationele processen 
na te leven en een correcte configuratie van 
het technisch gedeelte mogelijk te maken.

•  Een nationale technische brugtoepassing 
toepassen om de routering van de bood-
schappen te vergemakkelijken, de Belgische 
protocollen in EESSI-protocollen om te 
zetten, het systeem voor de identificatie van 
individuen te verbeteren en te automatiseren 
en de Belgische databanken in functie van de 
buitenlandse informatie te verbeteren.

•  Beheer en coördinatie van het project.

Dit project heeft binnen onze organisatie een impact 
op 3 sectoren: Gezondheidszorgen, Uitkeringen en 
Verzekerbaarheid. In samenwerking met het RIZIV startte 
de Dienst Internationale Overeenkomsten eind 2017 met 
de analyses van de verschillende processen. Het streefdoel 
is om tegen 1 juli 2019 operationeel te zijn.
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A posteriori  
controles op uitgaven 
gezondheids zorgen
We voeren a posteriori controles uit op de uitgaven 
Gezondheidszorgen om de correcte toepassing van de 
reglementering te bewaken. Correcte gegevens helpen 
ons om een zo groot deel van het variabel deel adminis-
tratiekosten te verzekeren.

In 2017 werden er 817 terugvorderingsdossiers opgestart 
voor verpleegkundige zorgen na declassering. Hiermee 
werd een bedrag van 477 000 euro gerecupereerd. Ook 
waren er 15 dossiers voor niet-uitgevoerde prestaties; 
waarvoor we 75 000 euro hebben teruggevorderd.

Voorts voerden we 4 controles uit op onwaarschijnlijke 
aantallen en bedragen van geneesmiddelen afgeleverd 
in ziekenhuizen. Dit leidde tot 83 dossiers. Tot op heden 
hebben we zo in totaal 436 500 euro gerecupereerd via 
correcties en terugbetalingen en werd er in 2017 nog 46 
000 euro terugbetaald voor de controles van 2016.

Verder werden er 6 a posteriori controles uitgevoerd op:

• geschorste verstrekkers

•  dubbele elektronische facturatie door 
huisartsen

•  implantaten.

Hiervoor werd ondertussen 171 000 euro 
gerecupereerd.

Ook werden er terugvorderingsdossiers opgestart naar 
aanleiding van een dubbele bijbetaling van het GMD-
statuut chronische aandoening en voor regularisaties 
van prestaties waarvoor er tot op heden 51 000 euro 
terugbetaald werd.

Omdat de a priori themacontroles het soms laten afweten 
door technische beperkingen, werd er in samenwerking 
met IT een automatische controle ontwikkeld voor de 
regels die via themacontroles gecontroleerd worden en 
die door externe controles van het RIZIV of de CDZ gevi-
seerd kunnen worden. We hebben deze controle voor het 
eerst kunnen uitvoeren voor het 2de trimester van 2017 
en deze werd nog eens herhaald voor het 3de trimester. 
Deze 2 controles hebben tot de recuperatie van 58 500 
euro geleid.

In 2017 hebben we terugvorderingsdossiers opgestart 
voor een totaalbedrag van 1 189 521,85 euro, waarvan er 
ondertussen 882 736,06 euro gerecupereerd werd. Via 
correcties door ziekenhuizen voor foutief gefactureerde 
geneesmiddelen werd er nog bijkomend 430 495,27 euro 
gerecupereerd en wordt er nog gewacht op een terugbe-
taling van 27 079,78 euro.

Als enige ziekenfonds hebben we 0 % gemaakte fouten 
op dit thema in het rapport van de financiële responsabi-
lisering van de verzekeringsinstellingen van 2017.
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Wijkgezondheids centra: goedkoper voor patiënt, 
even duur voor ziekteverzekering en minstens even 
goed

Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra kosten de ziekteverzekering evenveel, maar zijn goedkoper 
voor de patiënt. Bovendien scoren ze op een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter. Dat blijkt uit 
een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Het maakte een vergelijking tussen de 2 financierings-
systemen voor de eerstelijnszorg: de betaling per prestatie enerzijds en de forfaitaire financiering anderzijds. 

• De wijkgezondheidscentra en de prestatiefinanciering kosten de ziekteverzekering even veel. De 
wijkgezondheidscentra kosten meer in de 1ste lijn (huisartsgeneeskunde, kinesitherapie en verpleegkundige 
verzorging), maar minder in de 2de lijn (ziekenhuizen, woonzorgcentra, geneesmiddelen …).

• De patiënt zelf is goedkoper af bij een wijkgezondheidscentrum. De patiënt betaalt geen remgeld en gezien 
hij minder beroep doet op de 2de lijn moet hij daarvoor ook minder uit eigen zak betalen.

•  De wijkgezondheidscentra scoren voor een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter dan de presta-
tiefinanciering. De dekkingsgraad voor griepvaccinatie bij ouderen en voor borstkanker- en baarmoederhals-
kankerscreening bij vrouwen ligt zo hoger. Artsen schrijven ook zowel minder als betere antibiotica voor, en 
nemen vaker hun toevlucht tot goedkope varianten van geneesmiddelen. Diabetici worden beter opgevolgd. 
Dit neemt niet weg dat er nog ruimte is voor verbetering, rekening houdend met nationale en internationale 
aanbevelingen.

• De IMA-studie bevestigt dat de wijkgezondheidscentra toegankelijk zijn voor patiënten met een kwetsbaar 
profiel.
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Breed draagvlak bij 
huisartsen voor terug-
betaling psychologische 
zorg 
Huisartsen steunen de terugbetaling van eerstelijnspsy-
chologische zorg binnen kwalitatieve samenwerkingsver-
banden. Dat blijkt uit een bevraging van ons ziekenfonds 
onder Vlaamse huisartsen. In onze gezondheidszorg is er 
nood aan meer aandacht én middelen voor geestelijke 
gezondheidszorg. Gezien de centrale rol van huisartsen in 
eerstelijnszorg peilden we naar hun visie op de organisatie 
van deze zorg.

Het ziekenfonds organiseerde de enquête mee ik het 
kader van de belofte van minister De Block om een 
eerste stap te zetten in de terugbetaling van de eerste-
lijnspsycholoog. Deze belofte is ondertussen concreter 
geworden met een voorstel dat echter te beperkt is en 
bovendien ook zal zorgen voor heel wat wrijvingen met 
de deelstaten.

Het ziekenfonds doet alvast de volgende aanbevelingen:

•  Betaal de psycholoog terug, maar voorzie 
daarvoor voldoende budget. Het door 
Minister De Block vooropgestelde budget van 
22,5 miljoen euro is onvoldoende. Eigen en 
andere onderbouwde berekeningen schatten 
de kostprijs eerder op 280 miljoen tot 473 
miljoen euro.

•  Improviseer niet, maar maak werk van 
grondig overleg over de organisatie en 
financiering van deze terugbetaling. 

•  Erken de meerwaarde van een 
eerstelijnspsycholoog.

•  Stimuleer samenwerkingsverbanden.

10 jaar 
Armoede barometers

De Socialistische Mutualiteiten zijn een actieve en 
dragende partner van Decenniumdoelen 2017. Dat is een 
samenwerkingsplatform van 13 organisaties uit het brede 
Vlaamse middenveld die de leefsituatie van mensen in 
armoede structureel wil verbeteren.

6 beleidsdoelen werden bij de oprichting in 2007 
geformuleerd:

•  gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm 
halveren.

•  Het aantal gezinnen waar niemand werkt 
halveren.

•  Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, 
minstens een inkomen boven de 
armoededrempel.

•  Een toename van het aantal goede en 
betaalbare huurwoningen met 150 000 
eenheden, waarvan minstens de helft sociale 
woningen zijn.

•  Een daling tot 3 % van de laaggeletterdheid 
en laaggecijferdheid bij jongeren.

•  Mensen in armoede verbreden in hun sociale 
netwerken.

Op basis van deze 6 beleidsdoelen werd vanaf 2007 
jaarlijks een Armoedebarmeter ontwikkeld, die telkens 
ruim aan bod kwam in de media. Ook stonden wij, samen 
met de CM, in voor de monitoring en validatie van de 
gezondheidsgegevens.

2017 was het jaar van de terugblik op 10 jaar werking van 
dit uniek en progressief platform. Het bilan van 10 jaar 
Armoedebarometers is dubbel. Enerzijds was er naast 
de ruime mediabelangstelling aandacht van de overheid 
om de methode van de barometer over te nemen en te 
kopiëren. Anderzijds blijft het een wrange vaststelling dat 
ondanks deze barometers en vele andere armoederappor-
ten, de armoede in ons land níét is gedaald. Dit blijft een 
rijk land onwaardig. Als socialistisch ziekenfonds zullen we 
sociale achterstelling en ongelijkheid blijven bekampen. 
En dat in samenwerking met alle progressieve organisaties.
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Schaf ereloonsupple-
menten bij routine- 
ingrepen af
Schaf de ereloonsupplementen bij routine-ingrepen af. 
Volgens de Socialistische Mutualiteiten is het perfect 
mogelijk om deze eis mee te nemen in de ambitie van 
minister De Block om alle ziekenhuizen en artsen gelijk te 
financieren voor eenzelfde ingreep.

 
Tab 1 Content

 Het ziekenfonds werkte op basis van zijn cijfers voor ap-
pendectomie een concreet voorstel uit binnen een bud-
getneutrale context. “We zorgen voor een rechtvaardige 
verdeling van de koek en een meer solidaire financiering. 
De patiëntenfactuur kan met 20 % dalen, maar ook de 
meeste ziekenhuizen en artsen zijn beter af. Het forfaitair 
bedrag dat ze krijgen, stijgt immers met 6,5 % ten opzichte 
van de huidige mediaan”, beklemtoont Paul Callewaert, 
algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

IMA analyseert ereloon-
supplementen in 
ziekenhuizen
Patiënten betaalden in 2015 ruim 531 miljoen euro aan 
ereloonsupplementen tijdens een ziekenhuisopname. 
Sinds 2006 steeg deze massa gemiddeld met 6,5 % 
per jaar, wat ruim 2,55 keer sneller is dan de toename 
van de erelonen zelf. Dat blijkt uit een analyse van het 
Intermutualistisch Agentschap (IMA) ter voorbereiding 
van de supplementendiscussie in de Medicomut. 

Vooral de grote concentratie van de aangerekende 
ereloonsupplementen valt op:

•  Aantal verblijven. Ereloonsupplementen wor-
den enkel aangerekend in eenpersoonskamers 
goed voor 21 % van de verblijven. 

•  Aantal prestaties. Ereloonsupplementen 
worden maar in 12 % van de opnames 
aangerekend, ook in eenpersoonskamers 
zien we dat in 49 % van de gevallen geen 
ereloonsupplementen worden aangerekend. 

•  Aantal specialisten. Lang niet alle specialisten 
rekenen evenveel supplementen aan. Er 
zijn grote verschillen tussen de disciplines. 
Anesthesisten, gynaecologen en chirurgen 
springen eruit. 

•  Aantal zorgverleners. 10 % van de 
zorgverleners is goed voor 45 % van de 
aangerekende supplementen. 11 % vraagt geen 
enkel supplement.

•  Aantal ziekenhuizen. 50 % van de massa aan 
ereloonsupplementen wordt gefactureerd 
door 19 ziekenhuizen (op 102), goed voor 32 % 
van de bedden.

•  Aantal patiënten. Chronische patiënten die 
8 % van de populatie vertegenwoordigen 
zijn goed voor 27 % van de patiënten met de 
hoogste supplementen. 

De studie sterkt de Socialistische Mutualiteiten in hun 
eis om komaf te maken met ereloonsupplementen en te 
evolueren naar een meer billijke en solidaire financiering.
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Rusthuisfactuur swingt 
de pan uit

1562 euro. Dat betaalt een Belgische rusthuisbewoner 
gemiddeld elke maand uit eigen zak. In Vlaanderen gaat 
het zelfs om 1665 euro. In 2 jaar tijd is een rusthuisverblijf 
fors duurder geworden. In Vlaanderen steeg de gemid-
delde factuur met meer dan 4 %. De kosten stegen over 
de hele lijn: in alle provincies van het land, in openbare, 
vzw- en commerciële instellingen, van de goedkoopste 
tot de duurste kamers en in zowel een- als tweepersoons-
kamers. Dat blijkt uit de 2de Rusthuisbarometer van de 
Socialistische Mutualiteiten.

Slechts een minderheid van de ouderen heeft voldoende 
aan hun inkomen uit pensioenen, tegemoetkomingen, 
eventuele huuropbrengsten, interesten … om een rust-
huisverblijf te betalen. In Vlaanderen komt zowat 3/4 van 
de ouderen niet toe. Aan de gemiddelde kostprijs van 1665 
euro per maand, komen ze soms tot meer dan 600 euro 
per maand tekort.

 
 
 
 
Ons ziekenfonds schuift volgende aanbevelingen naar 
voren:

•  Investeer in de zorg. 

•  Maak een duidelijke opsplitsing tussen woon-
, leef- en zorgkosten. De zorgkosten dienen 
solidair gefinancierd te worden.

• Zorg voor transparante en gereguleerde 
prijzen.

•  Zorg voor een permanente monitoring van 
de bewonersfactuur. 

•  Moduleer de tegemoetkoming 
vanuit de zorgverzekering in functie van de 
zorgafhankelijkheid.

•  Neem maatregelen om het rationeel gebruik 
van geneesmiddelen bij ouderen aan te 
moedigen.

•  Maak werk van leefbare pensioenen en maak 
komaf met armoede. 

We berekenden dat – in een 1ste fase – de huidige onderfi-
nanciering van de sector kan worden weggewerkt met een 
budget van zo’n 290 miljoen euro in Vlaanderen en 67 mil-
joen euro in Brussel. Hiermee kunnen álle zorgbehoevende 
ouderen rekenen op de nodige personeelsomkadering. 
Vlaanderen zal daarbovenop nog bijkomende middelen 
moeten voorzien om de noodzakelijke uitbreiding van de 
sector te realiseren in het licht van de vergrijzing. Volgens 
onze schattingen zal Vlaanderen hiervoor tegen 2025 tot 
1 miljard euro moeten bijleggen, bovenop de federale 
dotatie.

40 | Projecten, acties en studies Projecten, acties en studies | 41



Opleidingstraject voor 
frontofficemedewerkers 

FOTO staat voor ‘Front Office TrajectOpleiding’. Het is 
een opleidingstraject dat de afdeling Vorming & Selectie 
uitwerkt voor onze ervaren frontofficemedewerkers. We 
willen hen ondersteunen bij het up-to-date houden van 
hun kennis. Onze frontofficemedewerkers zijn hét aan-
spreekpunt van ons ziekenfonds. Ze krijgen dan ook heel 
uiteenlopende vragen voorgeschoteld van onze leden. 
Om een full-servicedienstverlening te kunnen bieden is 
het belangrijk dat iedere frontofficemedewerker over 
een bepaald kennisniveau beschikt. Het is niet evident 
om op alle domeinen altijd up-to-date te zijn. Met het 
FOTO-project willen we onze front officemedewerkers 
hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. 

3 aspecten

Bij FOTO zetten we telkens een bepaald thema centraal. 
Daarbij focussen we niet enkel op kennis. Per thema 
hebben we aandacht voor 3 aspecten: kennen, kunnen 
en betrokkenheid. 

• Welke kennis is belangrijk voor de frontoffice-
medewerkers? Met welke methodiek kunnen 
we deze kennis opfrissen?

• Welke vaardigheden zijn nodig om een 
full-servicedienstverlening aan te bieden?

• Hoe versterken we de betrokkenheid van 
onze medewerkers en onderstrepen we het 
belang van hun job?

De focus op deze 3 aspecten viel bij onze frontofficeme-
dewerkers in de smaak. In de evaluaties lazen we bijvoor-
beeld: “De mix tussen het ‘leren’ en de ‘maatschappelijke 
opdracht’ is écht een meerwaarde. Collega’s moeten het 
gevoel behouden dat ze bezig zijn met mensen en niet 
met dossiers. Dossiers zijn een gevolg, de mens is de 
aanleiding.”

Ondersteuning op maat

Bij FOTO willen we onze medewerkers op maat onder-
steunen. Het heeft geen zin om een hele dag opleiding te 
volgen over een thema dat je al goed beheerst. 

•  Zit de kennis goed? Dan hoeft de frontoffi-
cemedewerker geen opleiding te volgen. 

•  Is een korte opfrissing voldoende? Dan 
stellen we enkele e-learnings ter beschikking. 

•  Heeft iemand veel nood aan ondersteu-
ning? Dan nodigen we hem uit voor een 
klassikale opleiding.

E-learning laat ons dus toe om te variëren in intensiteit 
en ondersteuning. Het heeft als bijkomend voordeel 

42 | Projecten, acties en studies 



dat onze frontofficemedewerkers zich niet hoeven te 
verplaatsen. Ze kunnen de e-learnings doorlopen waar 
en wanneer ze willen. Ze kunnen dit bovendien op hun 
eigen tempo doen. Wie een klassikale opleiding volgt, zal 
terechtkomen in een homogene groep. De lesgever kan 
hierdoor makkelijker inspelen op de noden van de groep.

1ste thema: verhoogde tegemoetkoming

Het 1ste thema was de verhoogde tegemoetkoming. Voor 
het luik ‘kennen’ deelden we het thema op in 3 subthema’s 
en peilden we naar de kennis van elk subthema. Zo kreeg 
iedere frontofficemedewerker een opfrissing op maat: 
klassikaal, e-learning of geen opleiding. Een opleidingstra-
ject kon er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

In plaats van 324 medewerkers naar een klassikale oplei-
ding te sturen zoals we in het verleden deden, werden 73 
front officemedewerkers uitgenodigd voor een klassikale 
opleiding. Slechts 20 % heeft zich moeten verplaatsen 
voor zijn opleiding. De overige 80 % volgde 1 of meerdere 
e-learnings of hoefde zich niet bij te scholen. Een verdere 
investering in deze methodiek zal dus zorgen voor een 
verhoging van het kennisniveau aan het loket, met zo min 
mogelijk verstoring van de dagelijkse werking.

Voor het luik ‘kunnen’ en ‘betrokkenheid’ werkten we met 
leerprikkels, een nieuwe methodologie in onze organi-
satie. Leerprikkels zijn digitale leermomenten van 5 à 10 
minuten. We boden een krantenartikel, een getuigenis van 
een lid, enkele cases … aan. Door de korte duur konden de 
leerprikkels makkelijk ingepland worden. Uit de evaluatie 
bleek dat dit positief onthaald werd.

Vervolg

In 2018 zullen we een nieuw thema centraal stellen, na-
melijk het document ‘Inkomensverklaring formulier 225’.

Nieuwe jobssite
Vroeger plaatsten we de vacatures op de website van 
de Socialistische Mutualiteiten. We merkten echter de 
laatste jaren dat we minder tegemoetkwamen aan de 
verwachtingen van sollicitanten. Een nieuwe website op 
basis het CMS Drupal kon hier een antwoord op bieden.

De doelstellingen waren duidelijk:

•  mobile-first en responsive

•  hoog noteren in Google

•  intuïtief en gebruiksvriendelijk, zodat je in 
enkele klikken kan solliciteren

•  alle relevante info (werkgever, bereikbaarheid, 
collega’s …) overzichtelijk gebundeld

•  profileren als warme werkgever

•  meetbare return on investment (Google 
Analytics).

De afdeling Vorming & Selectie richtte een werkgroep 
op met vertegenwoordigers van HR uit de ziekenfond-
sen en Thuishulp. Op een doorlooptijd van 8 maanden 
werd deze jobssite volledig ontwikkeld en in productie 
gebracht: jobs.devoorzorg-bondmoyson.be. In oktober 
2017 kwamen de eerste sollicitaties binnen via de nieuwe 
website. Op 6 maanden tijd ontvingen we 2631 gerichte 
sollicitaties en 1555 spontane sollicitaties.

De meest bezochte pagina’s zijn uiteraard de vacatures en 
het formulier om spontaan te solliciteren. Verder doen 
volgende pagina’s het goed:

•  Formulier voor studenten/stagiairs

•  Tips en tricks voor je sollicitatie

•  Getuigenissen van medewerkers.

Aan de hand van Google Analytics kunnen we verder 
traceren hoe een bezoeker navigeert op onze jobssite. Op 
basis van deze gegevens kunnen we onze website blijven 
verbeteren. Daarnaast willen we ons werkgeversmerk nog 
meer in de kijker plaatsen.
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Verhuis van de 
datacenters

In mei 2016 kondigde IBM aan om op 31 december 2017 te 
stoppen met zijn Belgische housing-activiteiten. Via een 
openbare aanbesteding zochten we daarom een nieuwe 
partner voor onze datacenters in Zaventem en Woluwe. 
De strategische doelstellingen hierbij waren: 

•  continuïteit garanderen voor onze 
eindgebruikers

•  de operationele kosten optimaliseren

•  de snelheid van onze systemen verhogen

•  sneller kunnen inspelen op technische 
evoluties.

De opdracht werd op 12 juli 2017 aan NRB aanbesteed. 

In september werd een projectgroep opgericht om de 
verhuisoperaties voor te bereiden met betrekking tot de 
implementatie van het netwerk, voorbereiding van de 
datacenterruimtes, transitieplannen en drp-plannen. Het 
project kan gezien worden als een change-project. De 
mainframeoperaties zijn immers overgegaan van volledig 
intern beheer naar beheer onder IAAS. De moeilijkheid 
bestaat erin om alle medewerkers mee te krijgen in deze 
evolutie.  Een andere uitdaging was om de voorberei-
dingswerkzaamheden en de effectieve verhuizen te laten 
verlopen met een minimale impact op de dienstverlening 
voor onze leden en ziekenfondsen.

NRB leverde de datacenters op in januari 2018. De verhuis 
vond plaats in april 2018.

De oefening zorgt voor een besparing van minstens 12 % 
op de budgetposten waar hij betrekking op heeft.

Lekker Normaal
In 2017 pakte ons ziekenfonds uit met de campagne 
‘Lekker Normaal’. Heel wat mensen zijn de zoveelste 
voedingshype die je zegt wat je wel of niet mag eten moe. 
Gezond koken hoeft helemaal geen moeilijke wetenschap 
te zijn. Ook met weinig tijd en normale ingrediënten kan je 
perfect gezond eten. Daarom lanceerden de Socialistische 
Mutualiteiten in 2017 de campagne Lekker Normaal. Hierbij 
gaven we advies, tips, recepten en duiding over gezonde 
voeding die in ieders bereik liggen, ook financieel.

8 redenen om lekker normaal te eten

•  De recepten zijn gemakkelijk en snel klaar te 
maken.

•  Je zet een gevarieerd menu op tafel.

•  Alles is gemakkelijk te krijgen in een winkel bij 
jou in de buurt.

•  Wij gaan voor budgetvriendelijk. Gezond 
eten hoeft niet duur te zijn!

•  Je eet verse en weinig bewerkte producten.

•  We kiezen zo veel mogelijk voor lokaal, 
duurzaam en seizoensgebonden.

•  Producten van plantaardige oorsprong 
hebben een voetje voor.

•  En vergeet niet: gezond voedsel geeft je 
meer energie!
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Wat vinden onze leden van Lekker 
Normaal?

Onze praktische ondersteuning bij gezond koken hielp 
veel leden een eind op weg. De website boordevol lek-
kere en gezonde recepten en een handige app om een 
weekmenu samen te stellen werden druk geraadpleegd.

•  Website met 200 lekker normale recepten: 
69 000 bezoekers

• Facebook-blog met 2 à 3 posts per week: 6 
900 likes

•  App voor iOS en Android: 7 000 downloads

•  Kookboeken: 3 800 exemplaren

•  Regionale acties in heel Vlaanderen: meer 
dan 100 acties

•  Joetz-filmpje van vlogger Loïc: 20 000 keer 
bekeken

•  Fotowedstrijd van VFG, S-Plus, VIVA-SVV en 
S-Sport//Recreas: meer dan 60 inzendingen

‘Fretzak’

Onze jongerenorganisatie Joetz ontwikkelde in het kader 
van deze campagne een gerecht op maat van studenten. 
In samenwerking met vlogger Loïc maakten we een 
instructiefilm. De ‘Fretzak’ boden we te koop aan aan 
studenten tijdens de blok. Met deze campagne wilden 
we jongeren aanzetten om ook tijdens de blok gezond te 
blijven eten, en zelf te koken als alternatief voor fastfood.

Diabetes 
on the run

In het project ‘Diabetes on the run’ maken we gebruik 
van de nieuwste technologische mogelijkheden op vlak 
van monitoring en digitale interactie met de patiënt. Er 
is een nauwgezette opvolging van 100 diabetespatiënten 
type 2 die recht hebben op het jaarlijkse diabeteseduca-
tie. Er wordt gebruikgemaakt van de telemonitoring- en 
telecoaching-applicaties ‘Healthlook’ en ‘Healthlook 
PRO’. Het project is een samenwerking tussen Bond 
Moyson en De VoorZorg en verschillende partners, zoals 
de onafhankelijke ziekenfondsen en Solidariteit voor 
het Gezin.

Doelstellingen en uitdagingen

Met ‘Diabetes on the run’ wilden we ervaring opdoen 
met MHealth-apps, onze diabeteseducatoren efficiënter 
inzetten, de afstemming tussen educator en patiënt 
verbeteren, sneller ingrijpen bij afwijkende waarden, de 
patiënt sensibiliseren en het zorgsysteem efficiënter 
organiseren.

Uitdagingen waren de inpassing van MHealth-toepassingen 
in de reguliere zorg en de financiering ervan. Een andere 
belangrijke vraag was aan welke voorwaarden apps zouden 
moeten voldoen, bijvoorbeeld qua privacy en veiligheid.

Diabetes on the run

Aan het project – dat liep van 1 mei tot 31 oktober 2017 
– namen 30 patiënten deel die nieuw opgestart worden 
in het zorgtraject diabetes en dus nog geen begeleiding 
of educatie kregen, en 70 patiënten die we al minstens 1 
jaar begeleidden.

We voorzagen 90 minuten coaching via chat of beeld-
bellen voor de 1ste groep en 60 minuten voor de 2de 
groep en dit gedurende 6 maanden. Enkel als er insuline 
of incretine opgestart moest worden, of als de patiënt 
een nieuwe inspuitingstechniek moest leren, werd een 
huisbezoek door de diabeteseducator ingepland.

44 | Projecten, acties en studies Projecten, acties en studies | 45



De patiënten ontvingen een digitale glucosemeter, 
weegschaal, bloeddrukmeter en activity-tracker, die allen 
verbonden kunnen worden met een smartphone of tablet 
met de Healthlook-app. Als de patiënt geen smartphone 
of tablet had, ontving de patiënt een iPad Mini 2.

Op regelmatige tijdstippen moesten de patiënten me-
tingen uitvoeren: glucose, gewicht, bloeddruk, beweging, 
slaap … De resultaten worden automatisch geüpload 
naar de applicatie via Bluetooth. Vervolgens worden de 
resultaten toegankelijk gemaakt voor de diabeteseduca-
toren en eventueel ook artsen. Ook de resultaten van de 
3-maandelijkse bloedafnames door de huisarts in kader 
van het zorgtraject kunnen in de app worden opgenomen. 

De patiënten kunnen hun meetwaarden raadplegen en 
krijgen real-time feedback aan de hand van standaar-
dantwoorden vanuit de app. De app bevat ook richtlijnen 
om de patiënt te ondersteunen, gebaseerd op internati-
onale standaarden of gevalideerd door Domus Medica. 
Daarnaast kan de diabeteseducator gepersonaliseerd 
advies geven via chat.

Resultaten

Dankzij het project daalde het HbA1C bij 35 patiënten 
met gemiddeld 0,70 %. Het effect op de diastolische 
bloeddruk was minder groot, al waren er wel 3 extra 
patiënten die het streefdoel behaalden op het einde 
van het project. Dankzij de extra beweging en gezondere 
voeding noteerden 80 patiënten een gewichtsdaling. Het 
gemiddelde gewichtsverlies bedroeg 3,5 kg.

89 % van de patiënten gaf aan meer controle te hebben 
over hun gezondheid. Hoewel 70 % nog nooit een mo-
biele gezondheidsapp had gebruikt, voelde 69 % zich er 
goed bij. 

De diabeteseducatoren gaven de app een gemiddelde 
beoordeling van 8,2 op 10. De vier belangrijkste voordelen 
van de app volgens de educatoren zijn:

•  een betrouwbare tool om patiënten op 
afstand op te volgen (84%)

•  geschikt voor het monitoren van diabetespa-
tiënten (84%)

•  een overzicht van alle gezondheidsgegevens 
van mijn patiënten op één platform (83%)

•  rechtstreeks vanaf het platform communice-
ren met de patiënt (84%).

85 % van de educatoren was tevreden en beveelt de werk-
wijze aan collega’s aan. 15 % verkoos de bestaande zorg-
trajectbegeleiding boven het Diabetes on the run-project.
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Zorg24 met elektrische 
fietsen

Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 
Om tegemoet te komen aan deze wens zetten Thuishulp 
en Solidariteit voor het Gezin hun schouders onder 
het project Zorg24. Met een aantal partners in de regio 
Oostende-Bredene bouwen we een 24-uur-op-24-thuis-
zorgnetwerk uit rond de zorgvrager.

Het project richt zich naar 60-plusser, die door een com-
plexe zorgvraag of bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname 
continu langdurige en flexibele verzorging nodig hebben. 
Door hun intensieve zorgvraag worden deze mensen 
meestal sneller opgenomen in een woonzorgcentrum of 
zorghotel.

Uitgebreider zorgaanbod dankzij Zorg24

Zorg24 breidt het klassieke zorgaanbod uitgebreid met 
extra dienstverlening:

•  nachtcontrole door verzorgende (door een 
apart contingent binnen het project)

•  flexibele gezinszorg en avondtoeren (door 
onze dienst Thuishulp en de gezinszorg van 
Solidariteit voor het Gezin)

•  professionele alarmopvolging

•  ergotherapie aan huis

•  crisisopvang

•  dienstverlening van een zorgcoach.

Een zorgcoach stelt het zorgpakket samen 
volgens de individuele noden/behoeften 
van de gebruiker.

Onze verzorgenden in het project Zorg24 bieden hulp 
aan ’s avonds van 17.30 uur tot 22 uur. De hulp bestaat uit 
korte interventies van maximaal een halfuur. De cliënt 
wordt bijvoorbeeld geholpen bij het avondmaal, krijgt 
begeleiding bij het avondtoilet …

Efficiënte verplaatsingen met de 
elektrische fiets

Om een vlotte verplaatsing van de ene cliënt naar de 
ander te maken en om de parkeerproblemen te vermijden, 
hebben onze verzorgende een elektrische plooifiets ter 
beschikking. Deze fietsen werden via een groepsaankoop 
van Samen Sterker aangekocht.

Resultaat: onze verzorgden zijn zeer positief over hun 
nieuwe vervoersmiddel. De elektrische fietsen betekenen 
voor hen een daadwerkelijke tijdsbesparing.
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Full service- 
benadering van perso-
nen met 
een handicap
Binnen onze full service-werking werd een project opge-
start om personen met een handicap dienstoverstijgend 
te helpen. 

Zowel nationaal als in de ziekenfondsen werd een SPOC 
(single point of contact) aangeduid die over de diensten 
heen aan de slag ging. Gezamenlijk werkten zij aan de 
hand van focusgroepen een gemeenschappelijk kader 
uit. Om de aan het licht gekomen hiaten te verhelpen, 
werden nationale acties afgesproken, die de regionale 
SPOC’s vervolgens in hun eigen regio’s implementeerden. 
Alle nationale en regionale acties worden opgevolgd in de 
nationale werkgroep, zodat de ziekenfondsen bij elkaar 
inspiratie kunnen opdoen en zodat het NVSM zijn acties 
indien nodig kan bijsturen.

Dankzij het project is er nu 1 aanspreekpunt voor personen 
met een handicap, hanteren we een dienstoverstijgende 
aanpak en dossieropvolging, is er een kader voor commu-
nicatie en vorming, en hanteert elke dienst een handicap-
toets. Zo kunnen we deze doelgroep efficiënter en beter 
helpen, en bouwen we verder aan onze reputatie als een 
goed ziekenfonds voor personen met een handicap.

Concreet werd er een brochure gemaakt en een landings-
pagina op de website, werden er allerlei acties opgezet en 
kwam er een nieuwe stand op de REVA-beurs. Intern is er 
een wiki, transversale werkgroepen en een permanente 
intervisie.

Persoonsvolgende  
financiering  
onvoldoende bekend
Begin 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) 
ingevoerd voor personen met een handicap. Een omwen-
teling in de sector.

Om PVF te laten slagen, moet de doelgroep – op basis van 
juiste informatie – juiste keuzes kunnen maken. Vandaag 
hebben heel wat mensen echter nog onvoldoende kennis 
over het nieuwe financieringsmodel. Bovendien hebben 
heel wat mensen nood aan ondersteuning bij het maken 
van keuzes. Dat blijkt uit een bevraging naar de beleving 
van PVF bij 180 mensen. 

Bijna 40 % van de ondervraagden weet niet zeker dat het 
basisondersteuningsbudget (BOB) 300 euro bedraagt. 25 
% weet niet dat het persoonsvolgend budget (PVB) niet 
enkel cash, maar ook via een voucher of in combinatie 
besteed kan worden. De toegankelijkheid en duidelijkheid 
van de informatie blijkt dus een probleem.
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Full Buddy
In samenwerking met de onderzoeksgroep D-Scope werd 
in 2017 een luik van het project ‘Full Buddy’ voorbereid 
door ons ziekenfonds.

De bedoeling is om risicoprofielen te ontwikkelen van 
kwetsbare ouderen om hen vroeger op te kunnen sporen. 
De VUB ontwikkelde hiervoor een vragenlijst, die werd 
uitgetest door de OCMW’s van Knokke-Heist, Gent en 
Tienen. De vragenlijst bleek echter te moeilijk, waardoor 
gemeenten afhaakten. 

Om onnodige huisbezoeken te voorkomen, wil ons 
ziekenfonds de vragenlijst uittesten in 4 gemeenten en 
frailty-profielen opstellen aan de hand van ziekenfonds-
gegevens. Zo hopen we gerichte parameters te ontdekken 
die wijzen op kwetsbaarheid. De proefgemeenten zijn 
Wetteren, Oudenaarde, Brussel en Wervik.

Het project werd opgestart in 2017 en wordt uitgerold in 
2018. De resultaten worden voorgesteld op de studiedag 
van D-Scope in november 2018.

KOALA: Kinderopvang 
en Huizen van het Kind

KOALA is een nieuw project van de Koning 
Boudewijnstichting. KOALA staat voor ‘kind- en ouderac-
tiviteiten voor lokale armoedebestrijding’. Via het project 
worden nieuwe plaatsen kinderopvang voor baby’s en 
peuters gecreëerd, specifiek voor kinderen die opgroeien 
in kansarmoede. De opvangplaatsen worden ondersteund 
door een aanbod van ouderactiviteiten door een pedago-
gisch- en agogisch medewerker.

De doelstellingen van KOALA zijn onder meer:

• de maatschappelijke participatie van 
kwetsbare gezinnen versterken

•  ouders ondersteunen in de zorg en 
opvoeding van hun kind

•  inzetten op de ontwikkelingskansen van de 
kinderen.

Koala-projecten bij Thuishulp

Het Huis van het Kind heeft de regierol in de projecten. 
Thuishulp ging massaal aan de slag: we dienden aanvragen 
in en sloten partnerschappen af. Uiteindelijk werden er 
4 aanvragen goedgekeurd waar Thuishulp in betrokken 
is, in Hoboken, Kortrijk, Ieper en Roeselare. Het project 
voorziet zowel in het toekennen van gesubsidieerde 
kindplaatsen als de uitbouw van ouderactiviteiten door 
een pedagogisch- en agogisch medewerker.
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Van laatste fase 
naar nieuwe start

 
In 2017 werkte S-Plus Mantelzorg het impulsproject ‘Van 
laatste fase naar nieuwe start’ uit met de financiële steun 
van de provincie Vlaams-Brabant. Dit project liep van 
januari tot december en had tot doel psycho-educatie 
voor mantelzorgers door middel van coachingtrajecten te 
faciliteren. De ondersteuning werd aangeboden aan (ex-)
mantelzorgers die geconfronteerd worden met verlies 
door een palliatieve zorgsituatie of het overlijden van de 
zorgvrager. Ook was dit project bedoeld voor zorgvragers 
in een palliatieve fase.

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met WZC 
Ter Vlierbeke en Zorgloket Londerzeel. We organiseerden 
telkens 1 traject van 5 sessies per partnerorganisatie. Om 
overdracht van specifieke informatie op maat van de 
deelnemers te garanderen, werd de Federatie Palliatieve 
Netwerken Vlaanderen (Panal vzw en Omega vzw) er ook 
bij betrokken. 

S-Plus Mantelzorg nam hierbij de rol van coach op, na een 
opleiding in het kader van ‘Mantelkracht’, het coaching-
programma van onderzoeksgroep VONK 3 aan Thomas 
More.

 
Doelstellingen

•  Steun van lotgenoten mogelijk maken

•  Ervaringen en tips uitwisselen tussen 
mantelzorgers

•  Het positieve in de kijker zetten en de 
probleemoplossende vaardigheden van de 
deelnemers vergroten

•  Gevoelens en gedachten van de deelnemers 
exploreren

•  De aandacht voor zelfzorg van de deelne-
mers stimuleren 

Eerste hulp bij mantelzorg

Dankzij dit project kwam ook de publicatie ‘Eerste hulp 
bij mantelzorg’ tot stand. Mantelzorgers kunnen die ge-
bruiken als hun eigen mantelzorgboekje. Daarin kunnen 
ze kladderen, scheuren en kleuren. De bedoeling is om 
de eigen kwaliteiten te ontdekken, eventuele piekerge-
dachten om te zetten in acties en opnieuw zin te krijgen 
in wat ze graag doen.

Dankzij doeltreffende oefeningen kunnen mantelzorgers 
meteen aan de slag. Zo krijgen ze een beter zicht op de 
eigen situatie, gaan ze bewuster om met hun tijd, leren ze 
emoties en gedachten erkennen en zichzelf waarderen. 

Tijdens onze mantelzorgtrajecten krijgen mantelzorgers 
de kans om andere lotgenoten te ontmoeten en dit 
oefenboekje te gebruiken. Ze worden doorheen de oe-
feningen van dit boekje ook begeleid.
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Mantelzorg vakantie 
voor personen met 
dementie
 
 
In september 2017 organiseerden S-Plus Mantelzorg en 
S-Plus een vakantie voor personen met dementie en 
hun mantelzorgers. Deze vakantie is uniek omdat de 
zorgnood van elke deelnemer en zijn mantelzorger op 
een professionele manier in kaart wordt gebracht door 
middel van voorafgaande huisbezoeken. Zo konden 15 
mantelzorgers en 15 zorgbehoevenden met dementie een 
leuke en betaalbare vakantie beleven aan de Belgische 
kust, met activiteiten samen of apart. De deelnemers 
konden contact leggen met lotgenoten en zo ervaringen 
en tips uitwisselen. Een andere doelstelling was om extra 
aandacht te schenken aan het belang van zelfzorg. De 
deelnemers kregen zorg en ondersteuning op maat. De 
vakantie werd begeleid door gemotiveerde vrijwilligers.

Na deze eerste proef worden er in 2018 nog vakanties 
aangeboden. Het is de bedoeling om op termijn een 
vakantieaanbod uit te bouwen voor zowel jonge mantel-
zorgers als voor werkende mantelzorgers en kwetsbare 
oudere mantelzorgers. Hiervoor wordt gekeken naar 
samenwerkingen met zorghotels.
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Jongeren hebben stress
Onze individualistische samenleving creëert hoge ver-
wachtingen voor de jeugd: goed presteren op school, een 
positief imago uitstralen op sociale media, druk van vrien-
den en familie om een succesvol leven te leiden … Veel 
jonge mensen hebben het gevoel niet te voldoen aan de 
maatstaf. Falen is geen optie volgens onze maatschappij 
en dat brengt een hoop stress met zich mee.

Daarom ging JOETZ vzw eind 2016 op onderzoek uit: hoe 
staat het met stress bij jongeren? Joetz bevroeg 2322 
jongeren tussen 14 en 20 jaar naar hun ervaringen met 
stress. Het doel van deze online bevraging was om brede 
interpretaties te maken over hoe het staat met stress bij 
jongeren. Wat bezorgt hen stress, hoe gaan ze ermee om, 
welke symptomen ondervinden ze gekoppeld aan stress 
… De resultaten werden in 2017 verspreid.

Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de Vlaamse 
jeugd stress heeft door school. Van de ondervraagden 
geeft ook 40 % aan stress te krijgen door hun uiterlijk en 
een gebrek aan zelfvertrouwen. Tevens geeft 1 op 4 van 
onze jongeren aan dat hun vrienden en relaties hen stress 
bezorgen.

Algemeen is mentaal welbevinden een belangrijk topic ge-
worden. Joetz spitst zich in het brede thema van mentaal 
welbevinden toe op stress. Iedereen ervaart stress. Het is 
een natuurlijk verdedigingsmechanisme dat ons in staat 
stelt te reageren of te presteren. We hebben het nodig om 
te overleven. Maar te veel en te lange stress is niet gezond 
en heeft gevolgen: een gespannen gevoel, niet of slecht 
slapen, vermoeidheid, het immuunsysteem brokkelt af, je 
wordt gemakkelijker ziek … Stress vormt zodoende een 
heel lastige alarmbel, want wanneer heb je té veel stress?

Voor Joetz is het daarom belangrijk meer bewustzijn 
rond het thema te creëren. Stress bij kinderen werd 
reeds enkele jaren geleden uitgediept binnen het project 
‘Stresskip’ (www.stresskip.be). Hoe jonger een onderscheid 
gemaakt kan worden tussen normale en langdurige stress, 
hoe beter. Hoe jonger stresssignalen erkend worden, hoe 
sneller hierop geanticipeerd kan worden. Door vroeger 
met stress te leren omgaan (weerbaar maken) kunnen we 
erger voorkomen. 

Het is dan ook een logische stap om dit thema uit te 
breiden naar jongeren. Om een duidelijk beeld te krijgen 
op wat er leeft bij jongeren rond het thema, werd gestart 
met een breed onderzoek. Er werden 2500 respondenten 
gezocht. Het stressrapport van Joetz haalde de media 
(VTM, Joe FM …). 

Het project loopt door in 2018 met een educatief pakket 
rond mentale gezondheid, een stresslied voor kinderen 
tussen 6 en 12 en een VR-film voor jongeren.



Samen voor een 
uitstrijkje

Met het project ‘Samen voor een uitstrijkje’ wil VIVA-SVV 
vrouwen in kansarmoede aanmoedigen om driejaarlijks 
een uitstrijkje te laten nemen. 4 vrijwilligers werden opge-
leid om het onderwerp ter sprake te brengen in bestaande 
vrouwengroepen. 

40 % van de vrouwen laat geen driejaarlijks uitstrijkje 
nemen. Vooral vrouwen uit kansengroepen laten het 
afweten wegens schaamte, angst, onvoldoende kennis 
of schrik voor de kostprijs. Nochtans is het driejaar-
lijks uitstrijkje een belangrijk wapen in de strijd tegen 
baarmoederhalskanker.

Dit project beoogt een verandering in kennis, attitude 
en intentie van kansarme vrouwen ten opzichte van het 
uitstrijkje. Het werd opgestart en voorbereid in 2016. 
VIVA-SVV kreeg daarvoor het Welzijnszorglabel en de 
steun van Welzijnszorg. 

Het project is lokaal en kleinschalig. De uitdaging ligt er 
dus in om het project op te schalen zodat een grote groep 
vrouwen gesensibiliseerd wordt. Hiervoor wordt nauw 
samengewerkt met het Centrum voor Kankeropsporing.

In Hasselt en Diegem werden 3 interactieve sessies ge-
organiseerd voor in totaal 25 vrouwen. De deelnemende 
vrouwen vertoonden de intentie om het uitstrijkje te 
laten nemen en ook de vrijwilligers vonden het een ver-
rijkende ervaring. Het proefproject in 2017 was geslaagd. 
De volgende jaren worden er nieuwe locaties gezocht om 
het project verder uit te rollen.

De Voorleesbende
De Voorleesbende van VFG is een groep van personen 
met een handicap die verhalen voorlezen aan kinderen 
op school. Het concept hiervoor werd uitgewerkt in 2016. 
In 2017 werd het project opgestart in Oost-Vlaanderen en 
Limburg. De Voorleesbende gaat in 2018 ook van start in 
Antwerpen en West-Vlaanderen.

Met dit sensibiliserend en leesbevorderend initiatief wil 
VFG op een verfrissende manier haar aanbod verruimen. 
Naast de klassieke vrijetijdsactiviteiten hebben personen 
met een handicap ook nood aan een aanbod waarbij 
vertrokken wordt van hun ervaringsdeskundigheid. Dat 
doen we vanuit een emancipatorische en democratische 
gedachte. De personen met een handicap bepalen voor 
een groot deel de inhoud en het verloop van de activiteit. 

Zo kunnen we mensen ook uit hun isolement halen. Nogal 
wat mensen met een (zware fysieke) handicap zitten 
noodgedwongen de hele dag binnen omdat er voor hen 
weinig aanbod is, zowel binnen het werkveld als binnen de 
vrijetijdssector. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat ook 
personen met een verstandelijke handicap thuis horen in 
de Voorleesbende.

Personen met een handicap en chronisch zieken kunnen 
zo rekenen op een zinvolle maar vooral ook toffe vrije-
tijdsbesteding. We valoriseren de ervaringsdeskundigheid 
van onze doelgroep en zetten in op positieve beeldvor-
ming. De kinderen aan wie ze voorlezen maken op een 
ongedwongen en creatieve manier (via taal) kennis met 
personen met een handicap. Met dit project benadrukken 
we het belang van de inclusiegedachte in de samenleving. 
We zetten in op een nieuwe soort van samenwerking 
tussen VFG en scholen. Op termijn zijn tal van andere 
partnerwerkingen en randactiviteiten mogelijk.

-einde-
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Financiële cijfers
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ACTIVA PASSIVA

VASTE ACTIVA VOORZIENINGEN

I. Oprichtingskosten 0,00 I. Reserves 220 403 428,50

IV. Financiële vaste activa 0,00 A. 1. Uit boni 206 103 572,07

B. Andere financ. vaste activa : over. 
vorder.

0,00 2. Uit bijdragen 14 299 856,43
VI. Voorzieningen voor risico’s en kosten (AK) 0,00

C. Overige risico’s en kosten 0,00

VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN

VI. Voorraden 0,00 VII. Schulden op meer dan één jaar 0,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 1 066 475 537,99 B. Diverse schulden (administratiekosten) 0,00

A. Vorderingen uit prestaties Z.I.V. 366 749 883,27   

1. Leden : onrechtmatige prestaties 45 039 892,72 VIII. Schulden op ten hoogste één jaar 961 726 373,33

2. Derdebetalers 6 461 516,29 A. Financiële schulden (administratiekosten) 989 753,52

* onrechtmatige prestaties 6 439 252,58 B. Schulden ziekte- en invaliditeitsverzek. 876 202 782,85

* te verrekenen excedent. voorsch. 22 263,71 1. Prest. geneesk. verzorg. leden 562 156,66

3. Aansprakelijke derden 35 255,74 2. Prest. geneesk. verzorg. derdebet. 864 415 881,87

4. Buitenlandse regelingen 57 764,42 3. Uitkeringen voor arbeidsongesch. 9 302 439,53

5. Overheidssubsidies en 
-tussenkomsten

315 155 454,10 4. Terug te betalen bijdragen 2 621,66

B. Vorderingen uit bijdragen Z.I.V. 0,00 5. Te verwerken bijdragen 12 049,08

C. Overige vorderingen Z.I.V. 300 706 194,20 6. Overige schulden 1 907 634,05

D. Vorderingen bijzonder reservefonds 0,00

E. Vorderingen inzake administratiekosten 11 541 005,29 C. Schulden m.b.t. belast., bezold. en ... 10 759 975,88

F. Te verwerken uitgaven Z.I.V. 146 332 015,83 1. Belastingen 2 772 457,18

G. Vorderingen op het R.I.Z.I.V. 241 053 118,91 2. Bezoldigingen en sociale lasten 7 987 518,70

H. Vorderingen op mutual. 
instellingen 

93 320,49 E. Schulden tgo. mutualistische instell. 9 769 951,26

1. Vorder. op de vrije en aanv. verzek. 0,00 1. Schulden tgo. de vrije en aanv. verz. 9 753 097,83

2. Landsbond 0,00 2. Landsbond 0,00

3. Ziekenfondsen 0,00 4. Maatschappijen van Onderinge Bijstand 0,00

4. Maatschappijen van Onderinge 
Bijstand

83 795,00 5. Verbonden entit. en entit. waarmee... 16 853,43

5. Verbonden entit. en entit. 
waarmee...

9 525,49 F. Diverse schulden (administratiekosten) 64 003 909,82

VIII. Geldbeleggingen 14 299 856,43 1. Leveranciers 9 113 014,64

B. Termijnrekeningen bij 
kredietinstellingen

14 299 856,43 2. Andere diverse schulden 54 890 895,18

IX. Liquide middelen 95 130 179,58

X. Overlopende rekeningen 7 121 179,72 IX. Overlopende rekenigen 896 951,89

TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 183 026 753,72 TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 183 026 753,72

Dienstjaar 2014
 
Verplichte verzekering 
geconsolideerde balans der ziekenfondsen
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T1 - Staat van ontvangsten van de verzekeringsinstellingen  
Algemene regeling en unieke regeling

OMSCHRIJVING BEDRAG

I PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

7021 Gepensioneerden (F7-F47) 292,62

7022 Weduwen en weduwnaars (F7-F47)

7024 Voortgezette verzekering (F8) 21 462,13

7025 Aanvullende bijdragen algemene regeling (F8) 0,00

7028 Studenten (F21) 23 780,33

70291 Rechthebbenden ingeschreven in het RR normale pensioenger.leeftijd niet bereikt (F91) 786 952,90

70292 Rechthebbenden ingeschreven in het RR normale pensioenger.leeftijd wel bereikt (F97) 222 539,11

7086 Aanvullende bijdrage loontrek. vóór toew. aan sect. geneesk.verzorg. of uitkeringen 436 759,81

7039 Administratieve vergoeding (SIS-kaart) 425,00

TOTAAL 1 492 211,90

II FINANCIELE INTRESTEN

7035 Financiële intresten Bijzonder Reservefonds - uit Boni

70360 Rentenopbrengsten en realisatieverschillen 78 668,79

70361 Andere financiële opbrengsten

70369 Financiële kosten

7087 Financiele intresten vóór toew. aan sect. geneesk.verzorg. of uitkeringen (AZ/RZ) 671,40

TOTAAL 79 340,19

III GERECHTELIJKE INTRESTEN

7008 Uitkeringen 578 687,79

7038 Geneeskundige verzorging 744 731,90

TOTAAL 1 323 419,69

IV ALGEMEEN TOTAAL (I tot III) 2 894 971,78

PM : RESERVEFONDS

1390 Bijzonder reservefonds Geneesk. verzorging : uit boni 185 753 934,70

1391 Bijzonder reservefonds Geneesk. verzorging : uit bijdr. en/of eigen middelen V.I. 14 299 856,43
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T41 - Staat van ontvangsten van de verzekeringsinstellingen  
Regeling voor de zelfstandigen

OMSCHRIJVING BEDRAG

I PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

7045 Aanvullende bijdrage en voorlopige bijdragen zelfstandigen (F48) 37 509,37

7047 Aanvullende bijdragen - zelfstandigen in buitenland (F49)

7051 Weduwen en weduwnaars mindervalide zelfstandigen (F67)

7061 Leden kloostergemeenschappen - 65 jaar (F71) 878,20

7062 Leden kloostergemeenschappen + 65 jaar (F77)

TOTAAL 38 387,57

II GERECHTELIJKE INTRESTEN

7078 Uitkeringen 5 181,79

TOTAAL 5 181,79

III ALGEMEEN TOTAAL (I tot II) 43 569,36
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REKENINGNUMMER AARD DER KOSTEN BEDRAG

610 huur en huurkosten 35 381 107,74

611 onderhoud en herstellingen 13 415 728,54

612 leveringen à mutualistische instelling (kantoorkos-
ten - energie)

23 545 605,55

613 verzekeringen 928 901,50

614 representatie, reis- en vervoerkosten 3 345 035,13

615 vorming, public relations, pers, propaganda 2 089 927,42

616 honoraria aan derden voor medische controle 327 582,82

617 honoraria aan andere derden & interimpersoneel 7 370 730,92

618 diverse kosten 2 203 338,27

619 kosten aangerekend door Administr. Centrum 0,00

61 Diensten en diverse goederen en kosten 88 607 957,89

620 bezoldigingen 170 588 955,68

621 werkgeversbijdragen sociale bijdragen 49 649 339,69

622 groepsverzekering 11 418 008,00

623 andere personeelskosten 12 308 392,97

624 brugpensioenen 9 948 394,26

626 bezold., soc.lasten en pens. aangerekend door 
NVSM

9 386 313,08

629 bezold., soc.lasten en pens. aangerekend door AC 3 426 998,87

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 266 726 402,55

630 afschrijvingen/waardevermind. vaste activa 
- toevoeging

631 waardevermindering op vorderingen 1 169,48

632 waardevermindering op vlottende activa, andere 
dan vorderingen

633 onrechtmatige betalingen 1 392 602,37

639 afschrijving/waardeverminder., aangerekend door 
Admin. Centrum

63 Afschrijvingen - Waardevermindering 1 393 771,85

640 taxen 543 580,38

641 minderwaarde op courante realisatie MVA

642 minderwaarde op realisatie van vlottende activa

643 bijdrage werkingskosten CDZ en honoraria van 
revisoren

1 084 744,48

644 administratiekosten internationale 
overeenkomsten 

5 250 988,91

645 geldboeten 8 025,00

646 geldstraffen 4 887,50

647 overige heffingen en sancties 15 518,50

648 overige bedrijfskosten aangerekend door Admin. 
Centrum

2 661 240,38

T2 - Algemene samenvatting van de administratiekosten

60 | Financiële cijfers 



REKENINGNUMMER AARD DER KOSTEN BEDRAG

649 aandeel in gemeensch. werkingskosten ten laste 
van verplichte verzekering

64 Overige bedrijfskosten 9 568 985,15

650 kosten van schulden 143,15

651 waardevermindering op geldbeleggingen en liquide 
middelen

28,71

652 minderwaarde op realisatie geldbeleggingen en 
liquide middelen

654 wisselresultaten

655 resultaten uit omrekening vreemde valuta  6,61

656 diverse financiële kosten 106 651,46

65 Financiële kosten 106 829,93

663 minderwaarde op realisatie vaste activa

664 andere uitzonderlijke kosten 493 937,95

66 Uitzonderlijks kosten 493 937,95

69690 toevoeging à reserve AK

69890 overheveling naar AC 16 396 011,35

69 Verwerking van het boni 16 396 011,35

6 TOTAAL KOSTEN 383 293 896,67

72 Beheersvergoeding -333 098 030,60

73 Aanrekening werkingskosten -33 110 863,05

74 Overige bedrijfsopbrengsten -13 581 571,12

75 Financiële opbrengsten -25 842,92

76 Uitzonderlijke opbrengsten -1 035 488,21

79690 onttrekking reserve AK 0,00

79790 tenlastename van het mali door AC -2 442 100,77

79 Verwerking mali -2 442 100,77

7 TOTAAL OPBRENGSTEN -383 293 896,67

6 - 7 ALGEMEEN TOTAAL 0,00
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T3 - Gezondheidszorgen en uitkeringen 
Algemene en unieke regeling

REKENINGNUMMER BEDRAG

600 UITKERINGEN ALGEMENE REGELING

6001 Primaire arbeidsonge schiktheid (C21) 636 288 566,51

60021 Moederschapsuitkeringen tijdens primaire arbeidsongeschikt-
heid (C23)

175 098 847,08

60022 Moederschapsuitkeringen tijdens invaliditeit (PI23) 3 663 140,45

60023 Uitkeringen tijdens borstvoedingspauzes (B23) 117 226,07

6003 Invaliditeit (PI O) 1 625 541 994,90

6004 Uitkeringen voor begrafeniskosten (PI 3) 4 908,42

60051 Aanvullende uitkeringen Belgische grensarbeiders in Frankrijk 15 206,56

60052 Uitkeringen Luxemburgse grensarbeiders (PI L) 0,00

6006 Beroepsherscholing 2 212 667,40

6008 Gerechtelijke intresten 158 671,32

TOTAAL UITKERINGEN 2 443 101 228,71

602 GENEESKUNDIGE VERZORGING - UNIEKE REGELING

6020 Uitgaven in het kader van de financiële verantwoordelijkheid 5 937 431 573,44

6029 Uitgave in het kader van art.56 van de gecoördineerde wet van 
14/07/1994

135 054,00

TOTAAL 602 5 937 566 627,44

6031 Ziekenhuistwaalfden 1 540 966 108,21

6032 Inhaalbedragen ziekenhuizen

6033 Geneeskundige verzorging t.b.v. Belgen in het buitenland (bijlage 
T3)

107 669 366,22

6034 Geneeskundige verzorging t.b.v. buitenlanders in België (IV 11) 80 381 371,11

6035 Vergoeding aan tariferingsdiensten 1 334 126,16

6036 Bijdragen Vrije Verzekering (Toepassing omzendbrief 67/225)

6038 Gerechtelijke intresten 1 104,36

TOTAAL 603 1 730 352 076,06

TOTAAL GENEESKUNDIGE VERZORGING UNIEKE REGELING 7 667 918 703,50

ALGEMEEN TOTAAL 10 111 019 932,21

P.M. UITGAVEN TEN LASTE V.H. MIN. VAN VOLKSGEZONDHEID

60391 Uitgaven vermeld op de documenten N 579 326 146,90

60392 Inhaalbedragen ziekenhuizen

60393 Uitgaven vermeld op document IV 11 6 691,90
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T43 -  Uitkeringen 
Regeling voor de zelfstandigen

REKENINGNUMMER BEDRAG

601 UITKERINGEN

6011 Primaire arbeidsongeschiktheid (C421) 15 804 890,96

60121 Moederschapsuitkeringen tijdens primaire arbeidsongeschikt-
heid (C423)

2 868 858,12

60122 Moederschapsuitkeringen tijdens invaliditeit (P423) 11 893,50

6013 Invaliditeit (PI41) 58 537 628,35

6014 Beroepsherscholing 11 721,90

6018 Gerechtelijke intresten 1 845,99

TOTAAL UITKERINGEN 77 236 838,82

ALGEMEEN TOTAAL 77 236 838,82
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ACTIVA PASSIVA

VASTE ACTIVA VOORZIENINGEN

I. Oprichtingskosten 0,00 VI. Voorzieningen voor risico’s en kosten (AK) 0,00

IV. Financiële vaste activa 0,00 C.. Overige risico’s en kosten 0,00

B. Andere financ. vaste activa : over. 
vorder.

0,00

VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN

VI. Voorraden 0,00 VII. Schulden op meer dan één jaar 0,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 1 135 460 751,51 B. Diverse schulden (administratiekosten) 0,00

A. Vorderingen uit prestaties Z.I.V. 50 570 084,08   

1. Leden : onrechtmatige prestaties 44 273 110,52 VIII. Schulden op ten hoogste één jaar 1 172 218 801,73

2. Derdebetalers 6 296 798,38 A. Financiële schulden (administratiekosten) 671 507,50

* onrechtmatige prestaties 6 268 588,56 B. Schulden ziekte- en invaliditeitsverzek. 962 717 275,98

* te verrekenen excedent. voorsch. 28 209,82 1. Prest. geneesk. verzorg. leden 1 038 386,87

3. Aansprakelijke derden 175,18 2. Prest. geneesk. verzorg. derdebet. 946 367 664,99

4. Buitenlandse regelingen 0,00 3. Uitkeringen voor arbeidsongesch. 13 777 377,30

5. Overheidssubsidies en 
-tussenkomsten

0,00 4. Terug te betalen bijdragen 2 784,07

B. Vorderingen uit bijdragen Z.I.V. 0,00 5. Te verwerken bijdragen 2 287,95

C. Overige vorderingen Z.I.V. 365 337 228,94 6. Overige schulden 1 528 774,80

D. Vorderingen bijzonder reservefonds 0,00

E. Vorderingen inzake administratiekosten 55 994 833,05 C. Schulden m.b.t. belast., bezold. en ... 12 090 572,80

F. Te verwerken uitgaven Z.I.V. 136 614 031,63 1. Belastingen 5 398 713,01

G. Vorderingen op het R.I.Z.I.V. 0,00 2. Bezoldigingen en sociale lasten 6 691 859,79

H. Vorderingen op mutual. 
instellingen 

526 944 573,81 E. Schulden tgo. mutualistische instell. 88 854 208,19

1. Vorder. op de vrije en aanv. verzek. 0,00 1. Schulden tgo. de vrije en aanv. verz. 11 625 283,73

2. Landsbond 526 521 299,13 2. Landsbond 74 936 775,06

3. Ziekenfondsen 0,00 4. Maatschappijen van Onderinge Bijstand 1 869 913,14

4. Maatschappijen van Onderinge 
Bijstand

0,00 5. Verbonden entit. en entit. waarmee... 422 236,26

5. Verbonden entit. en entit. 
waarmee...

423 274,68 F. Diverse schulden (administratiekosten) 107 885 237,26

VIII. Geldbeleggingen 14 299 872,43 1. Leveranciers 11 316 193,88

B. Termijnrekeningen bij 
kredietinstellingen

14 299 872,43 2. Andere diverse schulden 96 569 043,38

IX. Liquide middelen 20 829 046,09

X. Overlopende rekeningen 4 082 294,88 IX. Overlopende rekenigen 2 453 163,18

TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 174 671 964,91 TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 174 671 964,91

Dienstjaar 2017
 
Verplichte verzekering 
geconsolideerde balans der ziekenfondsen
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T1 - Staat van ontvangsten van de verzekeringsinstellingen  
Algemene regeling en unieke regeling

OMSCHRIJVING BEDRAG

I PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

7021 Gepensioneerden (F7-F47) 163,92

7022 Weduwen en weduwnaars (F7-F47)

7024 Voortgezette verzekering (F8) 9 660,99

7025 Aanvullende bijdragen algemene regeling (F8) 0,00

7028 Studenten (F21) 20 032,44

70291 Rechthebbenden ingeschreven in het RR normale pensioenger.leeftijd niet bereikt (F91) 864 901,63

70292 Rechthebbenden ingeschreven in het RR normale pensioenger.leeftijd wel bereikt (F97) 234 396,11

7086 Aanvullende bijdrage loontrek. vóór toew. aan sect. geneesk.verzorg. of uitkeringen 487 009,88

7039 Administratieve vergoeding (SIS-kaart) 4 175,00

TOTAAL 1 620 339,97

II FINANCIELE INTRESTEN

7035 Financiële intresten Bijzonder Reservefonds - uit Boni

70360 Rentenopbrengsten en realisatieverschillen 42 781,39

70361 Andere financiële opbrengsten

70369 Financiële kosten

7087 Financiele intresten vóór toew. aan sect. geneesk.verzorg. of uitkeringen (AZ/RZ) 9 927,46

TOTAAL 52 708,85

III GERECHTELIJKE INTRESTEN

7008 Uitkeringen 561 347,09

7038 Geneeskundige verzorging 380 406,02

TOTAAL 941 753,11

IV ALGEMEEN TOTAAL (I tot III) 2.614.801,93

PM : RESERVEFONDS

1390 Bijzonder reservefonds Geneesk. verzorging : uit boni 187 147 185,96

1391 Bijzonder reservefonds Geneesk. verzorging : uit bijdr. en/of eigen middelen V.I. 14 299 856,43
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T41 - Staat van ontvangsten van de verzekeringsinstellingen  
Regeling voor de zelfstandigen

OMSCHRIJVING BEDRAG

I PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

7045 Aanvullende bijdrage en voorlopige bijdragen zelfstandigen (F48) 35 058,89

7047 Aanvullende bijdragen - zelfstandigen in buitenland (F49)

7051 Weduwen en weduwnaars mindervalide zelfstandigen (F67)

7061 Leden kloostergemeenschappen - 65 jaar (F71) 542,64

7062 Leden kloostergemeenschappen + 65 jaar (F77)

TOTAAL 35 601,53

II GERECHTELIJKE INTRESTEN

7078 Uitkeringen 3 510,53

TOTAAL 3 510,53

III ALGEMEEN TOTAAL (I tot II) 39 112,06
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REKENINGNUMMER AARD DER KOSTEN BEDRAG

610 huur en huurkosten 37 822 194,89

611 onderhoud en herstellingen 14 868 984,49

612 leveringen à mutualistische instelling (kantoorkos-
ten - energie)

25 029 052,95

613 verzekeringen 809 842,63

614 representatie, reis- en vervoerkosten 3 177 727,59

615 vorming, public relations, pers, propaganda 2 533 255,07

616 honoraria aan derden voor medische controle 203 872,77

617 honoraria aan andere derden & interimpersoneel 14 671 834,05

618 diverse kosten 4 587 614,56

619 kosten aangerekend door Administr. Centrum -12 401,05

61 Diensten en diverse goederen en kosten 103 691 977,95

620 bezoldigingen 193 677 138,23

621 werkgeversbijdragen sociale bijdragen 51 053 947,91

622 groepsverzekering 13 879 322,51

623 andere personeelskosten 13 853 764,88

624 brugpensioenen 8 014 409,30

626 bezold., soc.lasten en pens. aangerekend door 
NVSM

9 066 269,45

629 bezold., soc.lasten en pens. aangerekend door AC -9 656 004,48

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 279 888 847,80

630 afschrijvingen/waardevermind. vaste activa 
- toevoeging

631 waardevermindering op vorderingen

632 waardevermindering op vlottende activa, andere 
dan vorderingen

633 onrechtmatige betalingen 1 540 190,76

639 afschrijving/waardeverminder., aangerekend door 
Admin. Centrum

63 Afschrijvingen - Waardevermindering 1 540 190,76

640 taxen 604 313,11

641 minderwaarde op courante realisatie MVA

642 minderwaarde op realisatie van vlottende activa

643 bijdrage werkingskosten CDZ en honoraria van 
revisoren

1 044 660,28

644 administratiekosten internationale 
overeenkomsten 

6 005 778,61

645 geldboeten 7 200,00

646 geldstraffen 18 112,50

647 overige heffingen en sancties 25 717,58

648 overige bedrijfskosten aangerekend door Admin. 
Centrum

2 800 649,88

T2 - Algemene samenvatting van de administratiekosten
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REKENINGNUMMER AARD DER KOSTEN BEDRAG

649 aandeel in gemeensch. werkingskosten ten laste 
van verplichte verzekering

64 Overige bedrijfskosten 10 506 431,96

650 kosten van schulden 33,77

651 waardevermindering op geldbeleggingen en liquide 
middelen

4,60

652 minderwaarde op realisatie geldbeleggingen en 
liquide middelen

654 wisselresultaten

655 resultaten uit omrekening vreemde valuta 22,00

656 diverse financiële kosten 158 171,11

65 Financiële kosten 158 231,48

663 minderwaarde op realisatie vaste activa

664 andere uitzonderlijke kosten 242 239,16

66 Uitzonderlijks kosten 242 239,16

69690 toevoeging à reserve AK

69890 overheveling naar AC

69 Verwerking van het boni 0,00

6 TOTAAL KOSTEN 396 027 919,11

72 Beheersvergoeding

73 Aanrekening werkingskosten -50 425 978,81

74 Overige bedrijfsopbrengsten -13 683 266,48

75 Financiële opbrengsten -14 459,53

76 Uitzonderlijke opbrengsten -2 135 795,17

79690 onttrekking reserve AK

79790 tenlastename van het mali door AC

79 Verwerking mali 0,00

7 TOTAAL OPBRENGSTEN -66 259 499,99

6 - 7 ALGEMEEN TOTAAL 329 768 419,12
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T3 - Gezondheidszorgen en uitkeringen 
Algemene en unieke regeling

REKENINGNUMMER BEDRAG

600 UITKERINGEN ALGEMENE REGELING

6001 Primaire arbeidsonge schiktheid (C21) 605 973 176,44

60021 Moederschapsuitkeringen tijdens primaire arbeidsongeschikt-
heid (C23)

167 799 375,40

60022 Moederschapsuitkeringen tijdens invaliditeit (PI23) 4 825 810,66

60023 Uitkeringen tijdens borstvoedingspauzes (B23) 135 406,71

6003 Invaliditeit (PI O) 2 075 919 584,82

6004 Uitkeringen voor begrafeniskosten (PI 3) 0,00

60051 Aanvullende uitkeringen Belgische grensarbeiders in Frankrijk 669,60

60052 Uitkeringen Luxemburgse grensarbeiders (PI L) 0,00

6006 Beroepsherscholing 3 213 900,52

6008 Gerechtelijke intresten 92 300,56

TOTAAL UITKERINGEN 2 857 960 224,71

602 GENEESKUNDIGE VERZORGING - UNIEKE REGELING

6020 Uitgaven in het kader van de financiële verantwoordelijkheid 6 565 132 458,27

6029 Uitgave in het kader van art.56  
van de gecoördineerde wet van 14/07/1994

0,00

TOTAAL 602 6 565 132 458,27

6031 Ziekenhuistwaalfden 1 612 389 389,06

6032 Inhaalbedragen ziekenhuizen

6033 Geneeskundige verzorging t.b.v. Belgen in het buitenland (bijlage 
T3)

88 261 913,11

6034 Geneeskundige verzorging t.b.v. buitenlanders in België (IV 11) 91 416 209,77

6035 Vergoeding aan tariferingsdiensten 1 351 015,90

6036 Bijdragen Vrije Verzekering (Toepassing omzendbrief 67/225)

6038 Gerechtelijke intresten 3 268,21

TOTAAL 603 1 793 421 796,05

TOTAAL GENEESKUNDIGE VERZORGING UNIEKE REGELING 8 358 554 254,32

ALGEMEEN TOTAAL 11 216 514 479,03

P.M. UITGAVEN TEN LASTE V.H. MIN. VAN VOLKSGEZONDHEID

60391 Uitgaven vermeld op de documenten N 612 674 098,83

60392 Inhaalbedragen ziekenhuizen

60393 Uitgaven vermeld op document IV 11 2 305,94
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T43 -  Uitkeringen 
Regeling voor de zelfstandigen

REKENINGNUMMER BEDRAG

601 UITKERINGEN

6011 Primaire arbeidsongeschiktheid (C421) 17 200 150,74

60121 Moederschapsuitkeringen tijdens primaire arbeidsongeschikt-
heid (C423)

4 581 863,46

60122 Moederschapsuitkeringen tijdens invaliditeit (P423) 44 139,96

6013 Invaliditeit (PI41) 70 689 943,50

6014 Beroepsherscholing 60 721,20

6018 Gerechtelijke intresten 0,00

TOTAAL UITKERINGEN 92 576 818,86

ALGEMEEN TOTAAL 92 576 818,86

70 | Financiële cijfers Financiële cijfers | 71



Iedereen 
telt mee.

Altijd.


	Voorwoord 
	Wie zijn wij?
	Wat is een ziekenfonds?
	Onze 7 waarden

	Ons ondernemingsplan
	Internationale samenwerking en solidariteit
	Samenwerking met andere ziekenfondsen
	Wat is HORIZON?


	Uitdagingen
	Commercialisering en vermaatschappelijking van de gezondheidszorg
	Een gedigitaliseerde wereld zonder doktersbriefjes 
	Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen?
	Informatie- en hulpverlening en gezondheidscoaching
	Re-integratie van langdurig zieken
	Staatshervorming
	Uniek loket


	Projecten, acties en studies
	10 jaar Armoedebarometers
	500 000 euro gerecupereerd op foute facturen
	Aanpassing berekeningsprogramma aan nieuwe regeling Verzekerbaarheid
	A posteriori controles op uitgaven gezondheidszorgen
	Breed draagvlak bij huisartsen voor terugbetaling psychologische zorg 
	De Voorleesbende
	Diabeteson the run
	Digitalisering van getuigschriften voor versterkte hulp (e-attest)
	Dossiers medische fouten opvolgen
	Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in Europa
	Full Buddy
	Full service-benadering van personen meteen handicap
	IMA analyseert ereloonsupplementen in ziekenhuizen
	Je ziekenhuisopname vooraf melden
	Jongeren hebben stress
	KOALA: Kinderopvang en Huizen van het Kind
	Lekker Normaal
	Makkelijkerlid worden
	Mantelzorgvakantie voor personen met dementie
	Mobiele app voor terugbetalingen en e-attesten
	Nieuwe jobssite
	Opleidingstraject voor frontofficemedewerkers 
	Persoonsvolgende financiering onvoldoende bekend
	Rusthuisfactuur swingt de pan uit
	Samen voor een uitstrijkje
	Schaf ereloonsupplementen bij routine-ingrepen af
	Toepassing artikel 25 EU-verordeningen en bilaterale overeenkomsten
	Van laatste fasenaar nieuwe start
	Verhuis van de datacenters
	Vragenlijsten re-integratie
	Wijkgezondheidscentra: goedkoper voor patiënt, even duur voor ziekteverzekering en minstens even goed
	Zorg24 met elektrische fietsen


	Financiële cijfers


