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Lancering Groenboek. Hoe zit het met de toegang tot
zorg in België? Een stand van zaken
Vrijdag wordt voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis het groenboek
“toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België” voorgesteld. De publicatie – het
resultaat van een samenwerking tussen het Riziv en Dokters van de Wereld - maakt een soms
meedogenloze analyse van de huidige toegang tot zorg in België. Op 28 maart wordt het boek
onder de loep genomen door 400 actoren uit de sector. Doelstelling: het zoeken naar
oplossingen om elke inwoner in de toekomst toegang te garanderen tot ons zorgsysteem.
Een unieke samenwerking
Het boek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de vertegenwoordigers van het Belgische
gezondheidszorgsysteem – het RIZIV en de ziekenfondsen – en Dokters van de Wereld, een van de
organisaties die de meest kwetsbare groepen op medisch vlak bijstaan.
Het boek is een kruisbestuiving van 34 bijdragen en getuigenissen van mensen uit de hele sector:
zorgverleners, mensen op het terrein, ziekenfondsen, patiënten en politici … Zij geven om beurt hun visie op
de toegang tot de zorg in België.
Een performant systeem dat echter voor verbetering vatbaar is
België wordt beschouwd als een land met een hoogstaand zorgsysteem. Eén dat kan rekenen op
internationale erkenning en zich bovendien uitbreidt naar nieuwe groepen. Dat is een feit.
Toch moeten we vaststellen dat de toegang tot zorg voor bepaalde bevolkingsgroepen geen evidentie is, met
een gezondheidskloof als resultaat. Ook dat is een feit:
 Een 25-jarige man met een diploma hoger onderwijs van het lange type leeft gemiddeld gezien 18 jaar
langer in goede gezondheid dan iemand zonder diploma. Voor de vrouwen bedraagt dat verschil zelfs
25 jaar!


Slechts 26% van de daklozen die op het Winterplan 2012-2013 overnachtten, vonden dat ze zich in een
goede tot zeer goede gezondheid verkeerden. Bij de totale Belgische bevolking bedraagt dit cijfer 77%.
Terwijl 94,5% van de Belgische bevolking verklaart een huisarts te kunnen raadplegen,verklaart slechts
30% van de daklozen dit te kunnen doen.

 Vrouwen uit laagste sociale klasse laten zich 13% minder screenen op borstkanker dan vrouwen uit
hoogste sociale klasse. Wat baarmoederhalsscreening betreft, loopt dit verschil op tot 42%.
 Voor preventieve tandverzorging bij kinderen bedraagt het verschil tussen de sociale klassen 36%.
 Vandaag stellen 1 op 7 van de verzekerde Belgen hun medische consult uit wegens financiële
redenen. Dit loopt in Brussel op tot 1 op 4 en bij eenoudergezinnen tot 1 op de 3. Maar het zijn de
werklozen, lage inkomens en bestaansminimumtrekkers die er het slechtst aan toe zijn: 40% onder hen
stelt zorg uit wegens financiële redenen.
6 thema’s op tafel
Het enthousiasme van de vele actoren die een bijdrage hebben geleverd aan het groenboek benadrukt het
grote belang van deze problematiek. Belangen die vrijdag verder worden uitgediept in in 6 thematische
rondetafelgesprekken:








Personen buiten het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Daklozen / geestelijke gezondheidszorg
Uitstellen van de verzorging
Groepen die risicogedrag vertonen : personen met een afhankelijkheids probleem, sekswerkers
Kwetsbare vrouwen en kinderen
Nieuwkomers.

Politieke aanbevelingen
De rondetafelgesprekken van 28 maart zijn geen eindpunt maar een vertrekpunt. Na afloop van de dag
zullen we een reeks aanbevelingen formuleren aan de overheid om de gezondheid en toegang tot zorg van
deze uiterst kwetsbare groepen te verbeteren. Die aanbevelingen zullen worden neergeschreven in het
zogenaamde Witboek.
Op de website van het RIZIV
 Groenboek over de toegang tot de gezondheidszorg in België
 Programma van de rondetafel van 28 maart
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