
 
08 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan 
de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, over "het 
incontinentieforfait voor niet-zorgbehoevende 
patiënten" (nr. 5833)  
 
(Uit Beknopt verslag, commissie Volksgezondheid, 

Woensdag 14.07.2011 in de namiddag) 

 

 
08.01 Maggie De Block (Open Vld): Naar 
schatting 700.000 mensen lijden aan 
incontinentie, vooral vrouwen. Zwangerschappen 
spelen er vaak een rol in. Er rust nog steeds een 
taboe op het probleem en minder dan een derde 
van de mensen met incontinentie zoekt hulp.  
 
Al jarenlang is er academische aandacht voor 
deze aandoening. In Nederland werd ze expliciet 
vermeld in het regeerakkoord.  
 
De RIZIV-begroting voor 2011 trekt 13 miljoen 
euro uit om de kosten voor incontinentie ten laste 
van de bewoners in ROB’s en RVT’s te 
verminderen. Nieuw is dat er ook 2,5 miljoen gaat 
naar mensen die vroeger geen recht hadden op 
het incontinentieforfait omdat ze geen score van 
3 of 4 op de Katz-schaal hadden, omdat ze zich 
niet in een afhankelijkheidssituatie bevinden.  
 

Het nieuwe KB voorziet in een tegemoetkoming 
van 150 euro, wat lager is dan bij de andere 
patiënten, als de patiënt een attest kan 
voorleggen dat hij  
onbehandelbaar incontinent is.  
Waarom is dit KB nog niet in werking getreden, 
ook al zijn de kredieten bij het RIZIV al 
goedgekeurd en is het forfait al gecommuniceerd 
aan de sector? Wanneer zal het KB in werking 
treden? Zal er ook een communicatiecampagne 
komen na de inwerkingtreding? Zal de sector 
inspraak krijgen in deze campagne?  



08.02 Staatssecretaris Jean-Marc Delizée 
(Nederlands): Het ontwerp-KB dat in een 
forfaitaire tegemoetkoming voorziet voor niet-
zorgafhankelijke patiënten die aan een 
onbehandelbare vorm van incontinentie lijden, 
werd op 1 juli 2011 door de ministerraad 
goedgekeurd. Het werd naar de Raad van State 
gezonden voor advies binnen de 30 dagen. Het 
besluit zal op de tiende dag na de bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad in werking treden.  
 
De communicatie omtrent deze nieuwe 
maatregel zal gebeuren via persberichten en via 
de website van het RIZIV. Daarnaast zullen de 
ziekenfondsen, patiëntenverenigingen en de 
beroepsvereniging voor zorgverleners hun leden 
informeren.  
 
In het kader van het programma ‘Prioriteit aan de 
chronisch zieken’ zal in samenwerking met de 
Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie tevens 
een opleidingsprogramma voor e-learning over 
incontinentie worden georganiseerd door Domus 
Medica en de Société Scientifique de Médecine 
Générale. Tegen het einde van het jaar zal dat 
operationeel zijn.  

 

 
Vooraf zal er ook een campagne komen om 
dat opleidingsprogramma bij de artsen bekend 
te maken.  

 
08.03 Maggie De Block (Open Vld): Ik hoop 
dat de informatie zo snel mogelijk bij de 
patiënten terechtkomt.  

 Het incident is 
gesloten.  

 
 

 


