meer zorg
meer zekerheid.
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Woord vooraf
De internationale rankings liegen er niet om: de gezondheidszorg in België is vandaag van topkwaliteit. Daar
mogen we trots op zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat het nog beter kan, en daaraan ben ik volop aan het
bouwen. De voorbije jaren hebben we zeer sterk geïnvesteerd in zorg: in 2019 bijna 5 miljard euro meer dan
in 2014. Dat is nodig omdat we gemiddeld langer leven en we nu eenmaal meer zorg nodig hebben naarmate
we ouder worden. Daarnaast doet ook de komst van nieuwe, betere behandelingen de uitgaven stijgen.
Maar genoeg over de kostprijs. Zorg draait om mensen. De nieuwste behandelingen zijn misschien duur, ze
verhogen wel de levenskwaliteit van heel wat patiënten – vaak spectaculair, denk bijvoorbeeld aan immunotherapie voor kankerpatiënten. En daar doen we het voor.
Het is trouwens aangetoond dat investeringen in gezondheid zich meer dan dubbel terugverdienen: in extra
levensjaren, minder complicaties, een betere levenskwaliteit, minder afwezigheden op het werk, noem maar
op. Maar zomaar de geldkraan opendraaien, daar doe ik niet aan mee. Investeren moeten we doen in góede,
doelmatige zorg, zodat elke geïnvesteerde euro resultaat oplevert voor de patiënt. En daarvoor moeten de
fundamenten goed zitten.
Samen werken loont
Het is om die reden dat ik de voorbije vijf jaar verschillende grote hervormingen heb opgezet in de zorgsector.
Ziekenhuizen die elkaar beconcurreren in de strijd om de patiënt? Dankzij de ziekenhuisnetwerken wordt dat
verleden tijd. Onnodige medische onderzoeken die de patiënt en de overheid handenvol geld kosten? Door
in te zetten op gegevensdeling wijzen we die verspilling naar het verleden. België dat immense bedragen
betaalt voor een geneesmiddel tegen een zeldzame ziekte? Door samen met andere landen te onderhandelen
drukken we de prijs. Een patiënt die vier keer zoveel betaalt voor een ambulance als zijn of haar buurman? Via
de invoer van één transparante factuur is de kostprijs voor iedereen vandaag gelijk. Het zijn slechts enkele
voorbeelden van hoe we de funderingen van onze gezondheidszorg de voorbije jaren hebben verbeterd.
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Daarnaast heb ik enkele blinde vlekken in onze zorg weggewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de geestelijke
gezondheidszorg: 1 op de 4 mensen krijgt gedurende zijn of haar leven te maken met ernstige psychische
problemen, en toch is deze sector decennialang stiefmoederlijk behandeld in ons land. Gekker moet het
niet worden, toch? Dat vond ik ook, dus heb ik er een prioriteit van gemaakt in mijn beleid. Voor het eerst
betalen we een bezoek aan de psycholoog terug, we zetten vol in op de preventie van burn-out,
we wachten niet langer tot kinderen met psychische problemen in een instelling belanden maar zoeken
hen thuis op, ga zo maar door.
Patiënt in de cockpit
Een ander voorbeeld is de positie van de patiënt. Nog te vaak “onderga” je vandaag de zorg als patiënt. Daar
ben ik het niet mee eens. Elk van ons is op bepaalde momenten in het leven patiënt, en op dat moment willen
we het onderwerp en niet het lijdend voorwerp zijn van de zorg. Het is om die reden dat ik Mijngezondheid
heb gelanceerd, een instrument waarmee mensen snel en eenvoudig hun medische gegevens kunnen inkijken. En het is ook om die reden dat ik één meldpunt wil voor patiënten met klachten over zorg en dat ik voor
iedereen zichtbaar wil maken hoe goed ziekenhuizen zijn in welke behandeling.
Droomdepartement “Volksgezondheid & Sociale Zaken”
Een gigantische sector als de gezondheidszorg hervorm je niet in één-twee-drie. We hebben de voorbije jaren
bergen werk verzet, maar nu komt het erop aan dit werk voort te zetten. Enkel zo kunnen we de zorg voor de
patiënt en de sociale bescherming voor wie werkt verder verbeteren.
Daarom deel ik nu twaalf concrete voorstellen voor de komende vijf jaar. Ik ben alvast klaar voor de uitdaging
en vraag opnieuw jouw vertrouwen op 26 mei.

Maggie
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Twaalf concrete, haalbare
t
en betaalbare maatregelen die he
verschil zullen maken voor jou!

Twaalf afspraken met de kiezer
1

We verhogen de
overlevingskansen van
kankerpatiënten.

2

Met mentale problemen
kan je zonder financiële
kopzorgen bij de
psycholoog terecht.

bezoek aan je arts
3 Een
kan ook digitaal.

4

Jong of oud, iedereen kan
rekenen op goede zorg in de
vertrouwde thuisomgeving.
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Een wettelijk kader beschermt
iedereen bij draagmoederschap:
kind, draagmoeder en wensouders.
Als je job het toelaat, kan je
zelf mee bepalen waar,
wanneer en hoe je werkt.
We maken voor ieder ziekenhuis
de kwaliteit van behandelingen
openbaar.
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Er komt één meldpunt waar je
terechtkunt met alle mogelijke
klachten over zorg.

Aan het eind van je carrière
kan je makkelijker voor een
lichter werkritme of voor
ander werk kiezen.
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Door de gezonde keuze de
eenvoudigste te maken, zetten
we slim in op preventie.

Zelfstandigen krijgen een
betere sociale bescherming.

12

We investeren in meer
levenskwaliteit bij het
ouder worden.

We verhogen de
overlevingskansen
van kankerpatiënten.

Dankzij de steeds betere zorg kunnen veel kankerpatiënten vandaag
nog jaren kwaliteitsvol leven. Zorg kent natuurlijk haar limieten, maar
die zijn zeker nog niet bereikt. Door te investeren in de nieuwste
behandelingen en door de expertise van onze ziekenhuizen te
verhogen, redden we levens.
Heel wat kankerpatiënten mogen sinds kort dromen van extra, kwaliteitsvolle levensjaren of zelfs van volledige genezing. Die revolutionaire
vooruitgang is te danken aan immunotherapie. Deze nieuwste therapie
is doeltreffender dan de klassieke behandelingen zoals chemo- of
radiotherapie. Ze werkt bovendien veel preciezer – ze treft enkel de
tumor en beschadigt geen gezond weefsel – waardoor patiënten
minder last hebben van bijwerkingen zoals haaruitval of misselijkheid.
Als je zo’n sprong vooruit kunt maken voor kankerpatiënten en hun
omgeving, moet je als overheid soms creatief zijn. En dat is exact wat
we hebben gedaan. Als we gewoon de procedure hadden gevolgd,
konden we immunotherapie terugbetalen vanaf 1 januari 2018.
Wij hebben er daarentegen voor gezorgd dat dit één jaar vroeger kon,
vanaf 1 januari 2017. Zo hebben we letterlijk levens gered.
Levens redden doen we ook door de zorg voor zeldzame kankers
verder te bundelen. Hoe meer ervaring een ziekenhuis heeft met een
complexe kankerbehandeling, hoe beter de overlevingskansen voor
de patiënt. We verplichten ziekenhuizen daarom om samen te werken
en zich te specialiseren in bepaalde behandelingen, zodat de patiënt
altijd kan rekenen op zorg van de beste kwaliteit.
Hetzelfde doen we voor andere aandoeningen zoals hersenberoertes
en hart- en vaatziekten: de nieuwste behandelingen zo snel mogelijk
tot bij de patiënt brengen en de expertise verhogen waar nodig.
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We brengen de nieuwste therapieën zoals
immunotherapie zo snel mogelijk tot bij de patiënt.
We bouwen heuse expertisecentra uit voor
complexe kankers waar patiënten op de best
mogelijke zorg kunnen rekenen.
We brengen patiënten meteen naar het meest
geschikte ziekenhuis voor hun aandoening.

Investeren in expertise, investeren in mensen
Berekeningen van Agoria geven aan dat tegen 2030
18% van de vacatures in gezondheidszorg niet ingevuld
Tegen 2030 zal 18%
zal zijn. Het wordt met andere woorden nóg belangrijker
dat de juiste zorgverlener de juiste zorg biedt, zodat we
van de vacatures in de
gezondheidszorg
de zorgende handen die we hebben optimaal inzetten.
Daarom hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat
niet ingevuld raken.
Marc Lambotte, Agoria
zorgkundigen binnenkort meer taken op zich mogen
nemen. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid, verpleegkundigen kunnen rekenen op een betere ondersteuning
en de patiënt krijgt steeds hulp van de zorgverlener die
het best geplaatst is.
We hebben ook nieuwe paramedische beroepen gecreëerd zoals de mondhygiënist. Die zal het werk van tandartsen verlichten, zodat zij zich meer kunnen focussen op complexe zorg.
Andere beroepen en specialisaties die zich in een grijze zone bevonden, hebben we een volwaardige plaats gegeven in onze zorg.
Denk bijvoorbeeld aan de klinisch psycholoog, de klinisch orthopedagoog of de verpleegkundig specialist.
Die trend zetten we verder: we zullen de verpleegkunde verder moderniseren, zodat verpleegkundigen hun belangrijke rol in de zorg
voor de patiënt nog beter kunnen opnemen. Door een betere organisatie van het zorglandschap gaan we ook voor meer verpleegkundigen aan het bed van de patiënt. En door de specialisatiemogelijkheden en de ontwikkelingskansen verder te verbeteren, zorgen we
voor meer carrièremogelijkheden en een daling van de uitstroom.
Zo snel mogelijk naar de meest aangewezen zorg
De voorbije jaren hebben we grote stappen vooruitgezet om de dringende geneeskundige hulp voor onze burgers te verbeteren.
Een patiënt die 112 belt, moet zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener belanden. Soms is dat in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar
dat klopt zeker niet altijd. Een beroertepatiënt die een complexe ingreep nodig heeft, moet bijvoorbeeld zo snel mogelijk in een gespecialiseerd centrum geraken. En dat is niet per se het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Door de organisatie te hervormen en de “dispatching”
te verbeteren, garanderen we dat je als patiënt ook in dringende situaties steeds op de best mogelijke zorg kan rekenen.
Waar dat zinvol is, zetten we medische helikopters in.
Daarnaast rollen we de huisartsenwachtposten verder uit over heel België. Zo kan iedere patiënt in ons land op elk moment rekenen
op een huisarts in de buurt. Dat verlicht ook de druk op de spoedgevallendiensten, die nu nog te veel patiënten zien die de huisarts
perfect zou kunnen helpen.
Ambitieus ondernemen in de gezondheidszorg… gewoon doen !
Naast de vele zorgverleners die elke dag het allerbeste van zichzelf geven voor de patiënt, steunt onze gezondheidszorg ook op
ondernemers. Het zijn onze ondernemers die innovatieve oplossingen tot bij de patiënt brengen. Daarom zorgen wij voor een gunstig
ondernemingsklimaat.
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Met mentale
problemen kan
je zonder
financiële
kopzorgen bij
de psycholoog
terecht.

2

Met psychische problemen mag je vooral niet blijven zitten.
Maar laat dát helaas net zijn wat we nog te vaak doen.
Problemen dreigen daardoor te verergeren, waardoor het veel
moeilijker wordt om ze op te lossen. Wij breiden de terugbetaling
van een bezoek aan de psycholoog uit, zodat iedereen die daar
nood aan heeft professionele hulp kan inschakelen.
Wie fysieke klachten heeft, zoekt doorgaans snel professionele hulp.
Als het over psychische problemen gaat, blijkt dat plots veel minder
vanzelfsprekend. Terwijl één op de vier mensen in de loop van zijn
of haar leven te maken krijgt met ernstige psychische problemen, is
een bezoek aan de psycholoog voor velen nog altijd taboe. Heel wat
problemen verergeren daardoor en dat is doodjammer. Helaas soms
letterlijk; elke dag stappen vijf Belgen uit het leven. Daarmee kent ons
land het hoogste zelfdodingscijfer van West-Europa.
En dat is niet alles. Meer dan 100.000 Belgen zitten al meer dan een
jaar thuis van hun werk omwille van psychische problemen. We zijn
“kampioen” in het slikken van slaap- en kalmeermiddelen. Wie in een
psychiatrische instelling belandt, leeft gemiddeld 15 jaar minder dan
de levensverwachting. Het zijn slechts enkele feiten om aan te tonen
waarom we van geestelijke gezondheidszorg een prioriteit maken.
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Sinds kort betalen we een bezoek aan de psycholoog
terug voor 120.000 volwassen. Dat is een gigantische
stap vooruit, maar dit is voor ons slechts het begin.
We breiden de terugbetaling stelselmatig uit tot iedereen,
van jong tot oud, professionele hulp kan inschakelen
zonder zich zorgen te moeten maken over de kostprijs.
Via een vorming Eerste Hulp Bij Psychische Problemen
verhogen we de kennis van iedereen over geestelijke
gezondheid zodat mensen psychische problemen
sneller leren detecteren.

Geestelijke gezondheidszorg als prioriteit
De voorbije jaren hebben we enorme stappen vooruitgezet in de geestelijke gezondheidszorg, en op dat elan wil ik doorgaan.
Dankzij de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in netwerken kunnen we mensen die daar nood aan hebben, hulp op
maat aanbieden. Terwijl psychische hulp in het verleden veelal gelijkstond aan een opname tussen vier muren, weg van het dagelijkse
leven, helpen we mensen nu zoveel mogelijk bij hen thuis of ambulant, bovendien in een zo vroeg mogelijk stadium.
Dat verbetert hun kansen op herstel én hun levenskwaliteit aanzienlijk. Om dat mogelijk te maken, hebben we mensen en middelen
verschoven van de residentiële naar de ambulante sector. Tezelfdertijd hebben we de crisiszorg in onze stellingen versterkt om
mensen die een crisis doormaken nog beter te kunnen helpen. De komende jaren wil ik het aanbod en de samenwerking op het
terrein verder uitbouwen, zodat je er als patiënt steeds zeker van kan zijn dat je hulp krijgt op jouw maat.
Naast zorg zetten we verder in op preventie. De voorbije maanden heb ik verschillende projecten opgestart rond de preventie van
burn-out, één van dé aandoeningen van de 21ste eeuw. Uit die projecten moeten we nu de beste methoden selecteren, zodat we
een beleid kunnen uittekenen voor iedereen die werkt. Ook aan de nazorg besteden we aandacht. Nog te vaak zie je dat mensen die
herstellen van een burn-out of een andere stressgerelateerde aandoening moeilijk opnieuw kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Door de medische ondersteuning te verbeteren en werkgevers te leren hoe ze een job kunnen aanpassen, helpen we deze
werknemers aan een job op maat.

Wat hebben we gedaan
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Hulp aan huis:
600 extra zorgverleners
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Technologie als hefboom voor zorg op maat
Een paar jaar geleden moest je als diabetespatiënt een paar keer per dag in je vinger prikken, bloed aanbrengen op een teststrip en je
bloedglucosewaarden aflezen van een metertje. Die gegevens moest je noteren in een dagboek waar je om de zoveel tijd mee naar het
ziekenhuis ging. Vandaag gaat dat een pak eenvoudiger. Je plakt een sensor op je buik of je arm die je bloedsuikerwaarden continu
meet. De sensor blijft één à twee weken zitten en stuurt de metingen automatisch door naar jou en naar het ziekenhuis. Zo kan je veel
beter je bloedwaarden opvolgen en schommelingen voorkomen. Bij sommige systemen is daar zelfs al een pompje aan gekoppeld dat
je insulineniveau automatisch bijstelt. Qua comfort kan dat tellen!
Het is slechts één voorbeeld van hoe technologie kan helpen om de zorg aan te passen aan jouw dagelijkse leven. Wij zetten verder in
op het gebruik van technologische toepassingen in de zorg zoals betrouwbare gezondheidsapps, “wearables” om lichaamsfuncties te
meten, monitoringsystemen waarmee zorgverleners je vanop afstand kunnen opvolgen…
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Een bezoek
aan je arts
kan ook
digitaal.

Het liefst van al ga je persoonlijk langs bij de dokter, maar soms
zou een digitaal contact volstaan. “Zou”, want in de praktijk
gebeurt dit vandaag amper. Wij zorgen ervoor dat je als patiënt
straks ook vanop afstand op consultatie kan bij je zorgverlener.
Persoonlijk contact is erg belangrijk in de therapeutische relatie
met zorgverleners. Toch zou het in sommige gevallen handig zijn
als je die verplaatsing naar je huisarts of naar het ziekenhuis niet
hoeft te maken. Je huisarts heeft je bijvoorbeeld nieuwe medicatie voorgeschreven en wil je daar twee weken later even over
spreken: hoe verdraag je de medicijnen? Zijn je klachten verminderd? Heb je last van bijwerkingen? Zo’n gesprek kan in principe
perfect digitaal gebeuren, maar vandaag moet je er persoonlijk
voor langsgaan.
Daar brengen wij verandering in. We maken dat je als patiënt op
digitale afspraak kan bij je zorgverlener.
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—> We betalen digitale consultaties bij je
zorgverlener terug.
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We zorgen voor een beveiligd platform, zodat
de privacy tijdens de consultatie is gegarandeerd.
We bepalen duidelijk in welke gevallen
een digitale afspraak kan en wanneer een
persoonlijk contact noodzakelijk is.
15
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We bieden thuis
dezelfde zorgexpertise
als in instellingen.
We werken het hiaat weg
dat bestaat in de thuiszorg
voor kinderen.

We gebruiken digitale
toepassingen om patiënten
vanop afstand op te volgen.
We bouwen de sociale
bescherming verder
uit voor mantelzorgers.
We ondersteunen sociaal
ondernemerschap
in de thuiszorg.
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Jong of oud,
iedereen kan
rekenen op
goede zorg in
de vertrouwde
thuisomgeving.

Heel wat mensen in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of een
andere zorginstelling verblijven daar vandaag niet uit medische
noodzaak. Wel omdat de omkadering ontbreekt om thuis
verzorgd te worden. Daar passen we een mouw aan zodat
patiënten die dat wensen, langer thuis kunnen blijven.
Zeg nu zelf, niets is zo comfortabel als je eigen bed wanneer je
ziek bent. Je hoeft ook je sociale leven niet achter te laten.
En voor je familieleden en vrienden is het een pak minder
omslachtig om langs te komen – om maar te zwijgen van je kat
of hond. Qua levenskwaliteit kan dat tellen. Tel daar nog bij dat
je thuis veel minder kans loopt op besmettingen, bijvoorbeeld
met de ziekenhuisbacterie. En op de koop toe kost thuiszorg je
doorgaans minder dan een verblijf in een instelling.
Absolute voorwaarde is natuurlijk dat je thuis zorg van dezelfde
kwaliteit krijgt als in het ziekenhuis of elders. Het goede nieuws
is dat dit vandaag perfect mogelijk is. De medische wetenschap
en de technologie staan zover dat we veel patiënten thuis kunnen verzorgen: dialysepatiënten, bepaalde kankerpatiënten,
mensen die een intraveneuze antibioticakuur moeten volgen,
noem maar op.
Momenteel lopen er verschillende projecten rond thuishospitalisatie waarbij we technologie en gespecialiseerde zorgequipes
inzetten. Die bouwen we uit tot een structureel thuiszorgaanbod.
Bijzondere aandacht besteden we aan kinderen, want voor hen
is de thuiszorg vandaag vaak ontoereikend. Op die manier geven
we alle patiënten, jong of oud, de kans om zolang mogelijk thuis
te blijven als dat medisch mogelijk is.
17
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Aan het eind
van je carrière
kan je makkelijker
voor een lichter
werkritme of
voor ander
werk kiezen.

We leven vandaag met zijn allen steeds langer. Ook het aantal
gezonde levensjaren neemt toe. Het is dus logisch dat we ook
langer aan de slag blijven op de arbeidsmarkt. Maar dat betekent níet dat iedereen op 55 jaar nog even hard of op dezelfde
manier kan en wil werken als op zijn 35ste. Wij zorgen dat je
vanaf je 55ste makkelijker kan kiezen voor een lichter werkregime
of voor aangepast werk. Zo wordt langer werken beter doenbaar
voor iedereen.
Oudere werknemers worden nog te vaak aan de kant geschoven.
Geregeld hoor je verhalen dat ze het moeilijk hebben om hun
werk te behouden of om nieuw werk te vinden. Dat is jammer,
want veel werknemers halen ook aan het einde van hun loopbaan heel wat plezier en voldoening uit hun job. Bovendien
kunnen ze hun jarenlange ervaring delen met jongere collega’s,
scholieren of studenten.
We zorgen dat oudere werknemers langer aan de slag kunnen
blijven door de zachte landingsbanen te versterken. Dankzij dat
systeem kunnen ze bijvoorbeeld overschakelen naar een lichtere
functie of naar een vier vijfde of een halftijdse job.
Een lichter regime of deeltijds werk bij de huidige werkgever is
niet altijd mogelijk. Het is belangrijk dat mensen ook makkelijker
een nieuwe, minder veeleisende job kunnen vinden. Vandaag zijn
er nog altijd bedrijven die werknemers vanaf een bepaalde leeftijd aan de kant schuiven. Ze betalen de werknemer een bedrijfstoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering en klaar is kees. Op
die manier worden heel veel mensen definitief “afgeschreven”
voor de arbeidsmarkt.
19

Wij koppelen de bedrijfstoeslag aan werk in plaats van een
werkloosheidsuitkering. Als oudere werknemer kan je zo na een
ontslag een andere, minder veeleisende job aannemen en krijg je
bovenop je nieuwe loon een toeslag van je vorige werkgever.
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Een belangrijke reden waarom heel wat oudere werknemers
aan de deur worden gezet, is hun hoge loonkost. We hervormen
de anciënniteitsregels zodat de nadruk meer op prestaties en
minder op leeftijd komt te liggen. Op die manier verlagen we ook
de druk op oudere werknemers.
Dankzij deze maatregelen kunnen werknemers hun job mee
laten evolueren met hun leeftijd.

Wat doen we concreet ?
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We maken langer werken beter doenbaar
in tal van sectoren.

—>

We zorgen dat meer werknemers in een zachte
landingsbaan kunnen stappen.

—>

We vormen “werkloosheid met bedrijfstoeslag”
om tot “werken met bedrijfstoeslag”.

—>

We hervormen de anciënniteitsregels.
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Zelfstandigen
krijgen een
betere sociale
bescherming.

22
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Wie werkt, heeft recht op goede sociale bescherming. Helaas is
die bescherming voor zelfstandigen nog altijd heel wat minder
uitgebreid dan voor werknemers. Dat is onlogisch én oneerlijk.
Daarom maken we werk van een betere sociale bescherming
voor onze zelfstandigen.
Een zelfstandige die ziek wordt, krijgt vandaag een erg lage
uitkering. Een zieke werknemer daarentegen krijgt eerst een
gewaarborgd loon en valt daarna terug op een uitkering die veel
hoger is dan voor zelfstandigen. Wij trekken de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen op, zodat ze zich financieel
minder zorgen moeten maken.
Daarnaast zorgen we voor een betere bescherming van hun
personeel. Medewerkers van zelfstandigen krijgen vandaag geen
werkloosheidsuitkering als hun baas de zaak moet sluiten
omwille van een geplande medische ingreep. Om hen niet te
verliezen, betalen veel zelfstandigen hun loon door uit eigen zak.
Wij zorgen dat het personeel in zo’n geval ook recht heeft op
een werkloosheidsuitkering.
Werknemers die ontslagen worden, kunnen vandaag rekenen
op financiële steun via de werkloosheidsverzekering. Wij stellen
dit systeem ook open voor zelfstandigen die een faillissement
doormaken. Ook zij hebben recht op financiële ondersteuning in
deze moeilijke periode en op begeleiding bij de zoektocht naar
een nieuwe activiteit of job.
Terwijl de eerste weken met een pasgeboren baby zorgeloos
zouden moeten zijn, maken veel mama’s met een eigen zaak
zich al snel financiële zorgen.
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De periode waarin ze betaald moederschapsverlof krijgen is
immers korter dan voor werknemers. We verhogen die periode tot
vijftien weken en zorgen dat ze hun verlof flexibel kunnen opnemen.
Wie lang heeft gewerkt, of dat nu als zelfstandige of als
werknemer was, die heeft voor ons recht op een goed pensioen.
We streven naar een pensioen van 1.500 euro per maand voor
iedereen die voldoende lang heeft gewerkt.

Wat e
w
doencre
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con
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Met deze maatregelen bouwen we verder aan eenzelfde
sociale bescherming voor iedereen die werkt in ons land.
Want een sociaal statuut mag niet in de weg staan van
mensen hun dromen.

?

—>
—>
—>

We bieden iedereen die voldoende lang heeft
gewerkt een pensioen van 1.500 per maand,
ook onze zelfstandigen.
We verhogen de ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Marc (59) is trotse zaakvoerder van een slagerij in Kessel-Lo. Klanten komen van ver voor zijn kwaliteitsvol vlees,
fijne charcuterie en smakelijke bereide maaltijden. Al 28 jaar baat hij samen met zijn vrouw de zaak uit.
Op drukke momenten krijgen ze de hulp van een medewerkster.
Begin dit jaar kreeg Marc twee nieuwe heupen. Door de zware operatie en dito revalidatie moest hij de slagerij
noodgedwongen sluiten en viel hij terug op een lage ziekte-uitkering. Zijn vrouw had geen recht op een uitkering als
meewerkende echtgenoot en zijn medewerkster ontving geen werkloosheidsuitkering.

Eerlijk? Die drie maanden waren erg lastig. We
hebben ons er zo goed mogelijk op voorbereid,
maar toch… Als zelfstandige heb je bijna geen
vangnet. Dat betekent dat je alles zelf moet
regelen. Zo heb ik mijn werkneemster drie
maanden uit eigen zak betaald om haar niet kwijt
te geraken. Dat vond ik niet meer dan normaal,
maar het heeft mij wel een grote som gekost.

Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen rekenen
op financiële steun en professionele begeleiding.

—>

Moeders met een zelfstandige zaak kunnen
rekenen op extra moederschapsverlof.

—>

Ook zelfstandigen die een geplande medische ingreep
ondergaan, kunnen economische werkloosheid aanvragen.

Vandaag is Marc volledig hersteld en staat hij opnieuw achter de toonbank, samen met zijn vrouw en zijn medewerkster.
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We laten de rechten
en plichten van alle
betrokkenen nog vóór de
bevruchting registreren.

We voorzien in uitgebreide
counseling voor, tijdens en
na de bevalling voor álle
betrokkenen, zodat iedereen
optimaal is voorbereid.
De wensouders en de
draagmoeder maken
duidelijke afspraken over alle
kosten voor de zwangerschap
en de bevalling (medische
kosten, compensatie voor
het inkomensverlies, opvang
van de eigen kinderen,
zwangerschapskledij...).
We verbieden commercieel
draagmoederschap, want
kinderen zijn geen koopwaar.

>—
>—
>—

>—

Een wettelijk
kader beschermt
iedereen bij
draagmoederschap:
het kind,
de draagmoeder
en de wensouders.

Heel wat heterokoppels met vruchtbaarheidsproblemen en
homokoppels hebben een kinderwens. Soms vinden zij een
draagmoeder die bereid is hen te helpen, vaak de zus, de
moeder of een goede vriendin van één van de wensouders.
Op dit moment bestaat er helaas geen wettelijk kader in
ons land dat alle betrokkenen beschermt. Wij nemen
die onzekerheid weg.
Door het gebrek aan een wettelijk kader moeten wensouders
na de geboorte een lange adoptieprocedure doorlopen om het
kind te laten erkennen als het hunne. In die periode zijn ze
officieel nog geen ouder en kunnen ze dus niet rekenen op
sociale rechten zoals ouderschapsverlof. Ook een school of een
crèche vinden is lastig zolang ze officieel geen “ouders” zijn.
Een oplossing kan zijn dat de wenspapa het kind al voor de
geboorte erkent, maar dat is evengoed een zware juridische
procedure. De draagmoeder blijft in dat geval bovendien officieel
de moeder, waardoor homokoppels moeten kiezen wie van de
twee de officiële papa wordt en wie niet.
Dat zijn niet de enige moeilijkheden. Zo kunnen wensouders
weigeren om het kind op te nemen in hun gezin, bijvoorbeeld
omdat het een beperking heeft. Of omgekeerd, kan de
draagmoeder weigeren om de baby af te staan. Stuk voor stuk
situaties waarin er enkel verliezers zijn. Wij bieden zowel het
kind als de draagmoeder en de wensouders de bescherming
die ze verdienen.
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Wat doen
we
concreet ?
Elke werknemer mag
zijn werkgever vragen
om het werk anders
in te delen.

Werkgevers moeten iedere
vraag naar flexibel werk
in overweging nemen.
We geven bedrijven
meer mogelijkheden om
te experimenteren met
hun arbeidsorganisatie.

>—
>—
>—

Als je job
dat toelaat,
moet je mee
kunnen bepalen
waar, wanneer
en hoe je werkt.

Heel wat werknemers willen hun job graag op een flexibele
manier invullen. Veel werkgevers willen dat ook toelaten maar
voelen zich gebonden door strikte regels. Wij zorgen dat
werkgevers en werknemers makkelijker onderling afspraken
kunnen maken en dat je als werknemer je job meer kan sturen.
De één wil zijn kinderen ’s ochtends graag afzetten aan school.
De ander wil ’s avonds op tijd op de sportclub zijn. Nog iemand
anders bezoekt tijdens lunchtijd zijn moeder in het rusthuis.
Om al onze activiteiten in te passen in onze werkdag, moeten we
ons vaak in de meest onmogelijke bochten wringen.
Dat vinden wij niet normaal. Als hun job dat toelaat, moeten werknemers zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe ze werken. Wie die
vrijheid krijgt, zal met meer goesting werken, makkelijker een evenwicht vinden tussen werk en privé en minder snel in een burn-out belanden. Want een maatpak zit nu eenmaal lekkerder dan een keurslijf.
Veel werkgevers zijn voorstander van die flexibiliteit maar voelen
zich gebonden door de regelgeving. In plaats van voor elke situatie
nieuwe regels te creëren die flexibel werk mogelijk maken, bouwen
we de beperkingen en de verplichtingen af. Zo kunnen werknemers
en werkgevers zelf uittesten wat het beste "werkt" voor hen.
Iedere werknemer moet de vraag kunnen stellen om het werk
anders in te delen. De werkgever moet die vraag ook serieus
nemen; weigeren kan enkel als daar een goede motivatie voor
is. Op die manier wakkeren we de dialoog tussen werknemers en
werkgevers aan over telewerk, schoolbelcontracten, zelfsturende
teams, afwisseling tussen zware en lichte weken...
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9

Bestemming “beste mogelijke zorg”
Voor elk gezondheidsprobleem bestaat er wel een zorgverlener, en dankzij ons systeem van wachtdiensten kan je op ieder moment
van de dag bij iemand terecht. Maar waar moet je precies zijn met jouw probleem? Het antwoord op die vraag is lang niet altijd
eenvoudig te vinden. Er zijn zoveel zorgverleners, instellingen, netwerken… dat het als patiënt vaak moeilijk is om het bos nog door de
bomen te zien.
Om daar verandering in te brengen, lanceren wij de gezondheids-gps. Je voert jouw probleem en jouw postcode in, en de gps
leidt je naar de meeste geschikte zorgverlener(s) in jouw buurt. Of dat nu een apotheker van wacht, een psycholoog, een
huisartsenwachtpost of een ziekenhuis is. Je krijgt bovendien meteen te zien of je zorgverlener geconventioneerd is of niet.
Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Deze gezondheids-gps krijgt een belangrijke plaats in Mijngezondheid. Via dat portaal krijg je vandaag al toegang tot heel wat medische en administratieve gegevens over jouw gezondheid. De komende jaren bouwen we dit verder uit tot een instrument waarmee je
ook actie kunt ondernemen, bijvoorbeeld opzoeken bij welke zorgverleners in de buurt je kan aankloppen met jouw probleem.
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We maken
voor ieder
ziekenhuis de
kwaliteit van
behandelingen
openbaar.

Sommige ziekenhuizen hebben de naam heel goed te zijn in de
behandeling van een aandoening. Andere zouden het heel wat
minder doen. Maar klopt dat ook? Als burger heb je recht op die
informatie, maar je vindt ze moeilijk of niet terug en ernaar
vragen blijft taboe. Wij maken voor elk ziekenhuis de kwaliteit
van iedere behandeling bekend.
In Gent hebben ze een topchirurg voor dit probleem. In Luik een
topspecialist voor die aandoening. In Brussel zijn ze de daar
zeer sterk in. Allemaal goed en wel, maar waar moet jij zijn met
jouw probleem? Over de kwaliteit van zorg die artsen, verpleegkundigen of ziekenhuizen leveren zit vandaag een schat aan
gegevens bij ziekenfondsen, ziekenhuizen en de overheid.
Maar erg toegankelijk voor de burger is dat niet.
Door die data slim te bundelen en openbaar te maken, willen wij
burgers toegang geven tot de informatie waar ze recht op hebben. Gegevens publiceren over de kwaliteit van zorg mag ook
niet langer vrijblijvend gebeuren: alle ziekenhuizen moeten dit
doen voor iedere behandeling. Het delen van gegevens is bovendien een belangrijke hefboom om de kwaliteit van onze zorg nóg
te verbeteren – het voorbeeld van Zweden toont dat dit effectief
werkt. We doen er dus met zijn allen voordeel mee.

Wat —> We maken één toegankelijk platform waarop iedereen kan
zien hoe goed de zorg is die ziekenhuizen, artsen, verpleegdoen we
kundigen... leveren. Het gaat dan om de kwaliteit van de
?
behandeling en de resultaten na verloop van tijd, maar ook
concreet
om de omgang met patiënten. Op die manier kan iedereen

die werkt aan onze gezondheid zien waar het nog beter kan.
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Een goede klachtenproc
edure
vormt een essentieel on
derdeel
van een kwaliteitsbele
id in de zorg.
Als patiënt moet je je me
t alle mogelijke
klachten over zorg kunn
en wenden tot
een toegankelijke, onafh
ankelijke
ombudspersoon of -dien
st.
Vlaams Patiëntenplatform
, memorandum federa

le verkiezingen 2019
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Wat
doenwe
concreet

We installeren één meldpunt
voor alle klachten over zorg.
Dat bemiddelt tussen de
patiënt, de zorgverlener en
de zorginstellingen.
Als patiënt krijg je
heldere informatie over de
voortgang van je dossier.
Klachten over administratieve
zaken of een gebrek
aan informatie worden
snel behandeld.
Als patiënt word je actief
betrokken bij de behandeling
van een klacht over
medische zorg. Je verneemt
ook welke maatregelen
worden genomen.

?
>—
>—
>—
>—

Er komt
één meldpunt
waar je
terechtkunt
met alle
mogelijke
klachten
over zorgen.

De gezondheidszorg in ons land behoort tot de Europese top.
Dat neemt niet weg dat het soms fout kan lopen. Te vaak weten
patiënten in zo’n geval niet waar ze terechtkunnen en worden ze
van het kastje naar de muur gestuurd. Wij zorgen voor één
meldpunt voor alle klachten over zorg.
Patiënten spelen vandaag een steeds actievere rol in de zorg
voor hun gezondheid. Die evolutie ondersteunen we op alle
mogelijk manieren: we zorgen dat ze hun medische gegevens
eenvoudig digitaal kunnen raadplegen, we reiken hen apps aan
waarmee ze hun gezondheid kunnen opvolgen, we maken de
kwaliteit van behandelingen openbaar, noem maar op.
Maar de patiënt actief betrekken betekent ook dat we zijn of
haar klachten over zorg serieus nemen, of het nu gaat over een
ziekenhuisfactuur, een terugbetaling, een gebrek aan uitleg van
de zorgverlener, een medische of een deontologische fout. Niet
met de bedoeling om de jacht op een “schuldige” te openen –
iedereen maakt fouten. Wel opdat iedereen uit die klachten zou
kunnen leren: zorgverleners, zorginstellingen, overheden én de
patiënt zelf.
Vandaag zijn er zoveel instanties waar je terechtkan met een
klacht dat bijna niemand weet waar hij precies moet aankloppen. Bovendien zijn de procedures vaak erg ondoorzichtig en
weten maar weinig patiënten welk gevolg wordt gegeven aan
hun dossier.
Voor ons is een duidelijke, eenvoudige klachtenprocedure een
must in een levensbelangrijke sector als de zorg.
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We geven rugoefeningen,
tanden poetsen en
technieken om met
stress om te gaan een
plaats in de klas.

11

We breiden het
coachingsaanbod uit met
programma’s rond voeding,
stress en slaap en rond
zelfzorg bij aandoeningen
zoals diabetes.
We zetten in op een
verdere verbetering
van de kwaliteit van onze
voedingsproducten.
Apps die preventie
ondersteunen, geven we een
stempel van de overheid.

>—
>—

Door de
gezonde keuze
de eenvoudigste
te maken,
zetten we op
een slimme
manier in
op preventie.

Veel gezondheidsklachten zijn het gevolg zijn van jarenlange
slechte gewoontes. Bij roken en alcoholmisbruik is het verband
inmiddels voor iedereen duidelijk. Maar voor een aantal andere
gewoonten leggen we de link met gezondheidsklachten veel
minder snel. Denk bijvoorbeeld aan ons voedingspatroon, de
hoeveelheid beweging, mondhygiëne, onze zithouding...
Nochtans zijn slechte routines op al die vlakken evengoed kwalijk voor onze gezondheid.
De voorbije jaren hebben we al verschillende stappen gezet om
de gezonde keuze de evidente te maken. Zo hebben we via een
overeenkomst met de voedingssector het aantal calorieën in
verschillende voedingsproducten laten dalen. Met de ‘Nutri-Score’
hebben we dan weer een voedingslabel ingevoerd dat in één
oogopslag aangeeft hoe gezond een bepaald product is binnen
zijn categorie.

>—
>—

Heel wat factoren die onze gezondheid bepalen hebben we zelf
niet in de hand. Maar één ervan zeker en vast wel: ons gedrag.
Door onze dagelijkse gewoonten aan te passen, kunnen we heel
wat problemen vermijden. Wij helpen mensen de juiste keuzes te
maken door de gezonde keuze de eenvoudigste te maken.
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Op die manier maken we het de consument makkelijker om de
gezonde keuze te maken. Tezelfdertijd zetten we de producent
aan om de kwaliteit van zijn voedingsmiddelen te verbeteren.
De komende jaren gaan we verder op dit elan.

35

—>

12

Oudere mensen krijgen een zorgbudget dat ze vrij
kunnen besteden aan zorg op hun maat.

Wat doen —> We verhogen het aantal zorg- en verpleegkundigen
per bewoner in onze woonzorgcentra.
we concreet ?
36

—>
—>

We bieden mantelzorgers een nog betere ondersteuning.
We verhogen de kwaliteitseisen voor woonzorgcentra
en zien er strenger op toe.

We investeren
in meer
levenskwaliteit
bij het ouder
worden.

In 2030 zal een vijfde van de Belgen 67 jaar of ouder zijn.
Die mensen, die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw op de
barricaden stonden, eisen het recht op zelfbeschikking op. Naast
de pure zorg besteden wij daarom ook aandacht aan de kwaliteit
van leven, voor de oudere zelf en voor zijn omgeving.
Wie zorg nodig heeft bij het ouder worden, moet vrijer kunnen
kiezen: wil ik thuis verzorgd worden, ga ik naar een woonzorgcentrum of is een andere voorziening zoals een zorghotel of een
zorgboerderij beter voor mij? We geven mensen een zorgbudget
in handen waarmee ze dat zelf kunnen bepalen.
Vandaag is 80% van de ouderen in woonzorgcentra zwaar
zorgbehoevend. Om die mensen de zorg te bieden waar ze recht op
hebben, hebben we zorgende handen nodig. In plaats van
blindweg instellingen en structuren te financieren, investeren wij
in zorg op maat van onze ouderen. Heel wat mensen zullen
daardoor langer thuis kunnen blijven. En dat maakt dan weer dat
de zorg- en verpleegkundigen in de woonzorgcentra meer tijd
kunnen besteden aan elke bewoner. We verhogen ook de
kwaliteitseisen voor woonzorgcentra en voeren meer controles
uit om wantoestanden definitief naar het verleden te wijzen.
Daarnaast dragen we zorg voor de duizenden mantelzorgers die elke
dag het beste van zichzelf geven. We geven hen een officiële plaats
in het zorgteam rond de oudere, we leren hen omgaan met aandoeningen zoals dementie, we beperken hun administratieve last tot het
absolute minimum, we verbeteren hun sociale bescherming...
Omdat de nood aan zorg en ondersteuning ’s nachts niet stopt,
investeren we ten slotte in thuiszorg op flexibele uren.
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