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Werken in de zorg is een van de mooiste dingen die er
zijn. Je werkt met je hoofd, met je handen en je hart. Je
staat patiënten bij op unieke momenten in hun leven. Je
werkt zij aan zij met anderen om te zorgen voor een van
de meest waardevolle dingen in onze maatschappij: onze
gezondheid.

afgrond balanceerde. Steeds vaker werd zorg door onze
beleidsmakers gezien als een kostenpost, steeds minder
als een noodzakelijke dienstverlening aan de bevolking.
Maar ook hier bracht corona inzicht in brede lagen van de
bevolking. De noodzaak van de zorgsector werd overduidelijk aangetoond en elke avond benadrukt met een applaus.

En toch … Na de initiële motivatie volgt voor velen de harde klap van de realiteit. Je kan patiënten niet geven wat je
zou willen, niet wat nodig is, niet wat zou moeten. De confrontatie met het schrijnende tekort aan collega’s, met een
voortdurend gebrek aan middelen, met hyperflexibiliteit in
ruil voor een heel bescheiden loon, met een gebrek aan
respect … het doet heel wat zorgverleners afhaken en nog
meer anderen twijfelen.

De hele bevolking ziet nu immers het belang in van een
sterke en kwaliteitsvolle zorgsector, als een dienst aan de
samenleving, en niet als een kostenpost waaraan we zo
weinig mogelijk moeten uitgeven. De mensen zijn de rijkdom van onze samenleving, en als ze hulp nodig hebben
geven we die, als ze ziek zijn helpen we hen, als ze oud zijn
verzorgen we hen. Omdat we willen dat iedereen een lang,
gezond en kwalitatief leven heeft, niet omdat we zo weinig
mogelijk geld willen uitgeven. Omdat voor elkaar zorgen de
basis is van ons bestaan.

Al voor de coronacrisis stond het water de zorgsector aan
de lippen. Corona zorgde nog voor een stroomversnelling.
De nood aan een ommekeer is des te acuter. Tegelijk maakte de pandemie ook extra duidelijk hoe groot de waardering van de bevolking is voor al wie in de sector werkt.
Daarnaast heeft deze crisis eens te meer getoond waar
het misloopt én welke oplossingen mogelijk zijn. Een crisis
is een stresstest die ons leert wat goed loopt (de enorme
toewijding en professionaliteit van ons zorgpersoneel, bijvoorbeeld), maar ook waar het anders kan en anders moet
(de niet aflatende prestatiedruk in onze ziekenhuizen, bijvoorbeeld).
Er is nood aan meer middelen en meer personeel. Maar
het gaat om meer dan dat. De evolutie van de voorbije
decennia naar rendementsdenken en prestatiedruk zorgde ervoor dat de zorgsector al langer op de rand van de

We moeten nu komaf maken met de commercialisering
van de zorg. Deze evolutie schaadt de kwaliteit van de
geleverde zorg, verspilt enorm veel middelen en duwt
bovendien de zorgverleners weg uit deze prachtige sector. Zorgverleners zijn geen “commerçanten”, ze willen
zich focussen op patiënten en niet op kosten of winstcijfers. Gezondheid is een recht en geen koopwaar. Rusthuizen en ziekenhuizen zijn geen shoppingcentra, maar
publieke diensten aan de bevolking. Laten we van de
coronacrisis gebruikmaken om de zorg voor eens en
voor altijd veilig te stellen. En daarvoor hebben we een
maatschappij nodig die gezondheid boven winst stelt.
Wij stellen de volgende opbrengsten en investeringen voor:

INKOMSTEN
Kiwimodel

750 miljoen euro

Ereloonsupplementen en hospitalisatieverzekeringen

400 miljoen euro

Prestatiegeneeskunde inperken

500 miljoen euro

Coronataks op multimiljonairs

15 miljard euro (waarvan 5 miljard voor de zorg)
UITGAVEN

5.500 verpleegkundigen ziekenhuizen

400 miljoen euro

5.500 ander personeel ziekenhuizen

400 miljoen euro

10.000 personeel rusthuizen

800 miljoen euro

Infectiepreventiebeleid

30 miljoen euro

Extra VAP-dagen

75 miljoen euro

Pilootprojecten 30-urenweek

25 miljoen euro

Eindeloopbaanregelingen

500 miljoen euro

IFIC aan 100%W

720 miljoen euro

Minimumloon 14 euro per uur

360 miljoen euro

13e maand

400 miljoen euro
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VERZORG DE ZORGKUNDIGEN
1. MEER PERSONEEL
Goede zorg vraagt tijd en – vooral – mensenwerk. Er zijn
dringend meer handen nodig, en dat overal in de sector:
in de ziekenhuizen, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. “Wij zijn geen kostenpost, maar
een meerwaarde voor de maatschappij”, klinkt het terecht
bij het zorgpersoneel. Toch moeten ze jaar na jaar meer
mensen en steeds ziekere mensen verzorgen met steeds
minder volk.
In onze ziekenhuizen moeten verpleegkundigen gemiddeld twee tot tien patiënten meer verzorgen dan wat internationaal als veilig wordt beschouwd.1 Nochtans toont
internationaal onderzoek aan dat elke patiënt minder per
verpleegkundige, meer gezondheid oplevert en het aantal
overlijdens doet dalen.[ii] Tegelijk worden de ziekenhuisopnames elk jaar korter. Dat zorgt voor een veel intensievere
behandeling op de dagen dat de patiënt wel in het ziekenhuis is: meer zorg, meer onderhoud, meer administratie.
Bovendien stuurt federaal minister van Volksgezondheid
De Block patiënten – onder het mom van efficiëntie –
steeds sneller naar huis, zonder de thuiszorg uit te breiden.
Per 100 ouderen (65-plussers) heeft België 4,8 werknemers
die actief zijn in de ouderenzorg, aldus de OESO. België zit
hiermee onder het gemiddelde. Landen als de Verenigde
Staten, Japan en Australië zitten rond de 6 werknemers in
de ouderenzorg per 100 inwoners boven de 65 jaar. Nederland en Denemarken zitten aan 8. En Zweden en Noorwegen zitten aan meer dan 12. Die laatste landen spenderen
ook de helft meer van hun bbp aan ouderenzorg in vergelijking met ons land.0 Woonzorgcentra moeten het doen met
minimaal één verpleegkundige en twee zorgkundigen per
vijftien bewoners terwijl ook hier de zorgzwaarte van de
bewoners alleen maar toeneemt met de jaren. Gemiddeld
is er in onze rusthuizen één voltijdse medewerker per twee
bewoners, terwijl dat er eigenlijk bijna twee keer zoveel
zouden moeten zijn.3 Het extra budget dat Vlaams minister
van Welzijn Beke momenteel voorziet voor de ouderenzorg
is ruim onvoldoende: er kan nog geen half personeelslid
per woonzorgcentrum mee gefinancierd worden.
Wat moet er gebeuren?
1. Meer handen aan bed. De huidige normen voor zorgpersoneel zijn zowel in de ziekenhuizen als de rusthuizen te laag, waardoor er niet genoeg financiering is om
voldoende personeel in te kunnen zetten. Die moeten

4

TOEKOMSTPLAN VOOR DE ZORG

dus omhoog. Voor elke dienst moet afhankelijk van het
type patiënten en van de zorgnood een ideale bezetting
per shift worden vastgelegd.
2. Meer zorgkundig en logistiek personeel kan de werklast
van en het tekort aan verpleegkundigen verlichten en
tegelijk de menselijke zorg voor patiënten verbeteren.
Daarnaast is er nood aan woonassistenten, psychologen en animatoren om het psychosociaal welzijn van
wie zorg nodig heeft te verbeteren. Voor elk zorgprofiel
en opleidingsniveau moet er een duidelijke minimumnorm en taakverdeling komen.
3. Er moeten de komende jaren 5.500 voltijdse verpleegkundigen extra aan de slag in de ziekenhuizen.
Daarnaast zijn ook nog eens minstens zoveel andere
aanwervingen van andere zorgprofielen nodig: zorgkundigen, psychologen, logistiek medewerkers, administratief medewerkers …
4. In de rusthuizen moet de personeelsbezetting op termijn stijgen van 0,5 VTE naar 0,9 VTE per bewoner. Hiervoor is een eerste investeringsschijf nodig van 800 miljoen voor 10.000 VTE, waarvan 5000 voor Vlaanderen,
en 5000 voor Brussel en Wallonië. Nadien moet er nog
een groeipad voorzien worden van 1,5 miljard euro per
regio. Dat moet gaan om verschillende zorgprofielen:
verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren, logistiek
personeel, rusthuisartsen (CRA)...
5. We moeten inzetten op grootschalige omscholingsprogramma’s. De coronacrisis zorgt voor veel werkloosheid
onder de bevolking. We kunnen heel wat van die mensen warm maken voor een job in de zorg. Zij kunnen
zich omscholen tot verpleegkundige of zorgkundige,
met behoud van uitkering of loon, en anciënniteit. Hiervoor moet ook geïnvesteerd worden in de opleidingen
tot verpleeg- en zorgkundige.

Hiervoor is een budget nodig van in totaal 2,8 miljard
euro per jaar. De 300 miljoen uit het federale noodfonds
voor de zorgsector die nu is vrij gemaakt om meer ziekenhuispersoneel aan te werven, is dus al een flinke
stap in de goede richting, maar het blijft – zeker over de
sectoren heen – onvoldoende.

2. MINDER WERKDRUK
Onvoldoende personeel is niet alleen nefast voor de zorg,
maar evenzeer voor het zorgpersoneel zelf. “We kunnen en
willen gerust hard werken, maar het feit dat we door tijdsdruk niet de menselijke zorg kunnen geven die we zouden
willen geven, is niet houdbaar”, vertelt een verpleegkundige geriatrie. Velen verlaten het beroep omdat ze niet ten
volle kunnen zorgen. Gemiddeld duurt een loopbaan in de
zorg tien jaar. Onderzoek wijst uit dat een op de vijf zorgverleners denkt aan stoppen.4
Extra zorgpersoneel kan de druk op de werkvloer verlagen.
Vandaag draait de sector immers in een vicieuze cirkel:
steeds meer mensen verlaten het beroep omdat ze opgewerkt zijn, daardoor verhoogt de werkdruk opnieuw met
opnieuw stress, burn-out en uitval tot gevolg.
Maar enkel meer handen aan bed is niet voldoende. Werken in de zorg betekent per definitie flexibele uurroosters,
nachtwerk en weekenddienst. Vaak worden overuren gepresteerd die niet of nauwelijks gecompenseerd worden.
Die toewijding is lovenswaardig, maar is op lange termijn
niet houdbaar als daar niet voldoende rust en waardering
tegenover staat. Dat zien we ook in de coronacrisis: wekenlang geven zorgverleners het beste van zichzelf voor
hun patiënten, maar die adrenaline kan niet oneindig duren
en nu is er grote nood aan extra rust.
Wat moet er gebeuren?
1. Het zorgpersoneel heeft recht op stabiele en voorspelbare uurroosters en op drie weken aaneensluitende
vakantie. Om ziekte en uitval op te vangen moet een
beroep kunnen worden gedaan op polyvalente mobiele ploegen die vast in dienst zijn en kunnen bijspringen
waar nodig. Alle werkuren moeten vergoed en/of gecompenseerd worden: overuren, slapende nachten, omkleedtijd en douchetijd. Zorg daarnaast voor voldoende
omkadering zoals een strijkdienst, de mogelijkheid om
gezonde maaltijden af te halen, kinderopvang buiten de
gewone kantooruren …

2. Na de witte woede in de jaren 1990 werd bewust gekozen om een deel van het bekomen budget te investeren
in vrijstelling van arbeidsprestaties voor mensen vanaf
45 jaar. Daarvoor zag het personeel in de zorgsector af
van 2% loonsverhoging. Deze VAP-dagen (of rimpeldagen) zijn voor wie ervan kan genieten, broodnodig om
het zware zorgberoep vol te houden. In 2016 probeerde
minister De Block deze dagen te verminderen, maar er
kwam massaal protest. Wij willen de VAP-dagen uitbreiden met één dag per maand voor zestigplussers. Zo
gaan zij standaard naar een 30-urenweek en blijft tegelijk hun ervaring langer beschikbaar op de werkvloer.
3. We starten pilootprojecten in enkele ziekenhuizen
en woonzorgcentra om te experimenteren met de
30-urenweek met behoud van loon en extra aanwervingen zoals in het Zweedse Göteborg al gebeurde.
Een wetenschappelijke evaluatie van die projecten
moet bijdragen aan aanbevelingen en nieuwe personeelsnormen voor de toekomst.
4. Werken in de zorg is niet alleen fysiek, maar ook mentaal zwaar. Er moet meer proactieve en collectieve psychologische omkadering op de werkvloer komen voor
wie in de zorg werkt. De bestaande hulplijnen zijn vaak
te individueel gericht en vragen eigen initiatief van wie
er nood aan heeft. Er moet tijd en ruimte zijn tijdens
de werkuren om ervaringen te delen, aan intervisie te
doen en ook samen te zoeken naar oplossingen.
5. Bestaande systemen om het einde van de loopbaan
haalbaar te maken moeten worden uitgebreid: tijdskrediet (uitgebreider dan de VAP-dagen) mogelijk vanaf 55
jaar, vervroegd pensioen vanaf 60 jaar en pensioen op
65 jaar voor iedereen. Erken werken in de zorg ook als
een zwaar beroep.

Hiervoor is een budget nodig van in totaal 600 miljoen
per jaar.

3. BETER LOON
Om meer personeel aan te trekken in de sector, moet
werken in de zorg aantrekkelijker worden. En daar hoort
ook een degelijk loon bij. Geen eenmalige premie, maar
wel structurele verloning die het zware beroep met onregelmatige shiften en uren, grote verantwoordelijkheid en
extra opleiding naar waarde schat. Want beter opgeleid
zorgpersoneel zorgt ook voor betere gezondheidsuitkom-

sten, maar dan moet het ook de moeite waard zijn om extra
opleidingen en studies aan te vatten.5 De sector vraagt al
jaren om starters meer te laten verdienen om het beroep
meer aantrekkelijk te maken.
Sinds 2018 is de nieuwe functieclassificatie in de zorg (IFIC)
in voege. Alle functies in de zorg kregen een omschrijving
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en bijbehorende verloning. Deze moesten zowat alle lonen
optrekken, maar dat gebeurde niet voor elke functie even
sterk. Starterslonen gingen omhoog, maar de anciënniteit
steeg niet overal even fel mee. Bovendien werden de nieuwe barema’s slechts gedeeltelijk doorgevoerd, omdat de
overheid er niet genoeg budget voor vrij maakte.
Wat moet er gebeuren?
1. Evenwaardige loonvoorwaarden in heel de sector.
Rusthuizen en ziekenhuizen, gehandicaptenzorg,
jeugdzorg, thuiszorg en eerste lijn, iedereen zet zich
keihard in. We maken geen onderscheid tussen werknemers op basis van sector of regio.

starterslonen met zich mee zal brengen.
3. Ook het onderhoudspersoneel en administratieve
krachten zijn onmisbaar voor de zorg. Wij pleiten voor
een minimumloon van 14 euro bruto per uur voor iedereen.
4. Een volwaardige dertiende maand voor iedereen die in
de zorgsector werkt. Niet alleen zorgpersoneel, maar
alle medewerkers moeten beloond worden voor hun
harde werk.

Dit vraagt een budget van jaarlijks 1,5 miljard euro.

2. Het uitrollen van de volledige (100%) IFIC-loonafspraken in de hele sector, wat vooral een stijging van de

4. RESPECT
Respect voor het zorgpersoneel uit zich niet alleen in applaus, noch enkel op een loonbriefje op het einde van de
maand. Het gaat ook over het betrekken van het zorgpersoneel bij de organisatie van de zorg en aandacht voor hun
waarde in het zorgproces. Te vaak wordt de organisatie van
de zorg besproken onder directies, artsen en beleidsmakers en wordt het zorgpersoneel vergeten. Verpleeg- en
zorgkundigen zijn de eersten in lijn voor dagelijkse zorg in
de meest brede zin van het woord. Dat zij vandaag weinig
of niet gehoord worden als het gaat om zorgbudgetten en
zorgprioriteiten moet anders.
Wat moet er gebeuren?
1. Alle disciplines in de zorg zijn noodzakelijk om tot een
kwalitatieve zorg voor de patiënten te komen. Er moet
respect zijn voor iedereen die in de zorg werkt. Er moet
actief gewerkt worden aan het wegwerken van de
hiërarchie tussen artsen en het overige personeel via
(basis)opleiding, teamactiviteiten, intervisie en multidisciplinaire bespreking van critical incidents met

professionele begeleiding.
2. Respect betekent ook meer inspraak. Alle medewerkers moeten inspraak krijgen en gehoord worden bij
beslissingen over het beleid van de instelling. Daarnaast moeten verbeteringsprojecten meer van onderuit
komen. De mensen op de werkvloer weten immers het
best wat er juist kan en moet verbeterd worden.
3. Zet in op vorming zowel individueel als collectief, zowel
om het huidige zorgpersoneel bij te scholen als om instromen in de sector aantrekkelijker en gemakkelijker
te maken vanuit verschillende achtergronden. Het meenemen van anciënniteit naar een nieuwe job in de zorg
moet gegarandeerd worden.
4. Zorg- en welzijnsberoepen moeten erkend zijn als
zwaar beroep. Niet alleen om een betere eindeloopbaanregeling mogelijk te maken, maar ook omdat dat
een blijk is van respect en erkenning.

5. BESCHERMING
Het kan niet zijn dat onze zorgverleners onbeschermd
aan het werk moeten. Het tekort aan mondmaskers en
ander beschermingsmateriaal tijdens de coronacrisis is
onaanvaardbaar. De strategische stock mondmaskers
bleek vernietigd te zijn en werd uit budgettaire overwegingen niet vervangen. Er moet snel werk gemaakt
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worden van een voldoende grote stock beschermingsmateriaal op elk niveau voor al het personeel in de
zorg. Schaarste mag niet de richtlijnen voor het gebruik
van beschermingsmateriaal bepalen.

Wat moet er gebeuren?
1. Voorzie voldoende beschermingsmateriaal (mondmaskers, schorten, spatmaskers ...) voor ál het zorgpersoneel, in alle sectoren en op alle diensten.
2. Geen ieder-voor-zich-beleid. Zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische instellingen ...)
en zorgverstrekkers (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, tandartsen ...) moeten niet zelf instaan
voor hun beschermingsmateriaal. De federale overheid
moet voldoende stock voorzien voor al het zorgpersoneel. Schaalgrootte maakt immers goedkopere aankoop en productie mogelijk.

3. Het materiaal moet verdeeld worden via de instellingen en via lokale overheden voor de eerste lijn. Hierbij
moet ook voldoende opleiding voorzien worden in het
juiste gebruik van het materiaal.
4. Zorg voor centrale monitoring. De federale overheid
staat ook in voor de monitoring en opvolging van de
strategische stock. Ze moet alle behoeften op het terrein in kaart brengen en continu evalueren of er voldoende stock beschikbaar is.
5. De overheid moet in geval van nood productielijnen
kunnen doen ombouwen en stocks kunnen opeisen
voor de zorgsector.

GEZONDHEID BOVEN WINST
6. KWALITEITSVOLLE ZORG VOOR OUDEREN
We hebben een beleid nodig dat de zelfstandigheid van ouderen, hun veiligheid en hun deelname aan het leven waarborgt zodat ze zich kunnen blijven ontplooien. Wanneer
hun zelfstandigheid afneemt, moeten ze terechtkunnen
in betaalbare, veilige en huiselijke verpleeghuizen. In
kleinschalige woonzorgcentra dient er voldoende en goed
opgeleid personeel beschikbaar te zijn, dat de bewoners
de nodige zorg en aandacht kan geven.
Vandaag lijken we ouderen weg te sorteren in grote gebouwen met lange gangen en kleine kamertjes. Dat is geen
kritiek op het personeel, wel op het rendementsdenken dat
onze rusthuizen mee vorm geeft. In huizen zoals ‘Simeon
en Hanna’ in Antwerpen en ‘Huis Perrekes’ in Geel tonen
ze vandaag al dat het ook kleinschaliger kan. We maken
een shift naar ouderenzorg op mensenmaat die is ingebed
in de wijk.
Wat moet er gebeuren?
1. We ontwikkelen de nodige publieke diensten voor
oude mensen die thuis willen blijven: thuisverpleegkunde en zorgkundigen, huishoudelijke hulp, levering
van maaltijden enzovoort. We vormen een net van ontmoetingsplekken in de wijken, waar ouderen overdag
heen kunnen voor ontspanning en zinvolle activiteiten.

Deze plaatsen en activiteiten bevorderen de uitwisseling tussen generaties in plaats van ouderen gescheiden te houden van de rest van de bevolking.
2. We promoten en ondersteunen vormen van gemeenschappelijk wonen zoals kangoeroewoningen,
zorgwonen en andere solidaire woonvormen. Om
mantelzorgers te ontlasten investeren we in meer respijtzorg en in een net van vaste aanspreekpunten om
hen te ondersteunen.
3. We bouwen openbare assistentiewoningen en
kleinschalige woonzorgcentra. We maken plafonds
voor de kost van een woonzorgcentrum. We willen
controle houden over de kwaliteit ervan, voor bewoners en werkomstandigheden van het personeel.
4. We ondersteunen de multidisciplinaire palliatieve ploegen, zowel wat betreft informatie als wat betreft begeleiding in het levenseinde.
5. Een degelijk beleid rond infecties is belangrijk in woonzorgcentra. We investeren 30 miljoen.
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7. ZORG OP MENSENMAAT
De coronacrisis legde overduidelijk de pijnpunten in de
huidige ziekenhuisfinanciering bloot. Ziekenhuizen zijn fel
afhankelijk van artsenprestaties (onderzoeken, behandelingen, consultaties …) en tegelijk krijgen ze onvoldoende
financiering voor hun zorgpersoneel (dat deel van de financiering is de voorbije tien jaar enkel met de index gestegen6). Door het stopzetten van veel “normale” zorg tijdens
de coronacrisis, gingen heel wat inkomsten voor de ziekenhuizen verloren. De topzorg geleverd door al die zorgverleners wordt zo financieel afgestraft. Een budgettaire put die
veel ziekenhuizen nu proberen te vullen door extra prestaties te genereren, wat de druk op het personeel enkel doet
toenemen.
Maar het probleem zit dieper. Ook in niet-coronatijden is
die prestatiedruk om inkomsten te genereren nefast. Zo
is het werken met machines (dialyse, radiologie …) rendabeler dan een goed advies, een troostend gesprek,
kinesitherapie of intensief voedings- en bewegingsadvies.
Ook al zijn die laatste vaak veel waardevoller voor de gezondheid van patiënten. Ook het delen van expertise, apparatuur en middelen is voor de zorginstellingen weinig
interessant, omdat het inkomensverlies betekent.
De gevolgen hiervan zijn ernstig. De kwaliteit van zorg
schiet erbij in. Zo zijn de Belgen de meest medisch bestraalde bevolking van Europa. Niet omdat wij zoveel meer
scans en röntgenopnames nodig hebben dan onze buurlanden, maar omdat het opbrengt.7 Ook betaalt de patiënt
meer, vaak via zeer hoge ereloonsupplementen die dan
weer peperdure private hospitalisatieverzekeringen met
zich meebrengen die moeten opbrengen voor hun aandeelhouders. Ten slotte zijn prestatiegeneeskunde en con-

currentie in de zorg ook hopeloos inefficiënt. Zo’n 15% van
het zorgbudget gaat verloren aan verspilling. Met minder
prestatiedruk zouden we al heel wat onnodige ingrepen en
onderzoeken kunnen voorkomen.
Wat moet er gebeuren?
1. Er is veel meer transparantie nodig over hoe de budgetten van de ziekenhuizen vandaag besteed worden. We
hebben geen volledig zicht op de rol van de erelonen
in de ziekenhuisfinanciering of op de loonkost van de
directie. Alleen door transparantie is een maatschappelijk debat mogelijk over hoeveel geld nodig is voor
de ziekenhuizen en voor bijvoorbeeld de lonen van een
arts, een verpleegkundige of een ziekenhuisdirecteur.
2. Stop prestatitis. De financiering van de ziekenhuizen
moet weg van de betaling per onderzoek, per behandeling, per bed. Werk op termijn naar een gebundelde financiering waarbij ziekenhuizen samen met de
eerste lijn verantwoordelijk zijn voor de gezondheid
van een geografisch afgebakende populatie en voor
een behoefteanalyse hiervan. Beloon kwaliteit, niet
kwantiteit. Zo komt het streven naar zoveel mogelijk
gezondheid weer op de eerste plaats in plaats van de
zoektocht naar wat het meeste geld opbrengt.
3. Meer samenwerking om de kwaliteit van zorg te verhogen in plaats van samenwerken vanuit een drang
naar efficiëntie en rendementsdenken. Dus niet om te
besparen, maar om de beste mogelijke zorg te bieden.
Daarvoor moet samenwerking tussen ziekenhuizen én
tussen zorgverleners financieel interessanter worden
gemaakt.

8. STOP DE COMMERCIALISERING
Jarenlange besparingen hebben grote tekorten veroorzaakt in de zorgsector. Dat opent de deur voor efficiëntiedenken en marktlogica. Het commerciële denken heeft
voet aan wal kunnen zetten in de zorgsector. Met als toppunt het privatiseren van onderdelen of instellingen.
In de ziekenhuizen zien we dat de commerciële logica terrein wint. Onder druk van de financiële tekorten, worden
de prestaties opgedreven, wordt zorg berekend in termen
van winst en verlies, wordt bespaard op personeel. Ook
veel ondersteunende diensten, zoals de keuken of het onderhoud zijn al geoutsourcet.
De privatisering van de zorg is het meest duidelijk en problematisch in de woonzorgcentra. Het aantal woonzorg-
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centra in handen van de commerciële sector steeg de
afgelopen jaren enorm. Er werd groot geld verdiend op
de kap van bewoners en personeel. De dagprijs voor een
kamer in een privaat woonzorgcentrum ligt gemiddeld 13%
hoger dan in een publiek woonzorgcentrum, en er werkt
gemiddeld minder personeel per bewoner. Op die manier
wordt er winst gemaakt, die rechtstreeks naar de aandeelhouders vloeit. Zo maakte Senior Living Group, de grootste
speler inzake het uitbaten van woonzorgcentra in Vlaanderen, meer dan 21,7 miljoen euro bedrijfswinst in 2018.8
Vooral op de verhuur van de gebouwen en de infrastructuur van woonzorgcentra worden enorme winsten gemaakt. Men heeft het daar vaak misplaatst over het ‘grijze

goud’. De Belgische vastgoedgroep Aedifica is daar een
voorbeeld van: in 2006 was deze vastgoedgroep die gespecialiseerd is in de huisvesting van senioren, zo’n 190
miljoen euro waard. Vandaag is Aedifica een van grootste
bedrijven in de sector met een portefeuille van meer dan
3 miljard euro. Vorig jaar maakte het een slordige 123 miljoen euro winst, waarop het bovendien amper belastingen
betaalde.
De commercialisering van de zorgsector brengt niet enkel
heel veel geld in het laatje van de superrijken, het gaat ten
koste van de werkdruk van het personeel en de portemonnee van de patiënten en bewoners.

Wat moet er gebeuren?
1. Geen commercialisering in de zorgsector. Zorg en
gezondheid zijn rechten en dienen niet om winst te
maken. Ook ondersteunende diensten mogen niet
geoutsourcet worden.
2. Meer en duurzame investeringen in de publieke zorg.
Het is aan de overheid om middelen vrij te maken voor
zorg en welzijn. Alleen zo kunnen de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorgsector
gegarandeerd worden.
3. Geen overheidssubsidies voor zorginstellingen die winsten uitkeren aan aandeelhouders.

9. EÉN MINISTER VAN GEZONDHEID
De aanpak van de coronacrisis de voorbije maanden legde
op een pijnlijke manier de complexiteit van de Belgische
institutionele structuur bloot. De overlegplatforms zijn niet
meer op één hand te tellen. In het midden van de grootste
gezondheidscrisis sinds WOII werden soms dagen verkwist
aan overleg tussen beleidsniveaus. Cruciale knopen raken
niet doorgehakt omdat ze vastlopen op eindeloze discussies over bevoegdheidsverdelingen. De architecten raken
zélf niet meer wijs uit hun doolhof. Toppunt is Vlaams minister Beke die “van zijn stoel valt” als hij op 20 april – de pandemie raast dan al meer dan een maand door het land – te
horen krijgt dat hij zélf verantwoordelijk is voor het contactonderzoek. De institutionele lasagne deed ons land kostbare tijd verliezen. En kostte ons dus ook mensenlevens.
En dat is niet enkel zo in tijden van corona. Onze staatsstructuur is duur, asociaal, inefficiënt en zelfs gevaarlijk.
Negen ministers van gezondheid en talrijke overlegplatformen zorgen voor tijdverlies bij belangrijke beslissingen.
Investeren in preventie wordt afgeremd, omdat de kosten
voor de gemeenschappen zijn en de baten op het federale
niveau liggen. In veel psychiatrische instellingen is de ene
afdeling regionaal en de andere federaal, werk dan maar
eens een eenduidig beleid uit.

2. Al het personeel in de zorgsector werkt onder dezelfde
arbeidsvoorwaarden. Geen premie voor de een, terwijl
de andere niets krijgt, maar dezelfde structurele maatregelen voor iedereen.
3. Als onze staatsstructuur in normale tijden al complex
is, wordt ze tijdens een pandemie ondraaglijk. Om
een pandemie of andere wereldwijde gezondheidscrisis efficiënt en daadkrachtig het hoofd te bieden,
heb je eenheid van commando nodig. Met daaraan
verbonden duidelijke communicatie, in plaats van één
minister die zus zegt, terwijl de andere het omgekeerde beweert. Dat gebeurt het best op nationaal niveau.
Andere beleidsniveaus moeten ondergeschikt zijn aan
het nationale niveau. Andere federale landen zoals
Zwitserland en Duitsland toonden de laatste maanden
het voorbeeld en namen de touwtjes nationaal stevig in
handen met uniforme richtlijnen voor het hele grondgebied. Bij een pandemie pleiten we voor de aanstelling
van een nationale coronacommissaris die fungeert in
de schoot van de Nationale Veiligheidsraad. Hij of zij
vaardigt nationale richtlijnen uit voor de strijd tegen de
pandemie en legt verantwoording af aan het federaal
parlement.

Wat moet er gebeuren?
1. We herfederaliseren de hele gezondheidszorg. De hele
zorgsector moet onder één minister van volksgezondheid vallen. Eén eindverantwoordelijke. Met een duidelijke hiërarchie ten opzichte van andere besturen.
Daarmee vermijden we tegenstrijdige richtlijnen. Nationale richtlijnen worden over het hele grondgebied
uitgerold via lokale zorgnetwerken. Zo brengen we de
zorg dicht bij de mensen.

4. Uniforme richtlijnen voor het hele land uitvaardigen. Of
het nu gaat om het uitrollen van een teststrategie tijdens de pandemie of over het voeren van een preventiebeleid. Een Vlaams kind is niet anders dan een Waals
kind. Een Brusselse bejaarde heeft dezelfde rechten
als een Vlaamse bejaarde.
5. Met één beleid en één bevoegdheidsniveau kunnen
we ervoor zorgen dat de situatie in de verschillende
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zorginstellingen op elkaar wordt afgestemd. Ziekenhuisverpleegkundigen moeten gemakkelijk hulp kunnen bieden aan rusthuizen of in de thuiszorg, patiënten
moeten verzorgd worden op de plaats waar dat het

beste is voor hun gezondheid, specialisten kunnen
bijspringen in triageposten …

10. INVESTEREN, NIET BESPAREN
Wij kiezen resoluut voor meer handen aan bed, kwaliteitsvolle zorg, betere werkomstandigheden voor het zorgpersoneel en menselijke zorg, waarbij er tijd is voor een babbel en voldoende omkadering van iedereen die dat nodig
heeft. Dat vraagt investeringen. En dat is een kwestie van
politieke keuzes. Want er is voldoende rijkdom in onze
maatschappij om toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg te
voorzien.
Bovendien kunnen sommige veranderingen in de zorgsector ook middelen opleveren. Denk maar aan hoeveel
er vandaag in de zakken van aandeelhouders van commerciële rusthuizen, privéhospitalisatieverzekeringen of
grote farmaceutische bedrijven verdwijnt. Of opleidingen
verpleegkunde die worden betaald door de gemeenschap
voor verpleegkundigen die door de hoge werkdruk zich
genoodzaakt zien al na enkele jaren het beroep weer te
verlaten. En wat met die onnodige hartonderzoeken die enkel uitgevoerd worden omdat de apparatuur moet worden
terugverdiend?
Er kan heel wat efficiënter in de zorgsector. En dan hebben we het niet over meer patiënten zien op kortere tijd
of minder personeel voor hetzelfde werk, maar over het
voorkomen van verspilling en een halt toeroepen aan winst
op gezondheid. Het is niet per se zo dat meer geld uitgeven aan zorg ook meer gezondheid oplevert. Zo is er geen
enkel land dat meer uitgeeft aan gezondheidszorg dan de
Verenigde Staten, maar ze scoren minder goed op gebied
van gezondheid. Ten slotte moeten we het slapende geld in
onze samenleving activeren: de grote vermogens moeten
bijdragen aan de betere zorg die we willen voor morgen.

Wat moet er gebeuren?
1. Voer het kiwimodel in. Zo krijg je een geneesmiddelenbeleid dat gebaseerd is op de behoeften van de
bevolking, vanuit een wetenschappelijke analyse. Met
een openbare aanbesteding wenden we dan de gezamenlijke koopkracht van de sociale zekerheid aan om
de best mogelijke prijs te verkrijgen. Alleen al voor de
25 duurste geneesmiddelen voor de ziekteverzekering
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levert het kiwimodel 400 miljoen per jaar op.9 Als we
het toepassen op het hele geneesmiddelenbestand,
kan dat oplopen tot 750 miljoen.
2. Schaf ereloonsupplementen af en maak zo hospitalisatieverzekeringen overbodig. De middelen moeten gaan
naar de collectieve ziekteverzekering, naar de zorg
dus, en niet naar aandeelhouders en overheadkosten van private verzekeraars. Jaarlijks betalen Belgen
zo’n 2 miljard euro aan premies bij private hospitalisatieverzekeraars.10 Zeker een vijfde daarvan gaat naar
marketing, management, controle en aandeelhouders.
Die 400 miljoen kunnen beter in de zorg geïnvesteerd
worden.
3. Pak de prestatiegeneeskunde aan en beperk zo de verspilling door nutteloze onderzoeken en behandelingen.
Alleen al op het ziekenhuisbudget moet dit voorzichtig
gerekend 1,5 miljard euro kunnen opleveren. Door
artsen een vast loon te betalen, halen we de buitensporige lonen van 400.000 euro per jaar en meer eruit.
Dat kan ook 500 miljoen extra opleveren. Daarnaast
moet er ook een maximum komen op de lonen van directeurs en managers in de zorg, ook hier moeten de
excessen eruit.
4. Voer een coronataks voor multimiljonairs in. Een eenmalige belasting van 5% op de grootste vermogens
boven de 3 miljoen euro kan 15 miljard opleveren waarvan we een deel in de zorg kunnen investeren.

Dit alles kan samen 5 miljard opleveren om te investeren in betere zorg, meer personeel en betere werkomstandigheden voor het zorgpersoneel. Dat is ongeveer
hetgeen we hierboven voor de verschillende rubrieken
hebben voorzien als budget.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09-en/1/2/11/9/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-en&mimeType=text/html&_csp_=82587932df7c06a6a3f9dab95304095d&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e28999
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