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Persbericht

“Een ja, maar…” van de Liberale Mutualiteiten tegen de begroting
voor gezondheidszorgen
Tijdens de besprekingen over de begrotingsvoorstel voor gezondheidszorgen voor 2016 deze
voormiddag in het Verzekeringscomité van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering) hebben de Liberale Mutualiteiten “ja, maar” gezegd. Ze gaan niet
akkoord met de drastische besparingen van 285 miljoen euro die de regering voorstelt tegen
2018 bovenop de groeinorm van 1,5% die ze reeds had verminderd. Toch willen de Liberale
Mutualiteiten als loyale partners in de ziekteverzekering constructief meewerken aan een
gezondheidsbeleid dat een goede kwaliteit waarborgt aan de bevolking tegen een
aanvaardbare kost. Dat betekent ook dat ze bereid zijn om hun bijdrage te leveren aan de
sanering van het overheidsbudget, maar… niet tot elke prijs.
De voorgestelde begrotingsdoelstelling voor 2016 van 23.527,886 miljoen euro die de Regering
tijdens het Begrotingsconclaaf in juli voorstelde is evenwel onvoldoende om de gezondheidszorg
de komende jaren verder te ontwikkelen. Indien de wettelijk voorziene procedure was gevolgd,
met een groeinorm van 1,5% bovenop de inflatie, had de begroting moeten uitkomen op
23.812,430 miljoen euro. Het nieuwe voorstel van de regering om de uitgavenstijging te beperken
tot slechts 0,63% maakt elk nieuw initiatief in de gezondheidszorg in 2016 onmogelijk, terwijl dat
nochtans broodnodig is in het licht van de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch
zieken.
De tax shift wordt vooral gefinancierd door de sociale zekerheid, waaronder de ziekteverzekering,
dit alles zonder voorafgaandelijk overleg met de sector die telkens weer voor voldongen feiten
wordt geplaatst.
Ook de ziekenfondsen moeten tegen 2018 een bijkomende ‘inspanning’ leveren van 100 miljoen
euro, andermaal zonder voorafgaandelijk overleg. Als men het heeft over het verbeteren van de
efficiëntie van de ziekenfondsen, moet men zich ook durven uitspreken over het ter beschikking
stellen van de nodige middelen om hen in staat te stellen om hun essentiële taken in de
gezondheidszorg uit te oefenen.
Dit laatste wordt bijna onmogelijk gemaakt. Deze taken behelzen niet enkel de terugbetaling van
geneeskundige zorgen, maar ook andere, misschien ‘minder zichtbare' taken, zoals het mee
waken over het budget en de kwaliteit van de sector, het mee vorm geven aan het
gezondheidsbeleid en, niet in het minst, het begeleiden en coachen van de patiënten.

Daarom willen we er bij de regering nogmaals op aandringen: we willen meewerken aan
besparingen waar dat mogelijk is, maar dan wel binnen een langetermijnvisie van kwaliteit en
toegankelijkheid en niet louter omwille van een boekhoudkundig fetisjisme.
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