Reactie op artikel ‘Waarom is het ziekenfonds geen app?’ – De Tijd 20/01/2016
In het artikel ‘Waarom is het ziekenfonds geen app?’ (De Tijd, 20/1/2016) wordt er zeer terecht op
gewezen dat de administratiekosten van de ziekenfondsen (3% van de sociale uitgaven) zeker niet te
hoog liggen, vergeleken met die van onze buurlanden.
Ziekenfondsen werken inderdaad zeer kostenefficiënt, zeker als de vergelijking gemaakt wordt met de
private verzekeringsmaatschappijen. Als er één partner is die zich voor de digitale wereld heeft
ingeschreven, dan zijn het juist de ziekenfondsen. Als dit te traag zou gaan, dan ligt de schuld zeker
niet bij de ziekenfondsen, wel integendeel.
Het is echter te kort door de bocht om, zoals Nico Demeester van de werkgeversorganisatie Voka
doet, te beweren dat we dan maar moeten afdalen tot het niveau van Zweden (1,88%).
De uitbetaling van gezondheidskosten en ziekte-uitkeringen behoort tot de taken van de
ziekenfondsen. Door het wegvallen van de papieren facturen en binnen enkele jaren ook van de
doktersbriefjes, vermindert weliswaar dit takenpakket, maar ziekenfondsen evolueren meer en meer
naar gezondheidsfondsen die de verzekerden/patiënten coachen.
De ziekenfondsen vervangen door twee uitbetalingsinstellingen - één openbaar en één privaat – is
nonsens ! Men zou dan een Europese aanbesteding moeten organiseren waarop buitenlandse
bedrijven zouden kunnen intekenen zonder gehinderd te worden door enige expertise met de
Belgische ziekteverzekering.
Is één enkel overheidsziekenfonds dan niet beter ? Helemaal niet want dan valt de gezonde
concurrentie weg die een garantie is op het vlak van dienstverlening. Ook zal de polsslag van de
bevolking op gezondheidsvlak niet meer aangevoeld worden.
Is het dat wat VOKA en Agoria willen? Dan raden we hen aan om daar alvast langs werkgeverszijde
mee te beginnen: één openbare en één private werkgeversorganisatie…
Ziekenfondsen staan geenszins hervormingen in de weg, maar niet op basis van pro domo politieke
argumenten en de huidige aanhoudende doemdenkerij tegen de ziekenfondsen.
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