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Toekomstpact ziekenfondsen: LM voor transparante en gezonde
hervorming van aanvullende diensten
Minister van Volksgezondheid De Block wenst dat de ziekenfondsen zich meer bezighouden
met hun kerntaak: het begeleiden en coachen van de leden in het kader van hun
gezondheid. Daarom pleit de minister voor een herziening van de aanvullende
ziekteverzekering waarbij de leden verplicht dienen aan te sluiten.

Het Toekomstpact voorziet dat de sector zichzelf reguleert. Er loopt momenteel een
intermutualistische denkoefening die nog niet is gefinaliseerd. Er zal een referentiekader
worden bepaald met criteria waaraan de aangeboden diensten worden getoetst. Zo mag een
dienst niet in tegenspraak zijn met de regelgeving voor de verplichte verzekering of met de
evidence based-principes. De link met de gezondheid is sowieso een must !

Dit heeft uiteraard een impact op de aangeboden dienstverlening. Eenmaal het
referentiekader is goedgekeurd door de bevoegde minister, zullen de diensten van de
ziekenfondsen erop moeten worden afgestemd. Concreet betekent dit alvast dat er een
aantal diensten niet meer zullen mogen worden aangeboden zoals bijvoorbeeld een
tussenkomst voor wellness en sauna, het toekennen van kuurcheques,...

Ook zal de focus moeten worden gelegd op het aanbieden van een gezondheidstraject,
waarin zowel elementen van informatie, preventie als begeleiding op alle
gezondheidsaspecten wordt voorzien. Momenteel bestaan er al zulke trajecten in het kader
van de verplichte ziekteverzekering (bv. het diabetestraject). Een voorbeeld hiervan kan een
zwangerschapstraject zijn.

We moeten echter benadrukken dat dit niet betekent dat alle diensten die momenteel
bestaan, zullen worden afgeschaft. Een tussenkomst voor optiek, het aanbod in het kader
van thuiszorg en oppas voor zieke kinderen zijn maar enkele voorbeelden van diensten die
overeind zullen blijven.

De Liberale Mutualiteit heeft er steeds voor gepleit dat de aanvullende diensten beter
afgestemd worden op onze corebusiness. We vinden het dan ook positief dat een aantal
anomalieën zullen verdwijnen. Dit kan de kwaliteit enerzijds en de dienstverlening aan het lid
anderzijds alleen ten goede komen.
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