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Persbericht

LM waarschuwt voor valkuilen van staatshervorming
Hoewel sommige politici reeds luidop dromen van een zevende staatshervorming, is zelfs de zesde
nog niet helemaal rond. Momenteel bevinden we ons immers in de overgangsfase waarbij, voor
wat de gezondheidszorgen betreft, een aantal bevoegdheden worden overgedragen van de
federale overheid naar de regio’s. Die overdrachten creëren uiteraard kansen, maar er zijn ook
valkuilen.
Het gaat om de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, om de revalidatie,
delen van de psychiatrische zorg, delen van de thuiszorg en het preventiebeleid. Alles samen in 2017
goed voor een geraamd totaalbedrag van bijna 4,6 miljard euro. De totale federale begroting voor
gezondheidszorgen bedraagt zo’n 24,5 miljard euro.
In het beste geval leiden die overhevelingen tot consistentere bevoegdheidspakketten, maar voor
sommige regio’s kan het nadelig uitvallen. Zoals we al lang aankondigen, wordt de federale
solidariteit daar losgelaten en dat komt ongetwijfeld ten nadele van de patiënten.
We stellen vast dat Vlaanderen reeds meer dan 15 jaar over een zorgverzekering beschikt, terwijl de
Franstalige tegenhanger ten vroegste in 2019 van start zou gaan (en zelfs dat is verre van zeker).
Voor de ziekenfondsen, die een belangrijke actor zijn in deze hervormingen, wordt het er niet
eenvoudiger op. Een regionalisering van bevoegdheden leidt tot een opsplitsing van
reglementeringen. Dat betekent complexere situaties voor de patiënten die zich buiten het gewest
laten verzorgen, aanpassingen aan de informaticaprogramma’s en risico’s op vertragingen. De
middelen die nodig zijn om die overdrachten in goede banen te leiden, zullen zwaar doorwegen in
het budget van de ziekenfondsen.
Als ziekenfondsen werken wij uiteraard volop mee om de overdracht van bevoegdheden in de
gezondheidssector zo vlot mogelijk te laten verlopen met zo weinig mogelijk hinder voor de
patiënten. Aan Vlaamse kant bouwt LM haar zorgkas verder uit: naast de zorgverzekering staat die
sinds kort ook in voor het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en voor de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. In de nabije toekomst zullen daar nog bevoegdheden bij
komen.
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