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1. Achtergrond van het project 
1.1. Geschiedenis van het project 
Dokters van de Wereld en het RIZIV publiceerden in 2014 een Groenboek waarin de verscheidene 
factoren die de toegang tot de gezondheidszorg van kwetsbare groepen beïnvloeden, beschreven 
werden. In het daaropvolgende Witboek werden twee vaststellingen in het bijzonder benadrukt. 
Enerzijds werd het feit dat de kwetsbare bevolkingsgroepen (daklozen, nieuwkomers, ...) vaak de 
eerste slachtoffers zijn van de grote ongelijkheden op het vlak van gezondheid besproken en anderzijds 
gaven ze ook aan dat kwetsbare groepen vaak een zwak niveau in gezondheidsvaardigheden bezitten. 
In het Witboek werden ook vijf aanbevelingen opgenomen. De vijfde van deze aanbevelingen hield in 
om nieuwe beroepen te creëren in de gezondheidssector om de informatie en het begrip van de 
patiënt te verbeteren. Eén van die nieuwe functies zijn de Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale 
uitsluiting (ED) voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Hiervoor werd in 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de dienst Ervaringsdeskundigen van de POD 
Maatschappelijke Integratie (POD MI). Daar zijn als sinds 2004 ED aan de slag om de toegankelijkheid 
van federale overheidsdiensten te vergroten.  

Deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten voor een pilootproject met vijftien 
ervaringsdeskundigen en drie coördinatoren. In mei 2016 startten de 15 ervaringsdeskundigen in het 
pilootproject. Na een opleidingsperiode werden ze gedetacheerd naar ziekenhuizen, OCMW’s, één 
CGG en het RIZIV. Het einde van de pilootfase was voorzien in december 2017. In december 2017 
beslist om het project te verlengen voor een periode van zes maanden. Dit half jaar werd voorzien om 
het project te heroriënteren waarbij enerzijds nieuwe samenwerking werden aangegaan met 
ziekenhuizen, organisaties op de 0.5e lijn en psychiatrische netwerken. Anderzijds werden er 
verschillende tools ontwikkeld om de output van het project beter te kunnen opvolgen en om er 
kwalitatiever over te kunnen rapporteren. Aan het einde van deze oriënteringsperiode werd beslist 
om het project te verlengen voor twee jaar. Er werd een nieuwe overeenkomst ondertekend van 1 juli 
2018 tot 30 juni 2020. 

In het voorjaar van 2020 werd er samen met de ED en de partnerdiensten een nota opgesteld over het 
vervolg van het project na juni 2020. Zowel de chefs & mentoren, de ED en het coördinatieteam zijn 
er voorstander van om het project verder te zetten en zelfs uit te breiden. Er zijn verschillende pistes 
voor de toekomst. Enerzijds gaat het over de bestendiging van lopende taken en projecten, zoals het 
netwerk van de ED en de transversale samenwerkingen in thematische en regionale werkgroepen. 
Hierbij werd ook voorgesteld om de samenwerking met het RZIV te versterken door een extra ED in te 
zetten bij het RIZIV zelf. Anderzijds werd er ook voorgesteld om de samenwerking met de mutualiteiten 
verder uit te bouwen door ook bij hen ervaringsdeskundigen in te zetten.  

Eind juni 2020 besliste het Comité van Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV om 
de overeenkomst met de POD MI te verlengen tot december 2022. Vanaf januari 2021 zal er een 
bijkomend budget ter beschikking gesteld worden om twee extra ED aan te werven. In de komende 
maanden zal er bekeken worden waar deze twee ED ingezet zullen worden.  

 
1.2. Methodologie ervaringsdeskundigen 
Een ED is iemand die in armoede en/of sociale uitsluiting geleefd heeft en die in staat is om deze 
ervaringen op een deskundige manier te integreren binnen de organisatie waar hij of zij tewerkgesteld 
is. Bepaalde groepen hebben tot op vandaag nog steeds makkelijker toegang tot de fundamentele 
sociale rechten dan andere. Er blijkt immers een diepe kloof te gapen tussen mensen die in armoede 
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en/of sociale uitsluiting leven en de rest van de maatschappij. Deze kloof wordt vaak nog groter door 
tekortkomingen op het vlak van onderwijs, gezondheid, huisvesting, taal, inkomen, sociale netwerken, 
participatie, ... . De ED vormen de ontbrekende schakel tussen de personen in armoede en de 
overheidsdiensten en fungeren op die manier als brugfiguur. Enerzijds integreren ze het standpunt van 
de personen die in armoede leven en die zich in een situatie van sociale uitsluiting bevinden in de 
federale overheidsdiensten. Anderzijds verbeteren ze de toegankelijkheid van de overheidsdiensten 
voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen in armoede.  
 
De ED in het project werken vanuit hun ervaring aan de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Hun 
missies en taken zijn divers en spelen zich af op drie niveaus:  

- Microniveau: de missies hebben betrekking op de steun die rechtstreeks aan het doelpubliek 
wordt verleend. Het gaat dus om eerstelijnswerk.  
Hierin kunnen twee grote rollen worden onderverdeeld:  

o Vertaler/bemiddelaar tussen de personen in armoede en de diensten die hen 
ontvangen 

o Gids/begeleider, wanneer het gaat om het begeleiden van het doelpubliek bij de 
administratieve stappen, zowel binnen de diensten als daarbuiten.  

- Mesoniveau: de ED werken, op basis van de ervaringen op de eerste lijn, binnen hun 
organisatie op een meer structurele manier aan oplossingen voor terugkerende problemen die 
het doelpubliek ondervindt. Dit doen ze door:  

o Administratieve vereenvoudigingen voor te stellen 
o Verbetervoorstellen voor communicatietools uit te werken 
o Tijdens vergaderingen de aandacht van collega’s te vestigen op bepaalde 

terugkerende problemen 
o In overleg met collega-ED transversale problematieken bespreekbaar maken 
o …. 

In het kader van deze missie hebben de ED de gelegenheid om binnen de organisatie waar zij 
gedetacheerd zijn kritisch na te denken over regels, procedures, routines, enz. 

- Macroniveau: de ED doen de signalen die werden bemerkt op microniveau en die werden 
besproken op mesoniveau binnen de administraties belanden bij de beleidsmakers.  
 

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning voorzien opdat de ED hun taken en missies optimaal 
kunnen uitvoeren: 

- Het coördinatieteam van de dienst ervaringsdeskundigen van de POD MI zorgt voor de 
dagelijkse werking van het project. Ze beheren het project en zetten samenwerkingen op met 
detacheringsplaatsen. Daarnaast volgen ze samenwerking tussen de ervaringsdeskundige en 
de detacheringsplaats op. Deze opvolging bestaat voor een groot deel uit de formele 
gesprekken in het kader van de evaluatiecyclus (plannings-, functionerings- en 
evaluatiegesprekken). Het coördinatieteam voorziet ook in ondersteuning voor de 
transversale taken van de ED zoals werkgroepen voorbereiden en opvolgen, de maandelijkse 
teamvergaderingen voorbereiden en voorzitten en de signalen van op het terrein uitwerken 
en doorgeven aan het beleid. Om deze taken uit te voeren werken ze vaak in tandem met 
ervaringsdeskundigen die binnen het coördinatieteam werken.  

- Elke ED die dit wenst, kan maandelijks beroep doen op anderhalf uur individuele coaching. 
Deze coach biedt taakgerichte ondersteuning zodat ED hun functie beter kunnen uitvoeren. 
Deze coaching wordt via een overheidsopdracht aangeboden door een externe organisatie.  

- Maandelijks is er supervisie voorzien voor de groep ED. Deze wordt, via een 
overheidsopdracht, begeleid door een externe supervisor en is bedoeld om te leren van 
elkaars ervaringen en uitdagingen. Dit kan door samen te zoeken naar factoren die concrete 
successen op de werkvloer mogelijk gemaakt hebben, of door samen oplossingen te zoeken 
voor concrete uitdagingen.  
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Het coördinatieteam kan ook gebruik maken van de maandelijkse individuele coaching en supervisie.  

Ook voor de functionele chefs en mentoren op de detacheringsplaatsen wordt ondersteuning 
voorzien. Naast opvolging door het coördinatieteam van de samenwerking met de ED, wordt er 
regelmatig een overleg met alle partnerdiensten georganiseerd waarbij alle chefs en mentoren 
samenkomen om ervaringen uit te wisselen en bepaalde thema’s te bespreken. 

 

2. Overzicht detacheringsplaatsen 
 

 Partnerdienst Toelichting  
1. UZ Gent Er is een nieuwe ED opgestart in februari 2020. Voordien werkte de 

ED hier voornamelijk op de dienst angst- en stemmingsstoornissen. 
Op dit moment wordt dit ook uitgebreid naar een ziekenhuisbrede 
werking in samenwerking met de sociale dienst.  Zo wordt er ook veel 
ingezet op begeleiding van patiënten naar andere organisaties in het 
kader van ontslag. Daarnaast werkt de ED ook regelmatig mee aan 
sensilibiseringsmomenten voor zorgverstrekkers via de hogescholen 
en universiteit in Gent. Ze werkt dit op dit moment ook voor het 
ziekenhuis intern uit. 

2. Kliniek Sint-Jan Brussel De ED werkt bij de sociale dienst. Ze werkt hoofdzakelijk tweedelijns 
(nl. opsporen van hinderpalen voor de toegang tot de 
gezondheidszorg, verbetering van de toegankelijkheid van het 
ziekenhuis, de zorg van de patiënten voortzetten, verschillende 
organisaties met elkaar in contact brengen voor een betere 
samenwerking,…). De ED werkt ook rond enkele transversale thema's, 
zoals huiselijk geweld. 

3. UMC Brugmann Brussel De ED werkt bij de sociale dienst. De ED komt, op vraag van de sociaal 
werker, tussen in de moeilijkste dossiers met als doel toegang te 
krijgen tot de gezondheidszorg en zijn/haar rechten laten gelden. 

4. Sint-Pieter Brussel De ED werkt bij de sociale dienst. Zij komt, op vraag van de sociaal 
werker, tussen in de moeilijkste dossiers met als doel toegang te 
krijgen tot de gezondheidszorg en zijn/haar rechten laten gelden. 

5. AZ  St Lucas Gent De ED werkt voornamelijk vanuit de sociaal-administratieve dienst of 
op vraag van de sociale dienst. Er wordt vooral ingezet worden op 
toeleiden van patiënten van en naar het ziekenhuis. Er wordt veel 
samengewerkt met lokale instanties hiervoor. Daarnaast wordt de ED 
ingeschakeld in transversale projecten om te bekijken voor welke 
ambulante patiënten ook begeleiding nodig is (bv. bij moeite betaling 
facturen). Er werd afgesproken om in de zomer 2020 de ED ook te 
integreren op één dienst nl. de PAAZ. Op die manier kunnen ook 
vragen betreffende de geestelijke gezondheidszorg ontstaan in het 
begeleiden van patiënten. 

6. RIZIV  De ED is het verzamelpunt voor signalen van ED op het terrein.  
Daarnaast werkt de ED mee aan projecten binnen de dienst Research, 
Development & Quality, werkt hij samen met verschillende diensten 
van het RIZIV en neemt hij deel aan verschillende vergaderingen in 
verband met het opstellen van het Witboek. De ED stelt ook 
rapporten op over de toegankelijkheid van gezondheidszorg, waarbij 
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transversale thema's aan bod komen (toegang tot geneesmiddelen, 
statuut verhoogde tegemoetkoming, enz.). 

7.  UZ Brussel - project 
Kwetsbare zwangere 
vrouwen 

Nieuwe samenwerking 
De ED zal meewerken in het project BorninBrussels (BiB) 
(ondersteund door het RIZIV en kabinet De Block). 
Er werd een nieuwe ED aangeworven in februari 2020 die in dit 
project zou starten in combinatie met het werken op de dienst 
materniteit van het UZ Brussel. Er was een presentatie voorzien voor 
de artsen ter kennismaking op 27 maart. Dit werd afgelast door de 
coronamaatregelen die werden opgesteld. Tot op heden heeft er wel 
in elk panel van BiB een ervaringsdeskundige van de POD MI 
deelgenomen. Op dit moment wordt er met BiB gekeken om reeds 
halftijds activiteiten voor een ervaringsdeskundige op te starten. 

8. UZ Brussel - 
ziekenhuisbreed 

De ervaringsdeskundige die hier werkzaam was, is naar het UZ Gent 
verplaatst in februari. Een nieuwe ED werd in februari aangenomen 
en de opstart in het UZ Brussel werd voorzien op 16 maart 2020. Er 
werd een planningsgesprek gedaan en kennismaking met de 
collega’s. Door de coronamaatregelen was het ziekenhuis 
genoodzaakt om de detachering uit te stellen. Volgende taken zullen 
heropgenomen worden als de detachering opnieuw kan starten: 

- ED permanentie in infokiosk voor het onthaal van patiënten 
- Begeleidingen en vragen behandelen op vraag van de 

inschrijvingenbalie m.b.t. meest kwetsbare patiënten 
- Op vraag ingezet worden bij specifieke diensten nl. geriatrie, 

in de geheugenkliniek 
- Ondersteuning van niet-begeleide patiënten die zelf niet op 

de juiste plaats geraken 
9. 0.5e lijn – Dokters van 

de wereld COZO 
Antwerpen 

De voornaamste taken van de ED bestaan uit het onthaal, 
doorverwijzing en begeleiding van patiënten naar andere diensten 
(OCMW, ziekenhuis, …). Daarnaast brengt de ED in kaart welke 
drempels er zijn ten opzichte van de 0.5e lijn en welke moeilijkheden 
het publiek van de 0.5e lijn ondervindt om toegang te krijgen tot de 1e 
lijn.  

10. 0.5e lijn – Dokters van 
de wereld CASO Brussel 

De belangrijkste opdracht van de ervaringsdeskundige is het 
identificeren van de problemen van toegang tot de gezondheidszorg 
voor mensen die ver afstaan van de reguliere instanties, door middel 
van de diensten van Dokters van de Wereld. In haar dagelijkse werk 
verzorgt de ervaringsdeskundige permanenties samen met het COZO-
team (Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie), begeleidt ze 
bepaalde mensen om de administratieve drempels in de toegang tot 
de zorg te identificeren, en vergezelt ze groepen naar medische 
afspraken, waarbij ze erover waakt dat ze de communicatie- of 
andere moeilijkheden begrijpt die mensen verhinderen om er zelf 
naartoe te gaan, ... 
Een belangrijk onderdeel van het werk van de ervaringsdeskundige is 
ook om te netwerken met de andere instanties van de 0.5e lijn, om 
deel te nemen aan werkgroepen of projecten waarbij de meest 
kwetsbare doelgroepen betrokken zijn. 

11. Réseau Mosaïque (regio 
Charleroi) en Centre 

De ervaringsdeskundige is gedetacheerd naar La Croisée (dagcentrum 
van het psychiatrisch centrum Saint-Bernard in Manage). Dit centrum 
is een daghospitalisatiedienst die autonome volwassenen met 
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Psychiatrique St-
Bernard (Manage) 

psychiatrische aandoeningen opvangt en begeleidt terwijl ze thuis 
blijven wonen. Na het vertrek van de ED die aanvankelijk daarheen 
was gedetacheerd, is er in januari 2020 in vervanging voorzien. Tot de 
opdrachten van de ED behoort onder andere het begeleiden van 
individuen en hun families bij hun acties om de drempels die ze 
tegenkomen, te identificeren. Op termijn is het de bedoeling dat de 
ervaringsdeskundige wordt geïntegreerd in het mobiele team om zo 
dicht mogelijk bij de realiteit op het terrein te staan. 

12. Psychiatrisch netwerk 
Antwerpen 

De ervaringsdeskundige is gestart binnen het psychiatrisch netwerk 
vanaf september 2019. Ze neemt deel aan de transversale 
werkgroepen van het netwerk (bv. werkgroep Trialoog). Eind januari 
werd beslist om de standplaats van de ED te veranderen, doordat in 
de huidige standplaats ook al heel laagdrempelig gewerkt werd. De 
kennismaking met andere organisaties stond gepland in maart 2020. 
Mede door langdurige afwezigheden en door de coronamaatregelen 
werd dit overleg uitgesteld. Dit wordt hernomen van zodra bezoek 
van externen terug mogelijk is. 

13. CHR Citadelle Luik 
(psychiatrisch netwerk)  
 

De ervaringsdeskundige begon zijn detachering bij de psychiatrische 
spoeddienst in december 2019. Op verzoek van het team komt hij 
tussen bij de meest kwetsbare doelgroepen om hen toegang te doen 
krijgen tot de gezondheidszorg en hun rechten te doen gelden.  

14. CHC Luik  
(+ samenwerking met 
netwerk 107 van Luik) 

De ervaringsdeskundige begon haar detachering bij het CHC in 
november 2019, binnen de sociale dienst van het ziekenhuis. Ze werkt 
samen met verschillende diensten binnen het ziekenhuis alsook met 
meerdere Luikse verenigingen om de kwetsbare groepen opnieuw 
toegang te doen krijgen tot de gezondheidszorg. Na enkele maanden 
in Clinique Saint-Joseph te hebben doorgebracht, heeft ze Clinique 
MontLégia vervoegd, het nieuwe ziekenhuisnetwerk dat de 
activiteiten van de voormalige klinieken Saint-Joseph, Espérance en 
Saint-Vincent samenbrengt. Het psychiatrische netwerk wenst 
samenwerkingen opstarten met de dienst ED en met de 2 ED's die 
gedetacheerd zijn in Luik. De eerste contacten zijn gelegd en de eerste 
vergaderingen hebben plaatsgevonden. 

15. Ziekenhuis Netwerk 
Antwerpen 

In september 2019 startte de ED in het psychiatrisch ziekenhuis van 
ZNA Stuivenberg. De samenwerking werd voorlopig stopgezet eind 
december 2019. Er werd bekeken of een nieuwe kandidaat uit de 
laureatenlijst zou kunnen starten, maar het ziekenhuis zag daar op dit 
moment geen mogelijkheden voor. 

 

3. Activiteiten januari 2019 – juni 2020 
 
De activiteiten worden weergegeven aan de hand van de fiches die de ervaringsdeskundigen invullen 
van hun interventies. Allereerst bespreken we de output van de eerstelijnsfiches die het microniveau 
van het werk van ervaringsdeskundigen weergeven. Vervolgens bespreken we de resultaten van de 
tweedelijnsfiches, namelijk het mesoniveau, om verder te gaan met de signalenfiches. Hieronder 
bespreken we de resultaten van januari 2019 t.e.m. juni 2020. Vervolgens bevat dit hoofdstuk van het 
activiteitenverslag ook een overzicht van de netwerk- en overlegmomenten binnen het project en een 
overzicht van het voorziene en gebruikte budget. 
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3.1. Eerstelijnswerk - microniveau 
Voor de periode van januari 2019 tot en met juni 2020 werden er 476  eerstelijnsfiches ingevuld. We 
halen hier de meest opvallende resultaten aan voor die periode. Een uitgebreider overzicht van de 
cijfers kan u bekijken in bijlage 1 (“Analyse eerstelijnsfiches”). 

 

Hoe kwamen patiënten/cliënten terecht bij de ervaringsdeskundigen? 

- Via doorverwijzing van een collega binnen de detachering (60%) 
- Door permanentie van een ervaringsdeskundige op de detachering (28%) 

 
We zien ook een groot aantal patiënten terechtkomen bij de ervaringsdeskundigen door 
doorverwijzing collega. Dit duidt dat de functie van de ervaringsdeskundige een meerwaarde is als 
aanvulling op de bestaande zorgverleners en sociale diensten in de detacheringsplaatsen. 
 

Welke problemen stelde de ervaringsdeskundige vooral vast i.v.m. gezondheidszorg? 

- Fysieke problemen (63%) 
- Gezondheidsgeletterdheid (60%) 
- Wantrouwen ten aanzien van de hulpverlening (49%) 
- Geestelijke gezondheid (31%) 
- Problemen met ziekteverzekering (18%) 

 
Het belang van de ervaringsdeskundige als brug tussen de organisatie en burgers blijkt niet enkel uit 
hun aantal dossiers uit permanenties, maar zien we ook in het detecteren van problemen in het kader 
van wantrouwen ten opzichte van de hulpverlening. Door de brug te vormen tussen de patiënten en 
de organisaties, proberen de ervaringsdeskundigen deze kloof te verkleinen. Ook 
gezondheidsgeletterdheid is hierin een belangrijke factor die wordt aangehaald als vaak problematisch 
in casussen. 

 
Wat waren de meest voorkomende interventies van de ervaringsdeskundigen? 

- Een luisterend oor bieden (53%) 
- Het effectief begeleiden naar andere organisaties (43%) 
- Doorverwijzen naar andere organisaties (40%) 
- Het in orde maken van administratie (28%) 
- Informeren over sociale rechten (27%) 
- Het informeren over het recht in gezondheidszorg en de ziekteverzekering (26%) 
- Uitputten van rechten (21%) 
- Vertaling gezocht (21%) 

 
Ervaringsdeskundigen worden vaak ingezet in complexe dossiers waar verschillende stappen dienen 
gezet te worden met de patiënt om zorg en hulp verder te zetten. Hieruit zien we dat de 
ervaringsdeskundige per persoon die hij/zij begeleidt, meerdere interventies doet.  We zien dat het 
effectief begeleiden van patiënten naar andere organisaties een belangrijke taak is van de 
ervaringsdeskundige, alsook krijgt doorverwijzen een prominentere rol. Daarnaast treden ze vaak op 
in het verstaanbaar maken van bepaalde informatie betreffende de bestaande rechten. 

 
Op welke obstakels botsten de ervaringsdeskundigen vooral? 
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- Moeilijkheden door administratieve procedures (53%) 
- Taalproblemen (29%) 
- Uitval van de patiënt (20%) 
- Angst van de patiënt (20%) 
- Wachttijden voor afspraken (19%) 
- Zorgcontinuïteit (15%) 

 
Welke problemen hebben de ervaringsdeskundigen dan voornamelijk kunnen aanpakken/oplossen? 

- Problemen met gezondheidsgeletterdheid (43%) 
- Wantrouwen ten opzichte van hulpverlening (35%) 
- Fysieke gezondheidsproblemen (27%) 
- Taalproblemen (17%) 
- Isolement (14%) 

 
Ook hier gaat het in de meeste gevallen om een aanpak van een combinatie van problemen. Zo zien 
we dat ze voor de vaakst geziene problemen ook een aanpak of oplossing zoeken met de zorgverleners 
en de patiënten. Ook hun tussenkomst betreffende de gezondheidsgeletterdheid blijkt in de laatste 
activiteitenperiode van het project meer en meer naar voor te komen. 

 

3.2. Tweedelijnswerk – mesoniveau 
Naast het eerstelijnswerk, trachten we steeds de link te maken naar het mesoniveau. Zo zijn er ook 
tussen januari 2019 en juni 2020 enkele projecten gestart of verder gezet die op organisatieniveau de 
toegang tot de gezondheidszorg trachten te verbeteren. In totaal zijn er 30 projecten op mesoniveau 
opgestart of verdergezet in deze periode. Hieronder leest u de voornaamste projecten die zich binnen 
het tweedelijnswerk bevinden. 

Naam project Toelichting 
Sensibilisering van studenten 
zorgverstrekkers bij een 
opleiding binnen de 
universiteit en hogeschool in 
Gent. 

Zowel huisartsen in opleiding als derde bachelor 
verpleegkundigen kregen inzake contextgeneeskunde een les 
rond de link tussen armoede en de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg. Voor beide sessies werkte de nieuwe ED mee 
de presentatie uit en heeft zij mee de sessie verzorgd voor de aula 
door het toevoegen van casussen uit te praktijk om de theorie bij 
te staven. Als gevolg daarvan werd gevraagd vanuit het ziekenhuis 
waar ze gedetacheerd is om een algemene presentatie hieruit op 
te maken die ook intern zou worden gegeven worden aan het 
personeel van het ziekenhuis zelf. 

Herwerken opnamebrochure Een ED herwerkte de opnamebrochure van het ziekenhuis omdat 
deze zoveel info bezat, dat iemand met een zorgbehoefte zelden 
de tijd nam deze te lezen. Mensen in een kwetsbare positie, 
mensen die laaggeletterd of anderstalig zijn, krijgen geen 
alternatief. De ED opperde om de meest noodzakelijke info samen 
te vatten op 1 pagina d.m.v. symbolen en slagzinnen. Deze pagina 
kan men dan ook nog in andere courante talen aanbieden. De 
suggesties zouden worden meegenomen bij een nieuwe afdruk. 

Dubieuze debitteuren Dit is een overleg opgezet binnen het ziekenhuis tussen de 
ervaringsdeskundige, de patiëntenbegeleiding en de 
facturatiedienst. Het gaat telkens om casussen m.b.t. kwetsbare 
personen die schulden hebben. Dit gaat voornamelijk om 
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ambulante patiënten, waar het ziekenhuis niet altijd zelf zicht op 
heeft of die niet automatisch in contact komen met de sociale 
dienst. Er wordt besproken hoe de verschillende diensten 
daarnaar kijken en bekeken of een persoonlijk zorgplan mogelijk 
is in het kader van de zorgcontinuïteit voor de patiënt. De rol van 
de ervaringsdeskundige hierin is het aanbrengen van casussen 
van mensen die hij/zij begeleid heeft of die hij doorkrijgt van de 
collega’s van de sociaal administratieve dienst. De 
ervaringsdeskundige doet nadien ook de opvolging in het kader 
van begeleidingen die voor deze patiënt worden opgezet en 
probeert de link te maken naar andere organisaties die de patiënt 
mee kunnen bijstaan. 

Herwerking brochures 
vertrouwenlijkheid artsen en 
rechten patiënten 

Een van de ED herwerkte brochures rond informatie over 
vertrouwelijkheid van artsen en rechten van patiënten, zodat ze 
begrijpbaarder zouden zijn voor kwetsbare doelgroepen. De 
herwerkte brochures worden momenteel bekeken door de 
communicatiedienst van de organisatie.  

Samenwerking in het kader 
van de herinrichting van de 
onthaalruimtes van 
Samusocial. 

Samusocial heeft een beroep gedaan op de dienst 
Ervaringsdeskundigen om het standpunt van de gebruikers te 
integreren in het kader van een (her)definiëring van het ideale en 
standaardformaat voor de huisvesting van de bewoners. Het doel 
is om de kwaliteit van de opvang van de huisvestingsstructuren 
van Samusocial in Brussel te verbeteren. 

Samenwerking met de Dienst 
ED voor verschillende 
communicaties van het RIZIV 

Het RIZIV heeft aan de ED's gevraagd om de inhoud en/of de wijze 
van communiceren te bekijken en er een advies over te geven, 
voor onder meer: 

- De communicatiecampagne met betrekking tot de 
nieuwe geldigheid van de voorschriften (toelichtende 
folder en video),  

- De vragenlijst in het kader van een onderzoek naar de 
implementatie van e-health-toepassingen bij de 
patiënten, 

- De brochure aangaande het gebruik van de elektronische 
identiteitskaart in ziekenhuizen 

- Bepaalde correspondentie (op verzoek van de diensten 
juridische zaken en toegankelijkheid). 

Samenwerking met de 
Christelijke Mutualiteit voor 
de organisatie van een 
opleidingsmodule bestemd 
voor maatschappelijk 
assistenten 

Het opleidingscentrum van de Christelijke Mutualiteit heeft een 
beroep gedaan op de dienst Ervaringsdeskundigen om tussen te 
komen in het kader van een opleiding voor recent aangeworven 
maatschappelijk assistenten. Er is een module ontwikkeld over 
het niet-gebruik van sociale rechten en de manieren om met dit 
niet-gebruik om te gaan, in samenwerking tussen 
ervaringsdeskundigen en de trainers van de CM. Overigens kwam 
er ook een ervaringsdeskundige aan het woord tijdens de 
opleidingsdag. Er zal een vervolg op deze eerste samenwerking 
worden georganiseerd (met als doel deze bewustmakingsmodule 
aan andere instellingen aan te bieden).  

Het plan en de 
routebeschrijving van het 
openbaar vervoer om naar een 
ziekenhuis te gaan die aan de 

In het kader van medische consulten waarvoor bepaalde 
patiënten naar andere zorginstellingen worden doorverwezen, 
bleek dat artsen regelmatig klagen over de afwezigheid van 
mensen op deze afspraken. Om inzicht te verwerven in de 
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gebruikers worden 
overgemaakt, zijn bijgewerkt 
om de autonomie van de 
patiënten bij hun 
verplaatsingen te bevorderen 

effectiviteit van deze afspraken en ze te verbeteren, heeft de 
ervaringsdeskundige een aantal patiënten vergezeld om de 
drempels vast te stemme, die het voor hen moeilijk maken om op 
de afspraak aanwezig te zijn. Een van de moeilijkheden die 
werden gesignaleerd, is de noodzaak om het plan en de 
routebeschrijving die aan de patiënten worden bezorgd, bij te 
werken en aan te passen. 

Bewegwijzering binnen een 
ziekenhuis 

Een ervaringsdeskundige die gedetacheerd was naar een 
ziekenhuis, had gewezen op het gebrek aan duidelijkheid in de 
bewegwijzering van het ziekenhuis, wat een impact had voor de 
patiënten. In 2019 heeft het ziekenhuis meerdere werken 
uitgevoerd om de routes die de patiënten moeten volgen, alsook 
hun bewegwijzering opnieuw in te richten, waarbij het rekening 
hield met meerdere aanbevelingen van de ervaringsdeskundige. 

Sociaal repertorium Een ervaringsdeskundige heeft een "sociaal repertorium" 
ontwikkeld met de volledige en actuele contactgegevens van tal 
van verenigingen en instellingen. Dit repertorium, georganiseerd 
per thema, maakt het mogelijk om te zoeken op trefwoorden, wat 
het werk van de sociale dienst vergemakkelijkt doordat informatie 
sneller kan worden gevonden.  

Verhoogde tegemoetkoming In een voorgaand rapport van de dienst ervaringsdeskundigen 
werd de aandacht van het RIZIV gevestigd op het complexe 
karakter van de door het RIZIV gegeven uitleg over de Verhoogde 
Tegemoetkoming. De ervaringsdeskundige van het RIZIV heeft dit 
rapport doorgestuurd naar de juridische dienst, die ook 
commentaar heeft gegeven. Na deze uitwisselingen zijn er 
reflectie en werkzaamheden aan de gang om de communicatie 
van het RIZIV over de verhoogde tegemoetkoming te herzien.  

Samenwerking met het 
Observatorium voor 
Chronische Ziekten 

Sinds 2019 werkt er een ervaringsdeskundige samen met het 
Observatorium voor Chronische Ziekten. Deze samenwerking 
kwam er na een presentatie van de dienst ED aan het 
Observatorium, dat vervolgens een meer structurele 
samenwerking wenste door bijdrage van een ED als permanente 
deelnemer aan de vergaderingen van de adviesafdeling. Sindsdien 
heeft de ervaringsdeskundige onder meer gewerkt aan het 
nalezen van meerdere adviezen over behandelde thema's. 

 

3.3. Signalen – macroniveau 
Tussen januari 2019 en eind juni 2020 zijn er 95 signalen gemeld door de ED. De signalen die 
binnenkomen worden behandeld op 2 manieren, allereerst zijn er signalen die rechtstreeks worden 
doorgegeven aan het RIZIV. In periodiek overleg wordt er dan besproken met het RIZIV hoe deze 
signalen verder worden opgenomen en wie hierin een rol kan spelen. Vervolgens hebben we signalen 
die leiden tot werkgroepen en die dus door de Dienst Ervaringsdeskundigen eerst verder intern 
worden uitgewerkt. Hieronder kan u van beide manieren de voornaamste voorbeelden vinden.  
 

3.3.1. Signalen doorgegeven aan het RIZIV 
Beschrijving signaal Opvolging 
Ten laste names arbortus voor niet-
verzekerden 

Het ziekenhuis probeert voor aanvraag abortus van 
niet-verzekerden contact op te nemen om 
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verzekerbaarheid in orde te maken. De procedure 
voor het in orde maken van de verzekerbaarheid of 
garantie op ten laste name neemt tijd in beslag en 
raakt vaak niet in orde tussen periode van start voor 
abortusprocedure (maken van afspraak) en de termijn 
die wettelijk bepaald is om abortus te mogen doen. Er 
wordt dus vaak aan kwetsbaar zwangere vrouwen 
gevraagd of ze dit zelf volledig kunnen financieren 
indien het niet gedekt wordt. Dit is bij kwetsbare 
groepen niet mogelijk, dus wordt een afspraak vaak 
geweigerd. Dit signaal is besproken met het RIZIV die 
informeerde dat Dokters van de Wereld budget 
krijgen om dergelijke ten laste names voor abortus te 
dekken.  

De prijs van een bril is hoog en weinig 
toegankelijk voor kwetsbare personen. 

Eind 2018 hadden de ervaringsdeskundigen de 
aandacht gevestigd op het feit dat brillen nog steeds 
heel duur en zelfs ontoegankelijk zijn voor mensen die 
in armoede leven, ondanks de tussenkomst van de 
mutualiteit. Deze melding is op de agenda gezet van de 
besprekingen met de mutualiteiten, waarbij de piste 
wordt voorgesteld van een betere communicatie over 
de derdebetaler en een meer systematische 
doorverwijzing naar de sociale brillenwinkels. Dit punt 
is ook toegevoegd aan de nota voor het NIC beleid. 

Moeilijkheden inzake het organiseren 
van enterale/parenterale voeding thuis. 

Een ervaringsdeskundige meldde het geval van mensen 
die bij hun ontslag uit het ziekenhuis contact moesten 
opnemen met een leverancier om de benodigde 
apparatuur voor dit type thuisvoeding te verkrijgen. De 
patiënt moet echter zelf een bepaald bedrag 
voorschieten, dat vrij substantieel is, voordat hij 
gedeeltelijke terugbetaling ontvangt, na het verkrijgen 
van het akkoord van de raadgevend geneesheer. Dat 
betekent dat als de patiënt financieel te kwetsbaar is 
om dit geld voor te schieten, hij niet in staat is om zich 
te verzorgen/voeden of daar schulden voor moet 
maken.  
Ook deze melding is op de agenda van de 
bijeenkomsten met de mutualiteiten gezet. De 
werkgroep heeft beslist dit punt uit te diepen om de 
omvang van het probleem vast te stellen.  

Zorgverstrekkers moeten meer 
gesensibiliseerd worden betreffende 
armoede en de toegang tot zorg. 

Met het RIZIV en de mutualiteiten werd het voorstel tot 
het maken van een e-learning besproken. Uit de 
werkgroep met de mutualiteiten werd echter duidelijk 
dat het voorbrengen van een vorming in persoon meer 
gewenst leek, met de casussen van de ervaringen als 
input om dergelijke vormingen te ondersteunen. Op 
vraag van de CM, zoals in de projecten hierboven 
omschreven, werd een opleiding georganiseerd in 
samenwerking met de ervaringsdeskundigen voor 
beginnende sociaal assistenten. Op dit moment wordt 
bekeken met één van de andere mutualiteiten om bij 
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hen een gelijkaardige opleiding te voorzien voor zowel 
sociale diensten als front office. Op basis van deze 
ervaringen zal dit als algemeen voorstel kunnen 
geformuleerd worden en breder kunnen getrokken 
worden naar de andere mutualiteiten. 

Er is te weinig informatie beschikbaar 
over het fonds Softenon-slachtoffers 

Een ED kwam in contact met verschillende Softenon-
slachtoffers. Zij hadden gehoord van het nieuwe fonds 
dat vergoedingen uitbetaalden. Hierover werd weinig 
gecommuniceerd naar de buitenwereld. Daarnaast 
kreeg je ook weinig tot geen respons als je een 
aanvraag voor een vergoeding indiende.  
Dit signaal werd besproken met het RIZIV, de HZIV en 
de werkgroep met de mutualiteiten. Ondertussen is de 
procedure bij HZIV duidelijker en communiceerden de 
mutualiteiten naar hun leden.  

Een ervaringsdeskundige confronteerde 
zijn collega bij het RIZIV met de volgende 
vraag: "Geldt de genomen beslissing om 
de vergoeding van geneesmiddelen 
gekoppeld aan een akkoord van de 
raadgevend geneesheer te verlengen, 
ook voor de kinesitherapiesessies 
gekoppeld aan het akkoord van diezelfde 
raadgevend geneesheer?" 

Het RIZIV heeft deze vraag geïntegreerd in zijn reflectie. 
Dit punt is verduidelijkt en vervolledigd op de website 
van het RIZIV.  

De ziekte-uitkering vanaf 1 maand ziekte 
voor mensen met een laag inkomen ligt 
voor personen met een laag loon onder 
de leefloongrens. 
Personen worden vaak niet ingelicht dat 
zij een bijpassing (leefloon) kunnen 
aanvragen bij het OCMW. 

Naar aanleiding van dit signaal, bracht de studiedienst 
van de POD MI deze non-take up in kaart. De nota 
hierover werd overgemaakt aan het kabinet. We 
wachten een nieuwe regering af om hiermee verder 
aan de slag te kunnen gaan.  

Inschrijving van pasgeborenen bij een 
mutualiteit  

Meerdere ervaringsdeskundigen die bij ziekenhuizen 
zijn gedetacheerd, hebben de aandacht gevestigd op 
de situatie van bepaalde pasgeborenen die door hun 
ouders nog altijd niet bij een mutualiteit waren 
geregistreerd. Deze registratie moet echter verplicht 
door de ouders worden gedaan. Dat leidde onder meer 
tot problemen voor het kind op het vlak van toegang 
tot de zorg, voor de ziekenhuizen op het vlak van 
facturering van de zorgen, en voor de ouders op het 
vlak van overmatige schuldenlast.  
 
Deze melding is doorgegeven aan het RIZIV, dat sinds 
begin 2020 een systeem uittest dat het ziekenhuis in 
staat stelt de geboorteaangifte te doen en binnen de 
24 uur een rijksregisternummer (RRN) te ontvangen 
van het rijksregister. Wat de inschrijving bij de 
mutualiteit betreft, heeft het RIZIV gekozen voor 
automatische registratie van de pasgeborene bij de 
mutualiteit van de moeder.  
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Betaling van de jaarlijkse 
tandartsbezoeken 

Een ervaringsdeskundige wees erop dat het 
voorschieten van de som van het jaarlijkse 
tandartsbezoek een rem kan zijn voor kwetsbare 
personen. Hij stelde daarom voor om voor deze 
jaarlijkse controle bij de tandarts voor alle burgers een 
"eenmalige derdebetaling" te doen. 
In antwoord op deze melding heeft de Dienst Juridische 
Zaken en Toegankelijkheid van het RIZIV een 
evaluatierapport betreffende de derdebetalersregeling 
opgesteld, zoals voorzien in het addendum bij de 
bestuursovereenkomst van het RIZIV. In dit verslag 
stelt de dienst voor om het verbod op toepassing van 
de derdebetalersregeling voor bepaalde 
tandheelkundige prestaties in te trekken. Dit verslag zal 
na de covidcrisis aan het Verzekeringscomité en 
Dentomut worden voorgelegd.  

 

3.3.2. Werkgroepen 
Met verschillende signalen die ervaringsdeskundigen rapporteerden gingen we binnen het project aan 
de slag in een werkgroep. De opstart van een werkgroep kan verschillende redenen hebben: uitdiepen 
van het signaal samen met de ervaringsdeskundigen, meerdere partners betrekken om samen een 
oplossing te zoeken, … . Hieronder worden de doelstellingen en stand van zaken van de verschillende 
werkgroepen beschreven.  

Huiselijk en intrafamiliaal geweld 
Doelstellingen Het voor slachtoffers van geweld gemakkelijker maken om een klacht in 

te dienen bij het gerecht door een medisch attest te creëren dat specifiek 
ontworpen is om de door het slachtoffer opgelopen slagen en 
verwondingen te registreren, los van het feit of dit slachtoffer een 
medisch attest nodig heeft om professionele of andere redenen, 
aangezien dit attest later eventueel kan worden gebruikt tijdens een 
proces. 

Betrokken organisaties Kliniek Sint-Jan, Politiecommissariaat 1000 Brussel, FOD Justitie, FOD 
Volksgezondheid, UMC Sint-Pieter 

Stand van zaken Wanneer een slachtoffer van huiselijk geweld beslist om een klacht in te 
dienen, kan het zijn dat die geen zichtbare verwondingen meer heeft om 
tegen de aanvaller te getuigen. Het is ook mogelijk dat het slaan en 
verwonden meermaals heeft plaatsgevonden voordat de persoon 
uiteindelijk naar de rechter stapt.  
Wanneer de rechter de schade moet beoordelen, heeft hij een proces-
verbaal met betrekking tot het gebeurde nodig. In bepaalde gevallen 
echter werd dit bewijs niet geregistreerd. De werkgroep "huiselijk 
geweld" is dan ook tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is om 
- in alle gevallen - akte te nemen van de slagen en verwondingen. 
Wanneer het slachtoffer werkt, ontvangt hij eventueel een medisch 
attest om zijn afwezigheid te rechtvaardigen gedurende de tijd die nodig 
is om van zijn verwondingen te herstellen. Maar als die persoon niet 
werkt, krijgt hij meestal geen enkel document dat later als bewijs kan 
dienen. Het is dus belangrijk om de toestand te registreren op het 
moment dat de persoon op consultatie komt naar aanleiding van slagen 
en verwondingen opdat er, als hij op een dag besluit om naar de rechter 
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te stappen, nog bewijzen van het ondergane geweld zouden bestaan. De 
FOD Volksgezondheid is dit document aan het creëren in samenwerking 
met artsen en magistraten.  

 

Literacy  
Doelstellingen Een tool aanmaken bedoeld voor professionals om de communicatie te 

vereenvoudigen over de stappen die moeten worden uitgevoerd om 
toegang te krijgen tot de dringende medische hulp (DMH) en tot de 
medische hulp.  

Betrokken organisaties ED van het RIZIV-project, Kliniek St-Jan 
Stand van zaken De doos met daarin verschillende tools (brochure met uitleg over de 

bedoeling van de betrokkenen met het doelpubliek, schema in de vorm 
van pictogrammen, …) werd voltooid. De brochure werd eveneens 
gemaakt op basis van de input van de verschillende 
ervaringsdeskundigen. De tool werd voorgesteld aan de 
spoedgevallendienst van Kliniek Sint-Jan, om een testfase op te zetten 
vooraleer die breder wordt verspreid. Deze testfase werd echter 
meermaals uitgesteld en heeft nog niet kunnen plaatsvinden.  

 

ASA (Avec ou Sans-Abri)  
Doelstellingen Het zorgtraject van daklozen verbeteren. 
Betrokken organisaties OCMW van Sint-Gillis, UMC Brugmann, Kliniek Sint-Jan, UMC Sint-Pieter, 

Samusocial, Solidarité Grands Froids, Resto du Cœur, … 
Stand van zaken In 2018 heeft de werkgroep omtrent de opvolging van daklozen na hun 

ontslag uit het ziekenhuis, die verschillende Brusselse ziekenhuizen en 
ervaringsdeskundigen bijeenbracht, zich aangesloten bij de groep "Avec 
ou sans-Abri" van het OCMW van Sint-Gillis, waaraan verschillende 
terreinactoren deelnemen die betrokken zijn bij de ondersteuning van 
daklozen. Deze groep heeft een "contactkaart" gecreëerd en 
geïmplementeerd om de samenwerking tussen de verschillende actoren 
(onder meer tussen de verenigingen die de daklozen dagelijks 
ondersteunen, en de ziekenhuizen) te vergemakkelijken. Deze kaart is 
wijd verdeeld en het gebruik ervan verspreidde zich in de loop van 2019. 
Aangezien het thema van de territoriale bevoegdheidsconflicten tussen 
OCMW's meermaals aan bod kwam in de besprekingen, organiseerde de 
coördinatie van de ervaringsdeskundigen samen met de juridische dienst 
van de POD MI een informatie- en Q/A-voormiddag over dit thema. Deze 
voormiddag, die diende plaats te hebben in maart 2020, moest worden 
geannuleerd wegens de lockdown.  

 

Lokaal comité Gent  
Doelstellingen Ervaringsdeskundigen creëren een netwerk door onderling te overleggen 

over complexe casussen. Vervolgens kunnen ook signalen op regionaal 
niveau besproken worden in de werkgroep of projecten bekeken worden 
op vraag van de detacheringen 

Betrokken organisaties HZIV, AZ Jan Palfijn, UZ Gent, AZ Sint Lucas en POD MI 
Stand van zaken De werkgroep kwam samen voor het nalezen en feedback formuleren op 

4 brochures van één van de ziekenhuizen in Gent. De brochures waren: 
amputatie van een lidmaat, epidurale pijnbestrijding, laparoscopische 
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galblaaswegname en cardioversie. Op die manier kon er vanuit de 
verschillende standpunten feedback geformuleerd worden inzake het 
principe van de gezondheidsgeletterdheid en het toegankelijk maken 
van de beschikbare informatie, zodat dit beter verstaanbaar is voor de 
patiënten. 

 

Mutualiteiten  
Doelstellingen Tijdens een presentatie op het Begeleidingscomité van het Witboek bij 

het RIZIV werden de signalen van de ervaringsdeskundigen betreffende 
de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voorgesteld aan de leden 
van het comité. Op dat moment stelde een vertegenwoordiger van de 
mutualiteiten, die aanwezig was tijdens het Begeleidingscomité, voor om 
een samenwerking op te starten met de mutualiteiten om werkbare 
pistes te zoeken die de moeilijkheden op het terrein, geconstateerd door 
de ervaringsdeskundigen, kunnen aanpakken. 

Betrokken organisaties CM, RIZIV, Partenamut, MLOZ, Socmut, HZIV, POD MI en op vraag ook de 
ziekenhuizen uit Brussel, Gent, Luik en Charleroi 

Stand van zaken Enkele thema’s die besproken werden, zijn de impact van de GDPR op de 
samenwerking tussen ziekenhuizen en mutualiteiten, de gekendheid en 
toepassing van de derdebetalersregeling, het statuut van 
conventionering, enterale en parenterale voeding, de verhoogde 
tegemoetkoming, een gemeenschappelijke opleiding met 
ervaringsdeskundigen en werknemers van de mutualiteiten,… Er werd 
gewerkt rond pistes op niveau van het beleid en de uitvoering, alsook 
rond de communicatie van en naar de burgers en zorgverleners. In 
oktober 2019 werd op basis van de verschillende bijeenkomsten een 
gezamenlijke nota opgesteld met geformuleerde pistes voor elk signaal. 
Bijgevolg werd deze nota voorgesteld op een vergadering van het 
Nationaal Intermutualistisch College (CIN Politique), die enkele signalen 
vanuit hen zouden opvolgen. 
De werkgroep werd vervolgens in samenwerking met het RIZIV verder 
gezet per thematiek, zodat we eveneens experten in elk specifiek thema 
van zowel de mutualiteiten alsook van het RIZIV, kunnen uitnodigen. 
Momenteel worden de problemen in communicatie tussen ziekenhuizen 
en mutualiteiten als gevolg van de GDPR-wetgeving behandeld.  

 

Dringende medische hulp  
Doelstellingen In de verschillende detacheringsplaatsen komt naar boven dat er 

verscheidene problemen zijn met de toegang tot gezondheidszorg in het 
kader van de dringende medische hulp. Omdat hier tal van signalen over 
binnen kwamen werd een werkgroep opgericht om deze te groeperen 
en samen te vatten in een nota, met voorbeeldcasussen uit de praktijk. 
Het doel is om deze problemen met de verantwoordelijken binnen de 
POD MI te bespreken. 

Betrokken organisaties ED uit de gezondheidszorg van Gent, Brussel en Antwerpen. Ook 
betrokken in latere fase: juridische dienst, inspectiedienst en directie 
POD MI 

Stand van zaken Verscheidene vergaderingen hebben plaatsgevonden met de 
ervaringsdeskundigen in de loop van 2019. Hieruit werd een nota 
opgesteld die alle signalen omtrent de dringende medische hulp omvat 
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van onze dienst, met voorbeeldcasussen van op het terrein. Deze nota 
werd vervolgens besproken met de juridische dienst van de POD MI. 
Hieruit werden enkele voorstellen naar voor gebracht die besproken 
werden met de directie bv. een communicatie naar de OCMW’s om de 
DMH niet te laten aflopen op dezelfde dag als de winteropvang, 
zodoende dat het niet duidelijk is welk OCMW nadien bevoegd is voor de 
verblijfplaats. Nadien werd dit ook besproken met de verantwoordelijke 
van Frontoffice en Inspectiedienst. De Inspectiedienst heeft ongeveer 
gelijktijdig een nota op de website van de POD MI gepost met 
aanbevelingen op basis van moeilijkheden die op het terrein 
plaatsvinden. Verschillende problemen die de ED aangekaart hebben, 
werden daarin ook al aangekaart. Op dit moment wordt er nog bekeken 
met de directie of bepaalde veranderingen inzake het openstellen van de 
DMH kunnen worden doorgevoerd in Mediprima. 

 

Niet-dringend ziekenvervoer 
Doelstellingen Een breder publiek in staat stellen van deze dienst gebruik te maken 

zonder gehinderd te worden door de prijs, door de prijs te verlagen of 
een lagere prijs aan te bieden aan een bepaalde doelgroep 

Betrokken organisaties GGC, COCOF en Vlaams Gewest  
Stand van zaken Het betreft een aangelegenheid die pas recentelijk is gereglementeerd 

en die bovendien geregionaliseerd is, dus in elk deel van het land in een 
ander stadium verkeert. De dienst ED heeft de instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de regelgeving op dit gebied, geïnformeerd en 
hen deze bevinding verstrekt, opdat ze rekening zouden houden met de 
gevolgen voor financieel kwetsbare personen. Bepaalde patiënten 
hebben immers niet de middelen om niet-spoedeisend vervoer te 
betalen en dreigen dus hun zorgen, therapie of medische afspraken te 
laten varen. De parlementaire besprekingen zijn aan de gang en de 
themacommissies moeten deze melding opnemen in hun reflectie. De 
dienst ED zal de melding opvolgen tot bij de inwerkingtreding van de 
wetgeving.  

 
Werkgroep COVID-19 
Doelstellingen Signalen bij kwetsbare doelgroepen verzamelen m.b.t. de maatregelen 

die werden opgelegd in de bestrijding tegen COVID 19. Nagaan of er 
groepen zijn die buiten de maatregelen vallen en of kwetsbare groepen 
bepaalde moeilijkheden ondervinden m.b.t. de toegang tot hun rechten. 

Betrokken organisaties Alle detacheringsplaatsen, INFOCEL (IBZ), communicatiedienst POD MI 
Stand van zaken Herhaaldelijk werd een overleg georganiseerd met verschillende 

ervaringsdeskundigen m.b.t. de impact van de COVID 19 maatregelen op 
kwetsbare doelgroepen. In het kader hiervan werden signalen opgesteld, 
bijvoorbeeld rond de communicatie m.b.t. geestelijke gezondheidszorg. 
Een extra pagina werd opgesteld voor de INFOCEL in samenwerking met 
enkele ED, die vervolgens toegevoegd werd aan de website www.info-
coronavirus.be. Bovendien werden er signalen geformuleerd over de 
toegankelijkheid van de diensten zelf, bv. de druk op spoeddiensten door 
het wegvallen thuiszorg, moeilijkheden voor mensen die zich bij bezoek 
zorgverleners normaal laten begeleiden door tolken,… . Verschillende 
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signalen werden doorgegeven aan het RIZIV. Deze signalen worden in de 
loop van de komende maanden verder opgevolgd. 

 

3.4. Netwerk  
Om de samenwerking tussen de detacheringsplaatsen en met andere organisaties te bevorderen, 
werden, naast de werkgroepen, verschillende samenkomsten georganiseerd: 

- Maandelijkse teamvergadering & supervisie (per taalrol) van de ED. In april en november 2019 
vond er een teamvergadering met alle ED plaats, om ook over de taalgrenzen heen een 
netwerk op te bouwen. Ook in april 2020 was die gezamenlijke vergadering voorzien, maar 
door het verplichte thuiswerk tijdens de coronacrisis kon deze niet doorgaan.   

- Overleg met alle partnerdiensten op 16 mei 2019 met een presentatie van het 
activiteitenverslag 2018 en de resultaten uit de enquête die we bij alle partners afgenomen 
hadden. Tijdens dit overleg werd ook tijd gemaakt voor uitwisseling tussen de verschillende 
partners. Het overleg met de partnerdiensten gepland in het voorjaar van 2020 werd 
verplaatst naar het najaar.  

- Presentaties van ons project : 
o 4 presentaties in het kader van nieuwe samenwerkingen  
o 1 presentatie op detacheringsplaatsen waar we al mee samenwerken, in het kader van 

nieuwe projecten, voorstellen van een nota die door de ED werd opgesteld, … 
o 5 presentaties in het kader van samenwerking met andere organisaties i.v.m. 

werkgroepen, signalen, … 
o Presentatie voor het begeleidingscomité Witboek bij het RIZIV op 5 december 2019 
o Presentatie van het project tijdens de European Social Services Conference op 7 juni 

2019 in Milaan  
 

3.5. Budget  
Voor de periode van 1 januari tot 31 december 2019 werd een budget toegekend van 821.312 euro. 
In totaal werd er voor 608.986 euro aan uitgaven gedaan binnen deze periode (zie tabel hieronder).  

 2019 Begroting Uitgaven 

Personeelskosten 723.600 590.483 

Opleidingskosten 97.712 18.503 
TOTAAL 821.312  608.986 

 
Het voorziene budget voor coaching en supervisie werd in de eerste helft van 2019 niet gebruikt. De 
opstart van een nieuwe overheidsopdracht hiervoor heeft meer tijd gekost dan op voorhand verwacht. 
In juli 2019 werd de coaching en supervisie opnieuw opgestart.  
 
Voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020 werd een budget toegekend van 411.575 euro. In totaal 
werd er voor 312.938,17 euro aan uitgaven gedaan binnen deze periode (zie tabel hieronder).  

 2020 Begroting Uitgaven 

Personeelskosten 361.800 288.460,75 

Opleidingskosten 49.775 24.477,42 
TOTAAL 411.575 312.938,17 
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Een gedetailleerd overzicht van de uitgaven binnen het project is terug te vinden in de financiële 
rapporten die driemaandelijks worden opgesteld voor het RIZIV (zie bijlage 2). 
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4. Toekomst van het project 

Tussen januari en juni 2018 hebben de aanbevelingen van het kabinet geleid tot een heroriëntatie van 
het project; deze heroriëntatie werd vanaf juli 2018 voortgezet en is tijdens deze fase van het project 
geïmplementeerd.  

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot eind 2022 biedt de mogelijkheid om de werkzaamheden 
binnen het project uit te breiden vanaf januari 2021. De komende maanden zullen dus gebruikt worden 
om te bekijken hoe de extra financiering voor twee bijkomende ervaringsdeskundigen kan ingezet 
worden. Enkele pistes hiervoor zijn: de samenwerking met de mutualiteiten uitbreiden door ED te 
detacheren binnen deze organisaties en een extra ED inzetten bij het RIZIV. Indien nodig zal er hiervoor 
ook een nieuwe selectieprocedure, in samenwerking met Selor, plaatsvinden.  

Naast de uitbreiding van het project, blijven we inzetten op enkele samenwerkingen en projecten die 
al liepen tijdens de vorige periode van het project door deze verder uit te bouwen. Zo zal het overleg 
met de mutualiteiten rond enkele signalen in verband met de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 
en de dienstverlening van de mutualiteiten worden voortgezet. Ook blijven we inzetten op 
sensibilisering van zorgprofessionals door, in samenwerking met de partnerdiensten, opleiding rond 
het thema armoede & gezondheidszorg te organiseren. Ten slotte werkten we de afgelopen maanden 
ook rond de coronacrisis. De komende periode zullen de signalen die hiermee samenhangen eveneens 
behandeld worden en zal indien nodig een werkgroep opgestart worden met ED en partnerdiensten.  

Ten slotte zijn we van plan om, in een logica van voortdurende evaluatie en verbetering van ons werk, 
na te denken over de verschillende bestaande samenwerkingen, wat eventueel kan leiden tot een 
heroriëntatie van bepaalde detacheringen. Dit werk zal worden versterkt door het ambitieuzere 
project ter uitvoering van een 360°-beoordeling van de samenwerkingen. Deze tool wordt momenteel 
getest met verschillende partners, waaronder het RIZIV. 
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Bijlage 1: Analyse eerstelijnsfiches 
 

1) Algemene persoonsgegevens: 
 

I. Geslacht 
Man Vrouw 
52% 48% 

 

II. Nationaliteit 
Belg niet-Belg/niet-EU Europees 
45% 40% 15% 

 

III. Personen ten laste 
Ja Nee Onbekend 
17% 72% 11% 

 
IV. Verblijfsstatuut 

Wettig statuut Zonder wettig statuut Onbekend 
56% 43% 1% 

 

V. Domicilie (meest voorkomend) 
Vast adres Dakloos Onthaaltehuis daklozen 
53% 24% 7% 

 

2) Verzekerbaarheid en inkomen: 
 
I. Situatie van verzekerbaarheid (meest voorkomend) 

Aangesloten bij 
ziekenfonds 

Kosten ten laste van 
OCMW 

Geen ten laste name Fedasil neemt ten 
laste 

41% 26% 18% 9% 
 

II. Hospitalisatieverzekering 
Ja Nee Onbekend Andere  
13% 71% 14% 2% 

 

III. Recht op verhoogde tegemoetkoming 
Geen recht Wel recht Onbekend 
52% 25% 23% 

 

IV. Inkomen (meest voorkomend) 
Geen 
inkomen 

Leefloon Ziekte- of 
invaliditeitsuitkering 
vanuit ziekenfonds 

Werk Werkloosheidsuitkering Onbekend 

40% 12% 11% 5% 4% 14% 
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3) Patiënten/cliënten kwamen voornamelijk terecht bij ED via: 
 

Doorverwijzing collega 
binnen detachering 

Permanentie van ED op 
detacheringsplaats 

Patiënt reeds begeleid in 
verleden 

60% 28% 6% 
 

4) Meest voorkomende problemen die de ervaringsdeskundige vaststelt: 
 
I. Inzake gezondheid 

Fysieke 
gezondheid 

Gezondheids-
geletterdheid 

Wantrouwen 
hulpverlening 

Geestelijke 
gezondheid 

Ziekteverzekering Opname 

63% 60% 49% 31% 18% 14% 
 

II. Buiten de gezondheid 
Isolement Financiele 

problemen 
door laag 
inkomen 

Identiteitsbewijs/ 
verblijfsstatuut 

Taal Huisvesting Opname 
sociale 
rechten 

Werk Familiale 
problemen 

45% 43% 39% 39% 39% 30% 27% 27% 
 

5) Meest voorkomende interventies van de ervaringsdeskundige: 
 

Luisterend 
oor bieden 

Begeleid
en naar 
andere 
organisa
ties 

Doorver
wij-zen 
naar 
andere 
organisa
ties 

In orde 
maken 
admini-
stratie 

Informeren 
over sociale 
rechten 

Informeren 
over recht op 
gezondheids-
zorg en ziekte-
verzekering 

Uitputten 
van 
rechten 

Vertaling 
gezocht 

53% 43% 40% 28% 27% 26% 21% 21% 
 

6) Meest voorkomende obstakels die de ervaringsdeskundige tegenkwam: 
 

Moeilijkheden 
door 
administratieve 
procedures 

Taalproblemen Uitval van 
de patiënt 

Angst 
van 
patiënt 

Wachttijden 
voor afspraken 

Zorgcontinuïteit 

53% 29% 20% 20% 19% 15% 
 

7) Problemen die konden aangepakt/opgelost worden door de ervaringsdeskundige: 
 

Problemen met 
gezondheids-
geletterdheid 

Wantrouwen 
t.o.v. 
hulpverlening 

Fysieke 
gezondheids-
problemen 

Taal Isolement 

43% 35% 27% 17% 14% 
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8) Uren gespendeerd aan een casus: 
 

Minder dan 2u Meer dan 2u, minder dan 
½ dag 

Meer dan ½ dag, 
minder dan 1 dag 

Meer dan 1 dag 

49% 28% 11% 12% 
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Bijlage 2: Financiële rapporten 
Financieel rapport januari – maart 2019 
FINANCIEEL RAPPORT   
Naam: Project ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg  
Werkingsjaar: 2019 (1e trimester)  
   
VOLGNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten januari - maart 2019 117.141,27 

   

 Totaal budget 117.141,27 

   
VOLGNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 Opleiding ED Sociaal Werk VSPW 284 
3 Vertaling activiteitenverslag 2018 736,54 

4 
Opleiding ED Toegang tot gezondheidszorg voor 
vreemdelingen 50 

5 
Opleiding ED Toegang tot gezondheidszorg voor 
vreemdelingen 50 

6 
Opleiding ED Toegang tot gezondheidszorg voor 
vreemdelingen 50 

 
 

 

 Totaal budget 1170,54 

   
      

 TOTAAL: 118.311,81 
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Financieel rapport april – juni 2019 
FINANCIEEL RAPPORT   
Naam: Project ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg  
Werkingsjaar: 2019 (2e trimester)  
   
VOLGNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten april - juni 2019 143.909,96 

   

 Totaal budget 143.909,96 

   
VOLGNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 Vertalingen PV overleg mutualiteiten 328,2 

3 Deelname European Social Services Conference Milaan  645 

4 Vliegtuigtickets & verblijf Milaan (Social Services Conference)  1104,3 

 
 

 

 Totaal budget 2077,5 

   
      

 TOTAAL: 145.987,46 
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Financieel rapport juli – september 2019 
FINANCIEEL RAPPORT   
Naam: Project ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg  
Werkingsjaar: 2019 (3e trimester)  
   
VOLGNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten juli - september 2019 135.496,72 

   

 Totaal budget 135.496,72 

   
VOLGNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 Factuur coaching en supervisie CFIP - juli 2019 308,28 
3 Factuur coaching en supervisie CFIP - augustus 2019 1849,67 
4 Factuur coaching en supervisie CFIP - september 2019 3082,79 
5 Opleiding Artevelde Hogeschool ED 579,2 

 
 

 

 Totaal budget 5819,94 

   
      

 TOTAAL: 141.316,66 
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Financieel rapport oktober – december 2019 
FINANCIEEL RAPPORT   
Naam: Project ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg  
Werkingsjaar: 2019 (4e trimester)  
   
VOLGNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten oktober-december 2019 193.934,84 

   

 Totaal budget 193.934,84 

   
VOLGNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 Factuur coaching en supervisie CFIP - oktober 2019 3391,1 
3 Factuur coaching en supervisie CFIP - november 2019 2157,96 
4 Factuur coaching en supervisie CFIP - december 2019 2466,27 
5 Deelname Colloque Annuel SPX  150 
6 Vertaling nota CIN Politique 240,03 

7 Opleiding Certificat d'université en santé et précarité EDV 1000 

8 
Opleiding Hersteldagen Steunpunt Geestelijke 
Gezondheid ED 30 

   

 Totaal budget 9435,36 

   
      

 TOTAAL: 203.370,20 
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Financieel rapport januari – maart 2020 
FINANCIEEL RAPPORT   
Naam: Project ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg  
Werkingsjaar: 2020 (1e trimester)  
   
VOLGNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten januari-maart 2020 127.011,35 

   

 Totaal budget 127.011,35 

   
VOLGNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

1 Factuur denkdag toekomst project - GC Den Dam 121,4 
2 Factuur coaching en supervisie CFIP - januari 2020 4624,23 
3 Factuur coaching en supervisie CFIP - februari 2020 4007,69 
4 Factuur coaching en supervisie CFIP - maart 2020 4315,97 
5 Opleiding AMS  990 
6 Opleiding Geweldloze communicatie  266,2 
7 Opleiding SAM  200 
8 Vertaling nota toekomst RIZIV-project 403,55 

   

   

 Totaal budget 14929,04 

   
      

 TOTAAL: 141.940,39 
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Financieel rapport april – juni 2020 
FINANCIEEL RAPPORT   
Naam: Project ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg  
Werkingsjaar: 2020 (2e trimester)  
   
VOLGNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten april-juni 2020 161.449,40 

   

 Totaal budget 161.449,40 

   
VOLGNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

1 Opleiding Veranderingsmanagement KU Leuven  500 
2 Factuur CFIP april 2020 2157,99 
3 Factuur CFIP mei 2020 2466,27 
4 Factuur CFIP juni 2020 4213,16 
5 Vertaling verslag WG mutualiteiten 210,96 

   

   

 Totaal budget 9548,38 

   
      

 TOTAAL: 170.997,78 
 

 

 


