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1. Context van het project 
1.1. Voorgeschiedenis van het project 
In 2014 hebben Dokters van de Wereld en het RIZIV een Groenboek gepubliceerd dat de verschillende 
factoren beschreef die een invloed hadden op de toegang tot de gezondheidszorg voor kwetsbare 
groepen. In het Witboek dat hierop volgde, werden twee vaststellingen duidelijk naar voren gebracht. 
Enerzijds worden de kwetsbare bevolkingsgroepen (daklozen, nieuwkomers, enz.) vaak de eerste 
slachtoffers van de grote ongelijkheden op het vlak van gezondheid en anderzijds hebben deze 
groepen een laag niveau van gezondheidskennis. Er stonden trouwens vijf aanbevelingen in het 
Witboek. De vijfde stelde voor om nieuwe beroepen te creëren in de gezondheidssector om de 
informatie en de duidelijkheid voor de patiënt te verbeteren. Eén van deze nieuwe functies is die van 
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (ED) voor een betere toegankelijkheid tot de 
gezondheidszorg. Daartoe werd in 2015 een samenwerkingsakkoord ondertekend met de dienst 
Ervaringsdeskundigen van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI). De ED werken immers sinds 
2014 aan de verbetering van de toegankelijkheid van de federale overheidsdiensten.  

Deze samenwerkingsovereenkomst werd gesloten voor de uitvoering van een pilootproject dat 
bestond uit vijftien ervaringsdeskundigen en drie coördinatoren. In mei 2016 is het pilootproject 
gestart met 15 ervaringsdeskundigen die gedetacheerd werden naar ziekenhuizen, OCMW’s, een 
dienst voor geestelijke gezondheid en naar het RIZIV. Op het einde van de pilootfase in december 2017 
werd dit project verlengd voor een periode van zes maanden. Tijdens dit kwartaal was een 
heroriëntering van het project mogelijk, met de invoering van nieuwe samenwerkingen (ziekenhuizen, 
0,5-lijnsorganisaties en psychiatrische netwerken) en de ontwikkeling van nieuw middelen met als doel 
de resultaten van het project beter te evalueren en een kwaliteitsvolle rapportage te waarborgen. Op 
het einde van deze heroriënteringsperiode werd het project verlengd voor een periode van twee jaar, 
tot 30 juni 2020. 

Gelet op de positieve resultaten werd het project nogmaals verlengd, tot eind 2022. Op basis van de 
voorstellen die werden opgesteld in overleg met de ED en de partnerdiensten had deze periode, onder 
andere, tot doel om een extra ED te detacheren in het RIZIV en om meer samenwerkingen te 
ontwikkelen met de ziekenfondsen door ervaringsdeskundigen naar deze instellingen te detacheren.  

Net als 2020, stond 2021 in het kader van de COVID-19 crisis. Veranderende maatregelen eisten een 
flexibele instelling van gezondheidsorganisaties en de ervaringsdeskundigen die er werken. Daarnaast 
werd er nog vaak ingezet op thuiswerken. Dit leidde ertoe dat ervaringsdeskundigen minder 
rechtstreeks contact konden hebben met de doelgroep, wat tot een lagere rapportering van 
eerstelijnsfiches heeft geleid. De ervaringsdeskundigen stelden zich echter creatief en flexibel op en 
deden vaker telefonische of digitale begeleidingen. Waar mogelijk werden er toch fysieke 
begeleidingen gedaan, aangezien de meest kwetsbare groepen daar het meeste baat bij hebben. 

Deze daling van eerstelijnscontacten had tot gevolg dat de ervaringsdeskundigen zich meer konden 
toespitsen op het meso en macro niveau. Zo werd er in 2021 vooral ingezet op het versterken van 
reeds bestaande samenwerkingen en het delen van informatie of good practices. Daarnaast werden 
er nieuwe partnerschappen aangegaan, waardoor nieuwe ervaringsdeskundigen in 2022 gedetacheerd 
kunnen worden. 

 

 

 



1.2. Methodologie in verband met de ervaringsdeskundigen 
Een ED is iemand die armoede en/of sociale uitsluiting gekend heeft en die in staat is om deze 
ervaringen deskundig te integreren in de organisatie waarin hij/zij is tewerkgesteld. Vandaag hebben 
bepaalde groepen makkelijker toegang tot de fundamentele sociale rechten dan andere. Er bestaat 
immers een diepe kloof tussen personen die in armoede en/of sociale uitsluiting leven en de rest van 
de maatschappij. Deze wordt vaak nog groter door tekortkomingen op het vlak van onderwijs, 
gezondheid, huisvesting, taal, inkomen, sociale netwerken, participatie, enz. De ED vormen de 
ontbrekende schakel tussen de kwetsbare individuen en de overheidsdiensten en komen tussen als 
bemiddelaar. Enerzijds integreren zij het standpunt van de personen die in armoede leven en/of 
sociale uitsluiting leven in de federale overheidsdiensten. Anderzijds verbeteren zij de toegankelijkheid 
van de overheidsdiensten voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen die in armoede leven.  
 
De ED die bij het project gezondheid betrokken zijn, stellen hun ervaring ten dienste van de 
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg. Hun missies en taken zijn gevarieerd en hebben betrekking 
op drie niveaus:  

- Microniveau: de missies hebben hoofdzakelijk betrekking op de steun die rechtstreeks aan de 
doelgroep wordt verleend. Het gaat dus om eerstelijnswerk.  
Hier onderscheiden we twee belangrijke rollen:  

o Vertaler/bemiddelaar tussen personen die in armoede leven en de diensten die hen 
opvangen. 

o Gids/begeleider, wanneer het gaat om het begeleiden van het doelpubliek voor de 
administratieve stappen, zoals binnen de diensten, als extern.  

- Mesoniveau: de ED steunen op hun eerstelijnservaringen om in hun organisatie structureler 
te werken aan oplossingen voor terugkerende problemen die het doelpubliek ervaart. Zij doen 
dit:  

o Door administratieve vereenvoudigingen voor te stellen 
o Door verbetervoorstellen uit te werken van de communicatiemiddelen 
o Door, tijdens de vergaderingen, de aandacht van de collega’s te vestigen op 

terugkerende problemen 
o Door transversale problemen te bespreken, in overleg met hun collega’s ED 
o …. 

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

- Macroniveau: de ED bezorgen de informatie die op microniveau werd verzameld en op 
mesoniveau werd besproken in de administraties aan de beleidsmakers. 
 

De methodologie van de ervaringsdeskundigen kon niet ontwikkeld worden zonder het werk van de 
coördinatieteam dat de dagelijkse werking van het project waarborgt. De coördinatoren beheren het 
project en ontwikkelen samenwerkingen met de detacheringsplaatsen. Zij superviseren eveneens de 
samenwerking tussen de ervaringsdeskundige en de detacheringsplaats. Deze opvolging bestaat, 
grotendeels, uit het organiseren van formele gesprekken in het kader van de evaluatiecyclus 
(plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken). Het coördinatieteam verleent eveneens zijn 
steun aan de transversale taken van de ED. Het team zorgt ook voor het voorbereidende werk en de 
opvolging van de werkgroepen, bereidt en zit de maandelijkse teamvergaderingen voor, analyseert de 
signalen van op het terrein en bezorgt ze aan de beleidsmakers. Om deze taken tot een goed einde te 
brengen, werken de coördinatoren vaak samen met de ervaringsdeskundigen die gedetacheerd zijn in 
andere instellingen.  
 



2. Overzicht van de detacheringsplaatsen 
Als gevolg van schommelingen in de personeelsbezetting en in de projecten moest de samenwerking 
met sommige partners tijdelijk worden onderbroken. Aangezien de aanwervingsprocedure echter 
begin 2022 zal afgerond zijn, kunnen nieuwe ED worden gedetacheerd binnen de detacheringen waar 
momenteel geen ED staat. 

Partnerdienst Toelichting  
UZ Gent De ervaringsdeskundige doet een permanentie op de afdeling angst-, 

dwang- en stemmingsstoornissen. Op vraag levert zij advies aan externe 
organisaties, bijvoorbeeld voor toelatingsgesprekken in psychiatrische 
ziekenhuizen, het OCMW, ... Ze werkte voorstellen uit rond psycho-
educatie in het kader van haar ervaringsdeskundigheid en haar kennis over 
armoede en koppelt dit aan de ervaringsdeskundigheid op het vlak van 
geestelijke gezondheid. Zij is ook betrokken bij sommige dossiers in de 
polikliniek, werkt samen met de dienst die patiënten ontvangt die geen 
verplichte ziekteverzekering hebben, het kinderziekenhuis en de dienst 
spoedgevallen. Op ziekenhuisniveau neemt zij deel aan projecten 
betreffende beperkte gezondheidsvaardigheden en kwaliteitsbeleid inzake 
toegankelijkheid van de zorg. Buiten het ziekenhuis organiseert ze 
eveneens sensibiliseringssessies rond armoede in een hogeschool en een 
universiteit, bestemd voor studenten verpleegkunde en algemene 
geneeskunde. 

Kliniek Sint-Jan Brussel Als gevolg van een heroriëntering van verschillende detacheringen in 2021, 
is er een nieuwe ED binnen de Kliniek St-Jan. Er zijn nieuwe taken 
vastgelegd, maar omdat de nieuwe ED op lange termijn nog niet 
beschikbaar is, is het nog niet mogelijk om de taken vast te leggen die vanaf 
2022 zullen worden ontwikkeld.  

UMC Sint-Pieter  
Brussel 

De ED werkt bij de sociale dienst. Op vraag van de maatschappelijk 
werkers, komt de ED tussen in de moeilijkere dossiers. Hij heeft als doel 
om kwetsbare groepen toegang te doen krijgen tot de gezondheidszorg en 
de rechten van de patiënten te laten gelden. 

RIZIV (FR ED) De ED centraliseert de signalen die hij ontvangt van de ED op het terrein. 
Bovendien neemt de hij deel aan projecten binnen het departement 
Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit, werkt hij samen met verschillende 
diensten van het RIZIV en neemt deel aan vergaderingen in verband met 
de uitvoering van het Witboek. De ED stelt eveneens verslagen op over de 
toegankelijkheid tot de gezondheid en behandelt transversale thema’s 
(toegang tot geneesmiddelen, tot het statuut RVV, enz.) 

RIZIV (NL ED) In februari 2021 begon er een Nederlandstalige ED op het RIZIV. Hij werkt 
nauw samen met de Franstalige ED die er al langer gedetacheerd is, wat 
een uitbreiding van de interventies binnen het RIZIV mogelijk maakt. Deze 
nieuwe werking vergemakkelijkt het opvolgen van Nederlandstalige 
signalen. 

DoucheFlux Sinds juni 2021 werd een ED gedetacheerd naar DoucheFlux. Deze 
organisatie biedt verschillende diensten en activiteiten aan, aan mensen in 
zeer kwetsbare situaties. Enkele voorbeelden van diensten zijn: douches, 
lockers, medische en psychosociale diensten… De ED luistert naar de 
begunstigden, ondersteunt en begeleidt hen zodat zij toegang kunnen 
hebben tot hun rechten en signaleert de moeilijkheden in toegang tot de 
zorg.  



Psychiatrisch netwerk 
FR : netwerk Mozaïek 
(regio Charleroi) en 
Psychiatrisch Centrum 
St- Bernard (Manage) 

De ED is betrokken bij verschillende activiteiten met de patiënten 
(welzijnsgroepen, gespreksgroepen). Zij heeft gewerkt rond de 
informatisering van de diensten en de moeilijkheden die de patiënten 
ervaren in hun contacten met de ziekenfondsen, OCMW’s, enz. alsook over 
de vervoerkosten voor de patiënten. 

CHC Luik  
(+ samenwerking met 
het netwerk 107 van 
Luik) 

De ervaringsdeskundige werkt samen met verschillende diensten in het 
ziekenhuis en met verschillende Luikse verenigingen om het kwetsbare 
publiek in contact te brengen met de gezondheidszorg.  
De samenwerking met Fusion Liège (netwerk 107 van de Luikse regio) 
wordt eveneens uitgebouwd, meer bepaald via de deelname aan 
verschillende themavergaderingen.  

Partenamut De ervaringsdeskundigen is gestart in april 2021. In haar takenpakket zit 
onder andere het analyseren van communicatiemiddelen om ze 
toegankelijker te maken voor een kwetsbaar publiek. Daarnaast neemt ze 
deel aan verschillende thematische werkgroepen om het standpunt van 
kwetsbare personen binnen te brengen. 

UMC Brugmann Brussel Als gevolg van de Covidcrisis ,die een grote impact heeft gehad om de taken 
van de ED, werd de samenwerking met het UVC Brugmann beëindigd in 
juni 2021.  

AZ St Lucas  
Gent 

De ervaringsdeskundige wordt vooral ingezet op de PAAZ-afdeling van het 
ziekenhuis. Er werd een link gelegd met geestelijke gezondheidszorg, in 
combinatie met het blijven opvolgen van ambulante patiënten in hun 
toeleiding naar zorg- en hulpverlening. Daarnaast had de ED nauw contact 
met plaatselijke vzw’s die werken rond inspraak van mensen in armoede 
en tand -en mondgezondheid. 
Sinds augustus 2021 staat er geen ED meer op het AZ St Lucas. Het is de 
bedoeling dat er een nieuwe detachering wordt opgestart begin 2022. 

0,5-Lijn - Dokters van de 
wereld  
COZO Antwerpen  

De belangrijkste taken van de ED waren onthaal, doorverwijzing en 
begeleiding van de patiënten naar andere diensten (OCMW, ziekenhuis, 
enz.), waardoor bepaalde problemen konden worden vastgesteld in 
verband met de 0.5-lijn en de moeilijkheden die het publiek van de 0.5-lijn 
had om toegang te krijgen tot de eerstelijnszorg.  
Sinds september 2021 is er geen ED aanwezig bij Dokters van de Wereld. 
In 2021 konden we geen laureatenlijst raadplegen waardoor er geen 
vervanging mogelijk was in 2021. Dit is wel een mogelijkheid voor 2022. 

CHR La Citadelle (Luik) 
 

Aangezien het contract van de ED die gedetacheerd was bij het CHR werd 
beëindigd, werd de samenwerking onderbroken vanaf juli 2021. Wij hopen 
een nieuwe ervaringsdeskundige te kunnen detacheren in 2022, na 
afsluiten van de lopende selectieprocedure.  

Netwerk SaRA 
(Antwerpen) 

Netwerk SaRA is een koepelorganisatie rond psychische kwetsbaarheid in 
Antwerpen. In 2021 was er geen ED gedetacheerd, er was namelijk geen 
laureatenlijst beschikbaar. Begin 2022 kan er een ED gedetacheerd worden 
van de nieuwe laureatenlijst. 

UZ Brussel – Project 
kwetsbare zwangere 
vrouwen (Born in 
Belgium) 
  
 

In 2021 was er een detacheringsplaats op UZ Brussel rond het project Born 
in Brussels. In deze werkomgeving is tweetaligheid of een Nederlandstalige 
ED met een goede kennis van Frans essentieel. Aangezien er niemand op 
de laureatenlijst stond die aan deze criteria voldeed, was het niet mogelijk 
om een ED te detacheren. De selectieprocedure voor nieuwe 
ervaringsdeskundigen wordt afgerond begin 2022. Er kan dan een nieuwe 
ED gedetacheerd worden. 



Solidaris Een nieuwe detachering kan opgestart worden in 2022, van zodra de 
selectieprocedure om nieuwe ED aan te werven afgerond is. 

Een mutualiteit  Met het oog op het versterken van de samenwerking tussen de dienst 
ervaringsdeskundigen en de mutualiteiten, wordt er een nieuwe 
detacheringsplaats op een mutualiteit gezocht. De ED die hier 
gedetacheerd wordt, zal mee de signalen rond de mutualiteiten opvolgen. 
In 2021 werd er prospectie gedaan. Begin 2022 zal het duidelijk worden bij 
welke mutualiteit er een ED zal kunnen starten en wat het takenpakket zal 
zijn. 

 

3. Activiteiten januari – december 2021 
 
De activiteiten worden voorgesteld aan de hand van fiches die de ervaringsdeskundigen invullen over 
hun interventies. Ten eerste, zullen de resultaten van de eerstelijnsfiches verduidelijkt worden. Deze 
representeren het werk van de ervaringsdeskundigen op het microniveau. Vervolgens gaan wij over 
tot de tweede lijn, namelijk het mesoniveau, om verder te gaan met de “signaalfiches”. Deze 
signaalfiches zijn het transversale, overkoepelende actieniveau. Hieronder volgen de resultaten van 
januari tot december 2021. Dit hoofdstuk van het verslag bevat eveneens informatie over het netwerk 
en het budget. 

 

3.1. Eerstelijnswerk – microniveau 
Er werden 194 eerstelijnsfiches ingevuld voor de periode van januari 2021 tot december 2021. Dit is 
een aanzienlijk aantal gezien de beperkte mogelijkheden tot contact met de burger wegens de Covid-
19 maatregelen. Het is belangrijk om op te merken dat de ED in verschillende interventies een 
multiproblematiek vastgesteld heeft.  

Hieronder staan de belangrijkste resultaten voor deze periode beschreven. Een meer gedetailleerd 
overzicht van de resultaten is te vinden in Bijlage 1 (“Analyse van de eerstelijnsfiches”).  

 

 

 

Een groot aantal patiënten blijkt doorverwezen te zijn naar de ervaringsdeskundigen via een collega 
op de detacheringsplaats. Dit toont aan dat collega’s weten dat ze in bepaalde situaties beroep kunnen 
doen op de ervaringsdeskundige. Dit duidt erop dat de functie van ervaringsdeskundige een 



toegevoegde waarde is bij de al bestaande zorgverleners en sociale diensten op de 
detacheringsplaatsen. Ook de permanente aanwezigheid van de ED op de detacheringsplaats blijkt van 
groot belang te zijn. 

 

 

 

Uit de analyse blijkt dat het grootste deel van de interventies gebeurt wegens moeilijkheden met 
gezondheidsgeletterdheid (health litteracy). Door een permanente aanwezigheid van de 
ervaringsdeskundige op de detacheringsplaats kan de ED een doelgroep bereiken die moeilijk toegang 
vindt tot zorg wegens lage gezondheidskennis en -vaardigheden. Daarnaast werden er ook vaak 
problemen inzake fysieke gezondheid in hulpverlening vastgesteld. 

 

 
 

De ervaringsdeskundigen worden vaak gevraagd om tussen te komen in complexe dossiers waar 
verschillende stappen moeten worden doorlopen. Ze nemen de papieren door, samen met de patiënt. 
De efficiënte begeleiding naar andere organisaties is dus een belangrijke taak van de 
ervaringsdeskundige. Daarnaast kan een taalkloof eveneens een grote drempel zijn om toegang tot de 
gezondheidszorg te vinden. Het is van groot belang dat de patiënt begrijpt welke stappen er moeten 
worden genomen en hierbij is de tussenkomst van een tolk een belangrijk gegeven. Bovendien bieden 
de ED vaak een luisterend oor.  



 

 

 
De ervaringsdeskundigen proberen de kloof tussen patiënten en de gezondheidsorganisaties te 
verkleinen. Via de tussenkomsten van de ED kan er in vele gevallen een combinatie van problemen 
worden aangepakt. Zo stellen we vast dat zij, voor de meest voorkomende moeilijkheden, eveneens 
een benadering of oplossing zoeken samen met de zorgverleners en de patiënten. Het oplossen van 
problemen met betrekking tot de lage gezondheidsgeletterdheid was de meest voorkomende activiteit 
in het jaar 2021.  

 

3.2. Tweedelijnswerk - mesoniveau 
Naast het eerstelijnswerk trachten wij steeds de link te leggen met het mesoniveau. Zo werden er een 
aantal projecten gelanceerd of opgevolgd tussen januari en december 2021, dit om de toegang tot de 
gezondheidszorg te verbeteren op het niveau van de partnerorganisatie. In totaal werden 19 projecten 
gelanceerd of opgevolgd op mesoniveau tijdens deze periode. Hieronder enkele van de grotere 
projecten die betrekking hebben op de tweede lijn. 

 

Naam van het project Toelichting 
Samenwerking met het 
Observatorium voor de 
Chronische Ziekten 

Sinds 2019 werkt een ervaringsdeskundige samen met het 
Observatorium voor de Chronische Ziekten, waardoor het 
mogelijk is om bepaalde signalen van de ED op het terrein door te 
geven en concrete voorbeelden te geven van bepaalde 
problemen. Als gevolg van het verslag over de toegang tot 
geneesmiddelen voor financieel kwetsbare personen, werd deze 
thematiek overgenomen door het observatorium in 2021 en werd 
een verslag bezorgd aan de Minister van volksgezondheid.  

Werkgroep over het 
kennisniveau inzake 
gezondheid in het ziekenhuis 
van Gent 

Deze werkgroep maakte een sensibiliseringscampagne rond 
beperkte gezondheidsvaardigheden. De ED die gedetacheerd is 
binnen het ziekenhuis nam hier ook aan deel. De doelgroep voor 
de campagne zijn de medewerkers van het ziekenhuis. De 
resultaten werden intern verspreid via intranet en bestaan uit 
meerdere filmpjes en tips rond de bewustwording van beperkte 
gezondheidsvaardigheden. 



Virtual Integrated Drug 
Information system (VIDIS) 

Het VIDIS-project wil gegevens- en informatiedeling stimuleren en 
vergemakkelijken tussen alle partijen die betrokken zijn bij het 
medicamenteuze proces (o.a. patiënt, zorgverlener, ziekenhuis…). 
Het project wordt gecoördineerd door het RIZIV.  
In 2021 maakte de werkgroep VIDIS een folder om de burgers te 
informeren rond het elektronisch delen van gegevens over 
geneesmiddelen. Men vroeg aan ervaringsdeskundigen om dit na 
te lezen op leesbaarheid en toegankelijk taalgebruik. Er werd 
binnen de dienst ED werkgroepen gelanceerd langs zowel 
Nederlandstalige als Franstalige kant om de feedback van de ED 
te verzamelen. Deze informatie werd gebundeld in een nota en 
doorgestuurd naar het RIZIV.  

Vaccinatie Dokters van de 
Wereld Antwerpen 

In het kader van de vaccinatiecampagne van DvdW voor personen 
die uitgesloten zijn van het gezondheidssysteem, hebben de ED 
hun steun aangeboden om de doelgroep op te bellen, de 
personen aangenaam te ontvangen en met een toegankelijke taal 
de personen gerust te stellen en te begeleiden.  

Integratie van het standpunt 
van de ED in de verschillende 
projecten van het RIZIV 

De detachering van 2 ED naar het RIZIV heeft ervoor gezorgd dat 
het standpunt van de ED over verschillende thema’s kon worden 
doorgegeven: toegang tot tandzorg voor kwetsbare personen, de 
doelstellingen van gezondheidszorg voor kwetsbare personen, 
het voorstel van wetswijziging over de weergave van de tarieven 
door de zorgverleners, … 

 

3.3. Signalen - macroniveau 
Momenteel worden 69 signalen, die door de ED werden verstuurd in verband met de toegang tot de 
zorg, behandeld. Zij worden op twee manieren behandeld. Bepaalde signalen worden, in eerste 
instantie, rechtstreeks aan het RIZIV bezorgd. Naar aanleiding van het periodiek overleg met het RIZIV 
worden ze besproken om vervolgens te beslissen over het gevolg dat eraan moet worden gegeven en 
te kijken wie kan tussenkomen. Andere signalen kunnen aanleiding geven tot werkgroepen, zij worden 
dus eerst intern behandeld door de dienst ervaringsdeskundigen. Hieronder vinden jullie de 
belangrijkste voorbeelden van signalen die op deze twee verschillende manieren worden behandeld. 

3.3.1. Signalen bezorgd aan het RIZIV 
Beschrijving van het signaal Opvolging 
De uitkering voor 
arbeidsongeschiktheid kan 
lager zijn dan het leefloon (LL) 
tussen de 2de en de 6de maand 
arbeidsongeschiktheid. 
 

Dankzij het signaal van de ervaringsdeskundigen werd de 
reglementering aangepast. Sinds 1 januari 2021 wordt het 
minimumbedrag voor iedereen gewaarborgd vanaf de 5de 
maand ziekte. Vanaf 2024 zal dit minimumbedrag gewaarborgd 
worden vanaf de eerste dag ziekte. 

Vervoerkosten voor de Covid-
patiënten in revalidatie 

Sommige patiënten die covid-19 hebben opgelopen, moeten een 
revalidatiebehandeling voor de longen volgen, waarvoor twee à 
drie bezoeken per week aan een gespecialiseerde instelling 
nodig zijn die ver van de woonplaats van de patiënt kan liggen. 
Er is geen enkele tussenkomst van het ziekenfonds voorzien, de 
vervoerkosten kunnen nochtans hoog zijn en een grote impact 
hebben voor de personen in armoede. 



Dit signaal kon worden doorgegeven aan het Observatorium 
voor de chronische ziekten, dat zich in 2021 onder meer heeft 
gebogen over de problematiek van het patiëntenvervoer. 

Moeilijkheden bij de 
sondevoeding / parenterale 
voeding thuis. 

De administratieve stappen om te kunnen starten met 
sondevoeding / parenterale voeding zijn zwaar voor de patiënten 
en nemen tijd in beslag. De kosten kunnen trouwens hoog 
oplopen en de patiënten moeten soms een aanzienlijke som geld 
voorschieten vóór zij een beperkte terugbetaling kunnen 
ontvangen van het ziekenfonds, wat problematisch is voor 
kwetsbare personen.  
Op basis van de informatie ontvangen door de ED, de 
ziekenfondsen en ziekenhuizen werd een nota bezorgd aan het 
RIZIV. In 2022 zal een werkgroep rond deze problematiek 
worden georganiseerd, waar de ED bij betrokken zullen worden. 

Halftijdse hervatting van het 
werk 

Wanneer iemand na een lange periode van ziekte opnieuw 
deeltijds wil gaan werken, zijn de administratieve procedures 
niet vanzelfsprekend: er zijn procedures met de arts, het 
ziekenfonds en de werkgever. Het gebeurt ook regelmatig dat 
informatie niet tijdig wordt uitgewisseld tussen de werkgever en 
het ziekenfonds, met als gevolg dat de werknemer te veel geld 
ontvangt. De werknemer beseft dit niet altijd, en zal later het te 
veel betaalde bedrag moeten terugbetalen, wat problematisch 
kan zijn voor financieel kwetsbare personen.  
Dit signaal werd doorgestuurd naar het RIZIV. In een volgende 
fase willen we in 2022 graag samenzitten met het RIZIV om na te 
gaan welke de mogelijkheden zijn om met dit signaal verder aan 
de slag te gaan. 

Stappen na 30 dagen 
afwezigheid wegens ziekte 

Als de arbeidsongeschiktheid van een persoon langer dan 30 
dagen duurt, gaat hij over van een gewaarborgd loon naar een 
uitkering van het ziekenfonds. Vervolgens moet hij verschillende 
stappen ondernemen bij de arts, de werkgever en het 
ziekenfonds. Voor veel mensen, vooral degenen die geen digitale 
toegang hebben, nemen deze stappen tijd in beslag en wordt de 
betaling van de eerste uitkering uitgesteld, wat voor kwetsbare 
personen zeer problematisch kan zijn.  
We hebben het RIZIV van dit signaal op de hoogte gebracht. In 
een volgend overleg willen we samen met het RIZIV onderzoeken 
welke de mogelijke oplossingen hiervoor kunnen zijn. 

Betaling van de jaarlijkse 
raadplegingen bij de tandarts 

Een ervaringsdeskundige heeft aangegeven dat het voorschieten 
van het bedrag van de jaarlijkse raadpleging bij de tandarts een 
rem kan vormen voor personen in armoede. In antwoord op dit 
signaal heeft de juridische dienst en de dienst toegankelijkheid 
van het RIZIV een verslag opgesteld dat voorstelt om het verbod 
op het derdebetalerssyteem op te heffen voor bepaalde 
tandheelkundige prestaties. Sinds 1 januari 2022 kunnen de 
tandartsen het stelsel van de derde betaler toepassen voor alle 
prestaties, ongeacht de leeftijd van de patiënt. 
 
 
 



Quickscan 
(arbeidsongeschiktheid) 

Er werd een signaal doorgestuurd naar het RIZIV met betrekking 
tot de vragenlijst bij langdurige ongeschiktheid (Quickscan). 
Personen die arbeidsongeschikt zijn, dienen een vertrouwelijk 
formulier in om een uitkering te kunnen krijgen. Vervolgens krijg 
je een vragenlijst van de Dienst Uitkeringen van de mutualiteit, 
met allerlei vragen die ingevuld moeten worden. Ten slotte krijg 
je bijlage 6 van de medische dienst die eveneens moet ingevuld 
worden. 
Het signaal rond deze vragenlijst hield in dat deze niet 
toegankelijk genoeg is voor kwetsbare groepen. Zo gaat het 
namelijk over een groot aantal vragen waarvan sommige 
gevoelige informatie bevragen. Daarnaast moest het formulier 
gescand worden via een QR-code, wat niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. 
In 2021 werd er beslist om het formulier te hervormen tot een 
toegankelijkere vragenlijst. Ze zal onder andere ingekort worden. 
In 2022 zal de nieuwe vragenlijst gebruikt worden. 

 

3.3.2. Werkgroepen en projecten met externe partners 
In 2021 werden 31 werkgroepen en projecten met externe partners opgestart of verdergezet. 

Op basis van de verschillende signalen die de ervaringsdeskundigen hebben verstuurd, hebben we 
gewerkt rond bepaalde thema’s in de werkgroepen. De oprichting van een werkgroep kan 
verschillende redenen hebben: dieper ingaan op een signaal met de ervaringsdeskundigen, 
verschillende partners betrekken om samen een oplossing te vinden, …  

De dienst ED kan eveneens geraadpleegd worden door andere instellingen die het standpunt van de 
ervaringsdeskundigen willen integreren in projecten of processen om de toegankelijkheid tot de 
rechten voor kwetsbare personen te verbeteren.  

Hieronder enkele voorbeelden van werkgroepen en projecten die in 2021 werden opgestart.  

 

Beschrijving van het project Opvolging 
Community Health Workers De dienst ED heeft samengewerkt tijdens de invoering 

van het project (delen van tools, methodologie, …) en 
maakt deelt uit van de stuurgroep van het project. In 
Wallonië werden de ervaringsdeskundigen ook 
betrokken bij de aanwerving van ‘facilitateurs de santé’ 
en nemen zij deel aan de maandelijkse intervisies. 

Opleiding non take-up en sensibilisering 
armoede 

Als gevolg van de samenwerking met een ziekenfonds 
in 2020 betreffende de opleiding van maatschappelijk 
werkers over de non take-up van de rechten werd een 
opleiding ontwikkeld binnen een ander ziekenfonds. 
De ED waren betrokken bij de ontwikkeling en zijn 
betrokken bij het geven van de opleiding om concrete 
voorbeelden te geven, vragen te beantwoorden, … 

Adviesraad van de UA rond Inclusief 
crisiscommunicatiebeleid (ICC) 

De Universiteit Antwerpen heeft een 
onderzoeksproject gelanceerd over een “inclusief 
crisiscommunicatiebeleid”. Er worden strategieën 
bestudeerd om de overheid in een crisis zo toegankelijk 



mogelijk te laten communiceren. De nadruk ligt op het 
verbeteren en toegankelijk maken van de 
communicatievorm over Covid-19 en de kanalen 
waarlangs deze communicatie verloopt. De dienst ED 
maakt deel uit van de adviesraad en heeft ook 
deelgenomen aan een focusgroep die heeft geleid tot 
de productie van 4 films met toegankelijke taal en 
beelden over vaccinatie die beschikbaar zijn op de 
website coronavirus.be 

Nationaal actieplan over 
hormoonverstoorders (NAPED) 

De dienst ED werkt samen met de FOD 
Volksgezondheid rond een actieplan over 
hormoonverstoorders, meer bepaald op het niveau 
van de eerste as “hoe kwetsbare groepen bereiken?”. 
De ED zijn opgenomen in twee actiefiches: 
bewustmaking van het grote publiek en ontwikkeling 
van instrumenten die aan de verschillende 
doelgroepen zijn aangepast. 

Bijdrage onderzoek ‘Noden bij 
eerstelijnswerkers in de 
gezondheidszorg’ 

Een onderzoekster aan de Universiteit van Antwerpen 
identificeerde 26 noden van eerstelijnswerkers in de 
gezondheidszorg. Deze theoretische bevindingen 
werden dan afgetoetst aan de ervaringen van ED. 
Tijdens een gesprek deelden de ED hun expertise mee. 

BRUSANO De ED werken samen in het kader van verschillende 
projecten die werden ontwikkeld door Brusano: een 
multidisciplinair overleg invoeren, thematische 
workshops voor eerstelijns professionals, project Boost 
(meer bepaald over het thema “Hoe de ervaringskennis 
van de patiënt/gebruiker valoriseren en betrekken bij 
de organisatie van hulp en zorg?”), een festival 
organiseren rond de zelfstandigheid van de kwetsbare 
persoon, … 

Artikels over de ervaringsdeskundige in 
de sector van de gezondheidszorg 

In 2021 werden twee artikels gepubliceerd over de 
ervaringsdeskundige in de sector van de 
gezondheidszorg. 
Het eerste, in het magazine van de medische huizen 
“Santé conjuguée” over de nieuwe zorgcijfers (hier te 
lezen1). 
Het tweede, door ‘LUSS’, in het magazine “Le Chaînon” 
in het kader van een dossier over de expertise van de 
patiënt (hier te lezen2). 

Werkgroep ziekenfondsen In 2021 was er geen vergadering met de werkgroep die 
verschillende ziekenfondsen verenigt en die tot doel 
heeft de signalen die door de ED gestuurd worden te 
behandelen. Bepaalde signalen uit deze werkgroep 
worden momenteel behandeld (impact van de wet 
AVG op de samenwerking tussen de sociale dienst van 
de ziekenhuizen en de ziekenfondsen, de invoering van 

 
1 https://www.maisonmedicale.org/-Les-nouvelles-figures-de-soins-.html 

2 https://www.luss.be/wp-content/uploads/2021/09/luss-chainon-56-publication.pdf 



de sondevoeding/parenterale voeding). In 2022 is het 
de bedoeling om deze werkgroep te hervatten en er de 
ED bij te betrekken die gedetacheerd zijn bij de 
verschillende ziekenfondsen.  

Niet-dringend vervoer van patiënten De kosten van niet-dringend vervoer kunnen hoog 
oplopen en het is niet gemakkelijk om hierover 
duidelijke informatie te vinden. Patiënten zijn daardoor 
niet in staat optimale keuzes te maken en komen soms 
voor zeer hoge rekeningen te staan. Deze problematiek 
is opnieuw verschenen in het kader van de revalidatie 
van patiënten die zijn getroffen door Covid (zie 
hierboven).  
Dit is een geregionaliseerde materie; de dienst ED 
onderhoudt regelmatig contact met de COCOM om na 
te denken over een mogelijke toekomstige 
samenwerking. 

Covid-19 De werkgroep Covid-19 werd opgestart in 2020. 
Aangezien er in 2021 een significant aandeel van de 
signalen een link hadden met de gezondheidscrisis, 
werd deze werkgroep verdergezet. De groep bestaat 
niet enkel uit ervaringsdeskundigen die gedetacheerd 
zijn bij instellingen in de gezondheidszorg, maar ook ED 
met een federale detachering. Dit zorgt ervoor dat 
complexe signalen met een multiproblematiek 
behandeld kunnen worden.  
Deze werkgroep leverde ook input over het draaiboek 
voor de vaccinatiecampagne van Dokters van de 
Wereld. DvdW voorzag een grootschalige campagne 
om gedurende twee dagen kwetsbare groepen te 
vaccineren. Tijdens de campagne waren enkele ED 
aanwezig om een warm en toegankelijk onthaal te 
voorzien. 

 

3.4. Netwerk  
Naast de werkgroepen werden verschillende vergaderingen georganiseerd om de samenwerking te 
bevorderen tussen de detacheringsplaatsen en andere organisaties: 

- Maandelijkse teamvergaderingen (per taalrol) van de ED: tussen januari en december 2021 
werden 28 vergaderingen georganiseerd (16 Franstalige, 10 Nederlandstalige en 2 tweetalige).  

- Overleg met alle partnerdiensten: In 2021 werden 2 vergaderingen georganiseerd (in april en 
oktober), de eerste over de problematiek van de digitale kloof, de tweede over de 
werkgroepen, taken en projecten waaraan de ervaringsdeskundigen kunnen deelnemen.  

- Voorstellingen van ons project: 
o 2 voorstellingen in het kader van de ontwikkeling van het project CHW. 
o 6 voorstellingen in het kader van het invoeren van nieuwe samenwerkingen. 
o 2 presentaties bij de partnerdiensten om de samenwerking te versterken. 
o 1 voorstelling in het kader van de samenwerking met andere organisaties in verband 

met de werkgroepen, de signalen, … 
o 1 voorstelling aan het begeleidingscomité van het Witboek van het RIZIV op 7 

december 2021. 
  



3.5. Budget  
Er werd een budget van 920.665,50 euro toegekend voor de periode tussen 1 januari en 31 december 
2021. Er werden uitgaven gedaan voor een totaalbedrag van 566.165,79 Euro tijdens deze periode (zie 
onderstaande tabel).  

Januari – december 2021 Budget Uitgaven 

Personeelskosten 808.100 565.290,41 

Opleidingskosten 112.565,50 875,38 
TOTAAL 920.665,50 566.165,79 

Het budget van de coaching werd niet gebruikt tussen 1 januari en 31 december 2021, omdat de 
procedure voor de overheidsopdracht vertraging heeft opgelopen. De coaching en de intervisies 
zouden moeten hervatten in 2022. Omwille van de gezondheidscontext was de deelname aan 
opleidingen lager dan voorgaande jaren. 
 
U vindt een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van het project in de financiële verslagen die per 
kwartaal worden opgesteld voor het RIZIV (zie bijlage 2). 
 

4. Perspectieven 
2021 was een bewogen jaar. Na het vertrek van twee coördinatoren van het RIZIV-project, kostte het 
heel wat flexibiliteit en tijd van het team om de interne organisatie van de werkzaamheden te 
optimaliseren. Het gebrek aan personeel liet zich natuurlijk ook voelen bij de ervaringsdeskundigen. 
Daarnaast was het, bij gebrek aan een lijst van geslaagde kandidaten, niet mogelijk om nieuwe 
ervaringsdeskundigen aan te werven, met als gevolg dat verscheidene detacheringsplaatsen zonder 
ED bleven. 

In 2021 werd een nieuwe selectieprocedure gestart, die in maart 2022 zal worden afgerond. De 
organisatie van deze procedure vergde enige tijd, aangezien bepaalde modaliteiten moesten worden 
aangepast om de geldende sanitaire maatregelen na te leven. Vanaf begin 2022 zal een nieuwe lijst 
van geslaagde kandidaten beschikbaar zijn, zodat nieuwe ervaringsdeskundigen kunnen worden 
aangeworven en gedetacheerd in het kader van het RIZIV-project. Het begin van 2022 zal dan ook in 
het teken staan van de aanwerving en opleiding van nieuwe ervaringsdeskundigen en de start van 
nieuwe samenwerkingsverbanden. 

De dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting raakt steeds beter bekend en erkend. 
Dit is te merken aan de stijging van expertisevragen en projecten van externe partners. Deze projecten 
zijn gewoonlijk kort van duur en gericht op een specifiek thema in verband met armoede en sociale 
uitsluiting. De verhoging van dit soort aanvragen zorgt ervoor dat ED op meerdere thematieken 
kunnen werken en hun verschillende perspectieven kunnen binnenbrengen bij organisaties die geen 
detacheringsplaats zijn. Ook in 2022 verwachten we dat dit een aanzienlijk deel van het takenpakket 
zal uitmaken. 

Volgens de huidige plannen zal het RIZIV project in 2022 groeien. We trachten de voorziene 17 
detacheringsplaatsen in te vullen. Dit houdt in dat er dus ook nieuwe partners zullen bijkomen 
waarnaar ED zullen gedetacheerd worden. Onder meer detacheringen bij mutualiteiten en 
psychiatrische netwerken zullen de ontwikkeling van bepaalde signalen of thematische werkgroepen 
mogelijk maken, alsmede de uitwisseling van goede praktijken tussen instellingen versterken. Zo blijft 
het project evolueren om de meest prangende problematieken in de gezondheidszorg te signaleren. 



Door onze scope te verbreden en samenwerkingen te versterken, blijft het RIZIV-project zich inzetten 
om gezondheidszorg toegankelijker te maken. De coördinatie van de dienst ED zal zich in 2022 dan ook 
blijven inspannen om het werk van de ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg duurzaam te 
verankeren.  



Bijlage 1: Analyse van de eerstelijnsfiche  
 

1) Persoonsgegevens 

Geslacht    
 Man  59 % 
 Vrouw  41 % 
   
Nationaliteit   
 Belg  51 % 
 Europeaan  17 % 
 Niet-Europeaan  32 % 
   
Verblijfsstatuut    
 Wettig statuut  56 % 
 Geen wettig statuut   44 % 
   

2) De cliënt/patiënt heeft zich tot de ED gericht via 

 Een collega binnen de detacheringsplaats 69 % 
 Doorverwijzing vanuit een andere organisatie 7 % 
 Permanentie van een ED op de detacheringsplaats 20 % 
 Reeds een begeleiding in het verleden 4 % 
   

3) Meest voorkomende problemen vastgesteld door de ED 

a. Inzake gezondheidszorg 
 Problemen met gezondheidsgeletterdheid  66 % 
 Fysieke gezondheidsproblemen 42 % 
 Problemen met hulpverlening  34 % 
 Geestelijke gezondheidsproblemen 30 % 
 Problemen met ziekteverzekering 10 % 
 Problemen met hospitalisatieverzekering  6%  
 Problemen in verband met ziekenhuisopname  5%  
   

b. Buiten de gezondheidszorg  
 Financiële problemen: laag inkomen 57 % 
 Problemen met de taal 39 % 
 Huisvesting 37 % 
 Isolement 31 % 
 Problemen met identiteitsbewijs/verblijfsvergunning 30 % 
 Familiale problemen 23 % 
 Problemen met administratie  22 %  
  
 
 
 
 

 



4) Meest voorkomende interventies van de ED 

 Begeleiden naar andere organisatie/administratie 36 % 
 Vertaling zoeken 36 % 
 Luisterend oor 30 % 
 Helpen bij het in orde brengen van de administratie 25 % 
 Doorverwijzen naar andere organisatie/administratie  22 % 
 Uitputten van de rechten 21 % 
 Informeren over de sociale rechten 14 % 
  

5) Problemen die de ED heeft kunnen oplossen 

 Problemen met gezondheidsgeletterdheid  39 % 
 Problemen met de taal  23 % 
 Fysieke gezondheidsproblemen 19 % 
 Problemen met hulpverlening 16 % 
 Huisvesting 9 % 
 Problemen met identiteitsbewijs / verblijfsvergunning  8%  
 Geestelijke gezondheidsproblemen  8 % 
  

6) Tijd besteed aan de casus 

 Minder dan 2 uur 46 % 
 Meer dan 2 uur, minder dan een halve dag 35 %  
 Meer dan een halve dag; minder dan een volledige dag 10 % 
 Meer dan één volledige dag 9 % 

 
 
   
  

 

  



Bijlage 2: Financiële verslagen 
Financieel verslag januari - maart 2021 
FINANCIEEL VERSLAG   

Naam: 
Project ervaringsdeskundige in de sector van de 
gezondheidszorg  

Activiteitenjaar: 2021 (1ste kwartaal)  
   
ORDERNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten januari - maart 2021 155.373,51 

   

 Totaalbudget 155.373,51 

   
ORDERNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 
   
Factuur opleiding SAM 200 

3 Factuur vertaling Oneliner 227,96 

 
 

 

 Totaalbudget 427,96 

   
      

 TOTAAL: 155.801,47 

Financieel verslag april - juni 2021 
FINANCIEEL VERSLAG   

Naam: 
Project ervaringsdeskundige in de sector van de 
gezondheidszorg  

Activiteitenjaar: 2021 (2de kwartaal)  
   
ORDERNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten april - juni 2021 134.881,59 

   

 Totaalbudget 134.881,59 

   
ORDERNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

1 Factuur vertaling Oneliner 412,42 

   
      

 TOTAAL: 135.294,01 
 



 
Financieel verslag juli – december 2021 
FINANCIEEL VERSLAG   

Naam: 
Project ervaringsdeskundige in de sector van de 
gezondheidszorg  

Activiteitenjaar: 2021 (3de kwartaal)  
   
ORDERNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten juli - september 2021 124.159,44 

   

 Totaalbudget 124.159,44 

   
ORDERNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 
   
Factuur CRESAM 35 

 Totaalbudget 35 

   
      

 TOTAAL: 124.194,44 

 

Financieel verslag oktober- december 2021 
FINANCIEEL VERSLAG   

Naam: 
Project ervaringsdeskundige in de sector van de 
gezondheidszorg  

Activiteitenjaar: 2021 (4de kwartaal)  
   
ORDERNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten oktober- december 2021 150.875,87 

   

 Totaalbudget 150.875,87 

   
ORDERNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

 
 

 

 Totaalbudget 0 

   
      

 TOTAAL: 150.875,87 

 


