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1. Context van het project 
1.1. Voorgeschiedenis van het project 
In 2014 hebben Artsen 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 is gevolgd, 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 
2004 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, 
ofwel tot 30 juni 2020. 

In het voorjaar van 2020 werd een nota opgesteld om het project na juni 2020 verder te zetten, in 
samenwerking met de ED en de partnerdiensten. Deze nota stelde verschillende pistes voor de 
toekomst voor: het verderzetten van de lopende taken en projecten, zoals het netwerk ED en de 
transversale samenwerking via thematische en regionale werkgroepen, de versterking van de 
samenwerking met het RIZV met de detachering van een extra ED naar het RIZIV zelf en, tenslotte, het 
voorstel om de samenwerking met de ziekenfondsen meer te ontwikkelen door ervaringsdeskundigen 
te detacheren naar deze instellingen.  

Eind juni 2020 heeft het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV beslist 
om de samenwerking met de POD MI te verlengen tot eind 2022. Vanaf januari 2021 zal extra budget 
worden vrijgemaakt om twee extra ED aan te werven.  

De periode tussen juli en december 2020 werd gekenmerkt door de COVID-19-crisis, waardoor 
bepaalde ervaringsdeskundigen geheel of gedeeltelijk moesten thuiswerken. Sommige detacheringen, 
die net voor de gezondheidscrisis waren gestart, hebben vertraging opgelopen, aangezien de 
partnerdiensten niet in staat waren om het onthaal en de opvolging van de ervaringsdeskundige te 
verzekeren in deze uitzonderlijke omstandigheden.  

Deze 2de helft van het jaar 2020 werd besteed aan de ontwikkeling van nieuwe partnerschappen, meer 
bepaald met verschillende ziekenfondsen. Wij hopen dat de ervaringsdeskundigen binnenkort naar 
deze instellingen kunnen worden gedetacheerd, maar de huidige context vertraagt de concrete 
uitvoering van deze projecten.  
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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 nog steeds 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 het 
doelpubliek 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 zijn zij gedetacheerd. 

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

Er wordt voorzien in verschillende vormen van ondersteuning om ervoor te zorgen dat de ED hun 
taken optimaal kunnen uitvoeren: 

- Het coördinatieteam van de dienst Ervaringsdeskundigen van de POD MI waarborgt de 
dagelijkse werking van het project. 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 vergaderingen voor van het 
team, 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.  
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- Een maal per maand kan elke ED die dit wenst een sessie individuele coaching van anderhalf 
uur volgen. De coach stelt de ED een gerichte ondersteuning voor die ervoor zorgt dat hij zich 
kan vervolmaken in zijn functie. Deze coaching wordt aangeboden door een externe 
organisatie, in het kader van een overheidsopdracht.  

- Er wordt voorzien in een maandelijkse supervisie voor de groep van ED. De supervisie gebeurt 
door een externe supervisor in het kader van een overheidsopdracht en heeft tot doel te leren 
van elkaars ervaringen en uitdagingen. Bij deze gelegenheid trachten de deelnemers samen 
de factoren te identificeren die tot concrete successen op het terrein hebben geleid of samen 
oplossingen te vinden voor concrete problemen.  

Het coördinatieteam kan eveneens rekenen op maandelijkse coaching en supervisie.  

Er wordt eveneens ondersteuning voorzien voor de functionele chefs en mentors op de 
detacheringsplaats. Naast de opvolging van de samenwerking met de ED door het coördinatieteam, 
vindt ook regelmatig overleg plaats met alle partnerdiensten, waar alle chefs en mentors aan 
deelnemen om hun ervaringen te delen en bepaalde specifieke thema’s te bespreken. 

2. Overzicht van de detacheringsplaatsen 
 

 Partnerdienst Commentaar  
1. UZ Gent De ervaringsdeskundige werkt vanuit een permanent bureau op de 

Dienst Angst- en stemmingsstoornissen. Op vraag doet ze 
begeleidingen naar externe organisaties zoals bv. intakegesprekken 
psychiatrische ziekenhuizen, OCMW, … Ze heeft voorstellen voor 
psycho-educatie uitgewerkt in het kader van haar kennis als 
ervaringsdeskundige in armoede en legt de link naar 
ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast 
komt ze ook tussen in casussen voor de polikliniek, de dienst voor 
patiënten zonder verplichte ziekteverzekering, het kinderziekenhuis 
en spoed. Op ziekenhuisniveau wordt ze betrokken bij de projecten 
omtrent beperkte gezondheidsvaardigheden en het kwaliteitsbeleid 
toegankelijke zorg. Buiten het ziekenhuis geeft ze ook sessies 
contextarmoede mee aan de hogeschool en universiteit voor 
studenten verpleegkunde en huisartsengeneeskunde. 

2. Kliniek Sint-Jan Brussel De ED werkt bij de sociale dienst. Zij voert hoofdzakelijk 
tweedelijnstaken uit (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 eveneens rond transversale thema’s, 
zoals intrafamiliaal geweld. 

3. UMC Brugmann Brussel De ED werkt bij de sociale dienst. Op vraag van de maatschappelijk 
werkers, komt de ED tussen in de moeilijkere dossiers met als doel 
toegang te krijgen tot de gezondheidszorg en de rechten van de 
patiënten te laten gelden. Als gevolg van de gezondheidscrisis heeft 
de ED niet veel begeleidingen kunnen doen tussen juli en december 
2020. 

4. 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 met als doel 
toegang te krijgen tot de gezondheidszorg en de rechten van de 
patiënten te laten gelden.  
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5. AZ St Lucas  
Gent 

Sinds de zomerperiode 2020 werd de ervaringsdeskundige meer en 
meer geïntegreerd binnen de PAAZ-afdeling van het ziekenhuis. Er 
wordt meer de link gelegd met geestelijke gezondheidszorg, in 
combinatie met het blijven opvolgen van ambulante patiënten in hun 
toeleiding naar zorg- en hulpverlening. Zo heeft de 
ervaringsdeskundige nog steeds nauwe contacten voor 
doorverwijzing met VZW’s in het kader van tandzorg, alsook in het 
kader van een stem geven aan mensen in armoede.  

6. RIZIV  De ED centraliseert de signalen die hij ontvangt van de ED die op het 
terrein zijn.  
Bovendien neemt de ED deel aan projecten binnen het departement 
Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit, werkt hij/zij 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.) 

7.  UZ Brussel – Project 
kwetsbare zwangere 
vrouwen (Born in 
Brussels) 

In de zomer werd meegelopen tijdens een presentatie voor het 
project Born in Brussels en tijdens individuele gesprekken met 
moeders op de dienst materniteit. De detachering werd na enkele 
kennismakingsdagen in juli, augustus en september met een 
ervaringsdeskundige niet verder opgestart. Er wordt bekeken om hier 
een nieuwe ervaringsdeskundige te laten inschakelen, eventueel 
Franstalig.  
 

8. UZ Brussel – detachering 
in het ganse ziekenhuis 

De verlenging van het project sinds 1 juli 2020, zorgde voor enkele 
verschuivingen in detacheringsplaatsen. Daar we enkele 
samenwerkingen zullen opstarten met de mutualiteiten en er een 
nieuwe Nederlandstalige ED start bij het RIZIV in 2021, zal slechts 1 
plaats in UZ Brussel behouden worden, nl. Born in Brussels. De 
algemene standplaats bij het onthaal en de internationale patiënten, 
wordt dus niet verder opgestart. Er werd voorgesteld aan het UZ dat 
de ervaringsdeskundige die hiervoor opgeleid is en brochures heeft 
nagelezen op toegankelijkheid, nog een overdracht kan doen van 
informatie t.a.v. het ziekenhuis. 

9. 0,5-Lijn - Artsen van de 
wereld  
COZO Antwerpen 

De belangrijkste taken van de ED hebben betrekking op het onthaal, 
de doorverwijzing en de begeleiding van de patiënten naar andere 
diensten (OCMW, ziekenhuis, enz.). Bovendien identificeert de ED de 
problemen die inherent zijn aan de 0,5-lijn en de moeilijkheden die 
het publiek ervaart van de 0,5-lijn om toegang te hebben tot de 
eerstelijn.  

10. 0,5-Lijns - Artsen van de 
wereld  
COZO Brussel 

De ervaringsdeskundige heeft als belangrijkste taak het identificeren 
van de problemen inzake toegang tot de gezondheidszorg van de 
personen die ver verwijderd zijn van de instellingen, via prestaties van 
Artsen van de Wereld. In haar dagelijks werk voert de deskundige 
permanenties uit met het team van het COZO (Centrum voor Onthaal, 
Zorg en Oriëntatie), zij doet bepaalde begeleidingen om de 
administratieve remmen te identificeren op de toegang tot de zorg, 
zij begeleidt groepen naar medische afspraken en ziet erop toe dat zij 
de communicatie- of andere moeilijkheden begrijpt die de personen 
verhinderen om er zelf naartoe te gaan, … 
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11. Réseau psychiatrique 
FR: réseau Mosaïque 
(région de Charleroi) et 
Centre Psychiatrique St-
Bernard (Manage) 

De ervaringsdeskundige is in januari 2020 beginnen te werken bij La 
Croisée (dagcentrum van het psychiatrisch centrum St-Bernard te 
Manage). Als gevolg van de COVID-crisis heeft de ontwikkeling van de 
missies vertraging opgelopen, maar zou zouden moeten worden 
uitgevoerd vanaf januari 2021. De ED zou, onder andere, de personen 
en hun familie moeten begeleiden bij verschillende stappen om de 
hinderpalen te identificeren van toegang tot de zorg en moeten 
samenwerken met het netwerk Mosaïque.  

12. NL psychiatrisch 
netwerk (Antwerpen) 

De samenwerking werd stopgezet eind januari 2020. Er werd in 2020 
geen nieuwe selectie gelanceerd en waren geen beschikbare 
kandidaten van de laureatenlijst. Dit zal worden opgestart het 
komende jaar.  

13. CHR Citadelle Liège 
(Psychiatrische 
netwerken FR)  
 

De ervaringsdeskundige is zijn detachering gestart bij de 
psychiatrische spoeddienst in december 2019. Op vraag van de dienst 
komt hij tussen bij meer kwetsbaar publiek met als doel toegang te 
krijgen tot de gezondheidszorg en hun rechten te laten gelden. Als 
gevolg van de gezondheidscrisis is de ED niet veel aanwezig kunnen 
zijn in het CHR tussen juli en december 2020. 

14. 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 ontwikkeld, meer bepaald via de deelname aan 
verschillende themavergaderingen.  

15. Ziekenhuis Netwerk 
Antwerpen 

Er werd voorzien dat een nieuwe kandidaat van de laureatenlijst kon 
starten, maar het ziekenhuis ziet momenteel geen mogelijkheden. 
Deze samenwerking wordt stopgezet in het kader van de 
verschuivingen, door nieuwe Nederlandstalige samenwerkingen met 
de mutualiteiten en het RIZIV. 

 

3. Activiteiten juli – december 2020 
 
De activiteiten worden voorgesteld aan de hand van fiches die de ervaringsdeskundigen invullen over 
hun tussenkomsten. In eerste instantie zullen wij de resultaten tonen van de eerstelijnsfiches die het 
microniveau weergeven van het werk van de ervaringsdeskundigen. Vervolgens zullen wij de 
resultaten tonen van de tweedelijnsfiches, namelijk het mesoniveau, om verder te gaan met de 
“signaalfiches”. Hieronder stellen wij de resultaten voor van juli 2020 tot december 2020. Dit 
hoofdstuk van het activiteitenverslag bevat eveneens een overzicht van de activiteiten van de 
ontwikkeling van het netwerk en het overleg binnen het project, en een overzicht van het voorziene 
en gebruikte budget. 

3.1. Eerstelijnswerk - microniveau 
Er werden 163 eerstelijnsfiches ingevuld voor de periode van juli 2020 tot december 2020. Hieronder 
stellen wij de belangrijkste resultaten voor deze periode voor. Je kan een meer gedetailleerd overzicht 
van de cijfers raadplegen in Bijlage 1 (“Analyse van de eerstelijnsfiches”). 

Hoe zijn de patiënten/cliënten in contact gekomen met de ervaringsdeskundigen? 

- Na doorverwijzing door een collega binnen het detachement (73 %) 
- Via de permanente aanwezigheid van een ervaringsdeskundige in de detachering (25 %) 
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Een groot aantal patiënten blijkt te zijn doorverwezen naar de ervaringsdeskundigen via een collega 
van de detacheringsplaats. Dit geeft aan dat de functie van ervaringsdeskundige een toegevoegde 
waarde betekent ten opzichte van de bestaande zorgverleners en sociale diensten op de 
detacheringsplaatsen. 
 

Welke problemen heeft de ervaringsdeskundige hoofdzakelijk vastgesteld op het vlak van 
gezondheidszorg? 

- De kennis op het vlak van gezondheid (56 %) 
- Fysieke problemen (53 %) 
- Wantrouwen tegenover de hulp (41 %) 
- Geestelijke gezondheid (31 %) 
- Problemen met de ziekteverzekering (12 %) 
- Opname (12 %) 
- Problemen in verband met de hospitalisatieverzekering (12 %) 

 
Het belang van de ervaringsdeskundige als verbinding tussen de organisatie en de burgers komt niet 
enkel tot uiting door het aantal dossiers dat komt van de permanenties, wij zien dit ook in de opsporing 
van problemen in het kader van het wantrouwen tegenover de ondersteunende diensten. Door de 
kloof tussen patiënten en organisaties te overbruggen, proberen ervaringsdeskundigen deze afstand 
te verkleinen. De kennis op het vlak van gezondheid (health litteracy) is eveneens een belangrijke 
factor, die vaak wordt aangehaald als problematisch. In het kader van de doelstellingen van het 
project, duidt dit meest voorkomende probleem erop dat de ervaringsdeskundigen een doelgroep 
bereiken die moeilijk toegang vindt tot zorg wegens lage gezondheidsvaardigheden. 
  
Wat zijn de meest voorkomende interventies van de ervaringsdeskundigen? 

- Een luisterend oor bieden (48 %) 
- Efficiënt begeleiden naar andere organisaties (36 %) 
- Een tolk laten tussenkomen (33 %) 
- De administratieve stappen regelen (27 %) 
- Doorverwijzen naar andere organisaties (25 %) 
- de rechten laten gelden (17 %) 
- informeren over de sociale rechten (15 %) 
- Informeren over het recht op gezondheidszorg en op ziekteverzekering (14 %) 

 
De ervaringsdeskundigen worden vaak gevraagd om tussen te komen in complexe dossiers waar 
verschillende stappen moeten worden doorlopen met de patiënt om de continuïteit van de zorg te 
kunnen waarborgen. De ervaringsdeskundigen blijken verschillende interventies per opgevolgde 
persoon uit te voeren. Wij stellen vast dat de efficiënte begeleiding naar andere organisaties een 
belangrijke taak is van de ervaringsdeskundige, evenals de doorverwijzing naar andere organisaties. 
Bovendien komen zij vaak tussen om bepaalde informatie over de bestaande rechten begrijpelijk te 
maken.  

Wat zijn de belangrijkste hinderpalen die de ervaringsdeskundigen tegenkomen? 

- Taalproblemen (37 %) 
- Moeilijkheden in verband met de administratieve procedures (30 %) 
- De patiënt geeft het op (24 %) 
- Wachttermijnen voor de afspraken (15 %) 
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- Continuïteit van de zorg (15 %) 
- Patiënten hebben angst (12 %) 

 
Wat zijn de belangrijkste problemen die werden aangehaald/opgelost door de ervaringsdeskundigen? 

- Problemen op het vlak van kennis van gezondheid (34 %) 
- Problemen inzake fysieke gezondheid (28 %) 
- Wantrouwen tegenover hulp/bijstand (26 %) 
- Taalproblemen (23 %) 
- Isolement (12 %) 
- Problemen met identiteitsbewijs/verblijfsvergunning (12 %) 

 
Via de tussenkomsten van de ED kan meestal een combinatie van problemen worden opgelost. Zo 
stellen we vast dat zij, voor de meest voorkomende moeilijkheden, eveneens een benadering of 
oplossing zoeken met de zorgverleners en de patiënten. Het oplossen van problemen met betrekking 
tot de lage gezondheidsgeletterdheid was de meest voorkomende activiteit tijdens deze zes maanden. 

 

3.2. Tweedelijnswerk - mesoniveau 
Naast het eerstelijnswerk trachten wij steeds de link te leggen met het mesoniveau. Zo werd een 
bepaald aantal projecten gelanceerd of opgevolgd tussen juli en december 2020 om de toegang tot de 
gezondheidszorg te verbeteren op het niveau van de partnerorganisatie. In totaal werden 29 projecten 
gelanceerd of opgevolgd op mesoniveau tijdens deze periode. Hieronder staan de belangrijkste 
projecten die betrekking hebben op de tweede lijn. 

Naam van het project Commentaar 
Nalezen van brieven voor het 
RIZIV 

De ED werden door het RIZIV gevraagd om brieven die verstuurd 
werden als antwoord op brieven van burgers na te lezenen er hun 
advies over te geven. Het is de bedoeling om de leesbaarheid en 
het begrip van deze brieven te vergemakkelijken. Er werd een 
werkgroep opgericht met verschillende Franstalige en 
Nederlandstalige ED om de verbetervoorstellen van deze brieven 
te versturen. 

Verhoogde tegemoetkoming Een vorig verslag van de dienst ervaringsdeskundigen had de 
aandacht van het RIZIV gevestigd op het complexe karakter van 
de uitleg die het RIZIV geeft over de verhoogde tegemoetkoming. 
Dit verslag werd bezorgd aan de juridische dienst van het RIZIV, er 
wordt momenteel nagedacht en gewerkt om de communicatie 
van het RIZIV over de verhoogde tegemoetkoming te herzien. De 
ED van het RIZIV heeft dit thema trouwens behandeld in haar 
eindwerk. De analyses van dit verslag zullen de toekomstige 
werkzaamheden kunnen voeden. 

Samenwerking met het 
Observatorium voor de 
Chronische Ziekten 

Sinds 2019 werkt een ervaringsdeskundige samen met het 
Observatorium voor de Chronische Ziekten. Deze samenwerking 
volgde op een presentatie van de dienst ED aan het 
Observatorium, dat vervolgens een meer structurele 
samenwerking wenste door de deelname van een ED als 
permanente gast aan de vergaderingen van de adviserende 
afdeling. Sindsdien heeft de ervaringsdeskundige meer bepaald 
gewerkt rond het nalezen van verschillende adviezen over 
behandelde thema’s en nieuwe thema’s voorgesteld voor 2021. 
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Werkgroep beperkte 
gezondheidsvaardigheden in 
ziekenhuis Gent 

Er wordt op vraag van de staf beleidsondersteuning in het 
ziekenhuis meegewerkt aan een sensibiliseringscampagne voor 
medewerkers van het ziekenhuis, met als thema beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Deze campagne zal verspreid worden 
via filmpjes en tips op het intranet van het ziekenhuis, voor de 
bewustwording rond beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Uitzetten kwaliteitsbeleid 
toegankelijke zorg 

Er werden focusgroepen gehouden binnen een ziekenhuis om na 
te denken over het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis inzake 
toegankelijke zorg. Tijdens deze focusgroepen haalt de 
ervaringsdeskundige drempels en valkuilen aan voor kwetsbare 
doelgroepen, alsook probeert zij actiepunten te formuleren voor 
het opzetten van een kwaliteitsvol beleid. De 
ervaringsdeskundige nam deel aan de pijlers “continuïteit van 
zorg” en “toegankelijkheid”. Op basis hiervan werd een document 
opgesteld met concrete doelstellingen die zullen worden 
geïmplementeerd in het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. 

Nalezen van de communicatie 
over de wijziging van 
terugbetaling voor het 
stoma’s 

De ervaringsdeskundigen hebben het ontwerp van communicatie 
nagelezen over de wijziging van terugbetaling voor het 
stomamateriaal en hebben voorstellen bezorgd om de 
leesbaarheid en duidelijkheid te verbeteren van het document 
dat bestemd is voor de patiënten. 

Mobiliteit van en naar het 
ziekenhuis voor kwetsbare 
personen 

Een ED heeft een verslag opgesteld dat bepaalde moeilijkheden 
benadrukt van toegang van - en naar - het ziekenhuis met het 
openbaar vervoer, meer bepaald als gevolg van de Covid-crisis 
(geen verkoop van individuele biljetten meer mogelijk aan boord 
van de bus). Naar aanleiding van dit verslag koopt de sociale 
dienst van het ziekenhuis individuele bustickets aan, zodat de 
kwetsbare patiënten het ziekenhuis goedkoper kunnen verlaten. 

 

3.3. Signalen - macroniveau 
Momenteel worden 95 signalen die door de ED werden verstuurd, 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 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 bestudeerd door de dienst 
Ervaringsdeskundigen. Hieronder vinden jullie de belangrijkste voorbeelden van signalen die op deze 
2 verschillende manieren worden behandeld. 

 

3.3.1. Signalen bezorgd aan het RIZIV 
Beschrijving van het signaal Opvolging 
Heraansluiting bij mutualiteit na periode 
van onwettig verblijf - vordering van 
achterstallige sociale bijdragen 

Binnen de periode van 2 jaar na een vorige aansluiting, 
gaat het sowieso om een heraansluiting (tweede of 
derde of…). In dat geval zijn de voorwaarden veel 
strenger dan bij een nieuwe aansluiting (bv. door 
tijdelijk verblijf in het buitenland of door illegaal verblijf 
in België). Voor de periode dat het lid volgens de 
mutualiteit van de radar is verdwenen, tot aan het 
moment van de aanvraag heraansluiting, wordt 
onderzocht of het lid een inkomen had in die periode 



11 
 

en of er sociale bijdragen zijn betaald. Achterstallige 
bijdragen mogen worden gevorderd, vooraleer 
persoon zijn medische kosten terugbetaald krijgt. 
Persoon kan dus wel ingeschreven worden, maar is 
gedurende die tijd niet gedekt voor terugbetaling. Deze 
situatie werd besproken met het RIZIV en de juridische 
dienst van de POD MI. Er werd een nota opgesteld die 
naar hen werd doorgestuurd. In 2021 verwachten we 
feedback van de juridische dienst van het RIZIV en de 
juridische dienst van de POD MI in het kader van 
tussenkomsten OCMW. 

Moeilijkheden bij de sondevoeding / 
parenterale voeding thuis. 

Een ervaringsdeskundige meldde het geval van 
personen die, wanneer zij het ziekenhuis verlieten, 
contact moesten opnemen met een leverancier om het 
nodige materiaal te ontvangen voor die soort voeding 
thuis. Welnu, de patiënt moet een bepaalde, vrij hoge 
som zelf voorschieten, voordat hij gedeeltelijk wordt 
terugbetaald, nadat hij het akkoord heeft ontvangen 
van de adviserende arts. Dit wil zeggen dat, wanneer 
de patiënt het financieel te moeilijk heeft om dit geld 
voor te schieten, het voor hem onmogelijk is om 
zichzelf te verzorgen/te voeden of dat hij zich in de 
schulden moet steken om zich te verzorgen/te voeden.  
Op basis van de informatie ontvangen door de 
ziekenfondsen en ziekenhuizen werd een nota bezorgd 
aan het RIZIV met daarin de moeilijkheden in verband 
met dit thema en deze nota wordt nu behandeld. 

De zorgverleners moeten meer 
gesensibiliseerd worden op het vlak van 
armoede en de toegang tot de zorg. 

Op vraag van de Christelijke Mutualiteit werd een 
opleidingsmodule bestemd voor recent aangeworven 
maatschappelijk werkers georganiseerd in februari 
2020, in samenwerking met de ED. Er werd de laatste 
maanden ook een gelijkaardige opleiding ingevoerd, 
voor de sociale dienst en de front office van een ander 
ziekenfonds. Deze opleiding moest in februari 2021 
georganiseerd worden, maar zal waarschijnlijk worden 
uitgesteld omwille van Covid. Op basis van deze 
ervaringen wordt vervolgens in voorzien om een 
algemeen opleidingsvoorstel op te stellen en dit uit te 
breiden naar andere ziekenfondsen (en naar andere 
instellingen). 

De ziekte-uitkering vanaf 1 maand ziekte 
is lager dan het leefloon voor personen 
met een laag inkomen. 
De personen worden vaak niet ingelicht 
over het feit dat zij een supplement 
kunnen aanvragen (leefloon) bij het 
OCMW. 

Als antwoord op dit signaal heeft de studiedienst van 
de POD MI een tabel opgesteld over de non take-up van 
dit recht. De nota werd bezorgd aan het bevoegde 
kabinet. Bij de aanstelling van het nieuwe kabinet van 
armoedebestrijding in 2020, werd de nota naar hen 
opgestuurd. Bij het schrijven van dit verslag hebben wij 
vernomen dat aan dit signaal gehoor is gegeven en dat 
het bedrag van de ziekte-uitkering in de loop van de 
legislatuur geleidelijk zal worden verhoogd. 

De inschrijving van pasgeborenen bij een 
ziekenfonds  

Verschillende ervaringsdeskundigen die gedetacheerd 
zijn in de ziekenhuizen hebben de aandacht gevestigd 
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op de situatie van bepaalde pasgeborenen die niet 
altijd worden ingeschreven bij een ziekenfonds. Welnu, 
deze inschrijving moet verplicht worden gedaan door 
de ouders. Dit zou meer bepaald problemen 
veroorzaken bij de toegang tot de zorg voor het kind, 
bij de facturatie van de zorgen voor de ziekenhuizen en 
schuldenlast voor de ouders.  
 
In 2020 werd een systeem dat ervoor zorgt dat het 
ziekenhuis de geboorteaangifte doet en binnen de 24 
uur vanwege het rijksregister een rijksregisternummer 
(RRN) ontvangt getest in verschillende ziekenhuizen. 
Wat de inschrijving bij het ziekenfonds betreft, heeft 
het RIZIV gekozen voor een ambtshalve inschrijving van 
de pasgeborene bij het ziekenfonds van zijn/haar 
mama.  
Er wordt voorzien dat dit nieuwe systeem in werking 
zal treden op 1 januari 2022. 

Betaling van de jaarlijkse raadplegingen 
bij de tandarts 

Een ervaringsdeskundige heeft het feit gemeld dat het 
voorschieten van de som van de jaarlijkse raadpleging 
bij de tandarts een rem kan vormen voor personen in 
armoede. Er wordt dus voorgesteld om een 
“derdebetaler one shot” te doen voor deze jaarlijkse 
controle bij de tandartsen voor alle burgers. 
In antwoord op dit signaal heeft de juridische dienst en 
toegankelijkheid van het RIZIV een evaluatieverslag 
opgesteld over het stelsel van de derdebetaler, zoals 
voorzien in het avenant van de bestuursovereenkomst 
van het RIZIV. In dit verslag stelt de dienst voor om het 
verbod in te trekken om de derdebetaler toe te passen 
voor bepaalde tandartsprestaties. Dit verslag zal 
worden voorgesteld aan het Comité van de verzekering 
en aan Dento-Mut na de Covidcrisis.  

Lange vragenlijst bij mutualiteit in te 
vullen (online) voor 
arbeidsongeschiktheid 

Mensen die arbeidsongeschikt zijn dienen 
vertrouwelijk formulier in om een uitkering te kunnen 
krijgen. Bijgevolg krijg je een brochure van de Dienst 
Uitkeringen van de mutualiteit, met allemaal vragen 
die ze moeten invullen. Dan krijg je bijlage 6 van de 
medische dienst die eveneens moet ingevuld worden. 
Hieromtrent werden enkele zaken door de 
ervaringsdeskundigen aangegeven: 

- De digitale kloof: mensen krijgen een QR code 
om de vragenlijst online in te vullen 

- Korte deadline: vaak moet de vragenlijst 
binnen de week worden ingestuurd. Veel 
kwetsbare doelgroepen vragen hulp van 
sociale diensten of vzw’s om hun te helpen bij 
deze administratie gezien de taalkloof en 
problemen met gezondheidsgeletterdheid. 
Deze korte deadline, maakt dit vaak 
onmogelijk voor mensen om gepaste hulp te 
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zoeken. Dit maakt hen angstig. Ze begrijpen 
niet dat sommige gegevens gevraagd worden 
en hebben schrik dat het niet kunnen invullen 
impact heeft op hun uitkering. 

- Er worden vragen gesteld, waarvan de 
informatie reeds gekend is bij de mutualiteit of 
bij andere instanties (bv. opleidingsniveau, 
datum behaald diploma, …) Kan deze 
gegevensdeling niet geautomatiseerd worden 
via elektronische flux, zodat de administratieve 
druk op de patiënt verlicht.  

Dit overzicht werd bezorgd aan het RIZIV, die het 
bespreekt met de intern betrokken diensten. 

Samenwerking voor het nationaal 
actieplan over de hormoonverstorende 
stoffen (NAPED) 

Tussen juli en december 2020 vonden verschillende 
gesprekken plaats met de FOD Volksgezondheid om 
een samenwerking te ontwikkelen met de dienst ED. Er 
wordt onder meer gedacht aan een 
communicatiecampagne over hormoonverstorende 
stoffen, zodat kwetsbare groepen informatie krijgen en 
de verschillende aanbevelingen op dit gebied kunnen 
toepassen.  

 

3.3.2. Werkgroepen 
Op basis van de verschillende signalen die de ervaringsdeskundigen hebben verstuurd, hebben wij 
gewerkt rond bepaalde thema’s in verband met het project in de werkgroepen. De oprichting van een 
werkgroep kan verschillende redenen hebben: het signaal met de ervaringsdeskundigen verstreken, 
verschillende partners betrekken om samen een oplossing te vinden, ... De doelstellingen en de stand 
van zaken van de verschillende werkgroepen worden hieronder omschreven.  

Intrafamiliaal geweld 
Doelstellingen Ervoor zorgen dat personen die het slachtoffer zijn van geweld 

gemakkelijker een klacht indienen bij de rechtbank door een medisch 
getuigschrift op te stellen dat speciaal werd ontworpen om slagen en 
verwondingen die het slachtoffer heeft te laten vastleggen, ongeacht het 
feit of het slachtoffer een medisch getuigschrift nodig heeft om 
professionele of andere redenen, aangezien dit getuigschrift later 
eventueel kan gebruikt worden tijdens een proces. 

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

Stand van zaken Wanneer iemand die het slachtoffer is van intrafamiliaal geweld beslist 
om klacht in te dienen, kan het zijn dat deze persoon geen zichtbare 
slagen en verwondingen meer heeft om te getuigen tegen zijn/haar 
aanvaller. Het kan ook zijn dat de slagen en verwondingen meerdere 
keren zijn toegebracht vóór de persoon uiteindelijk naar de rechtbank 
trekt.  
Wanneer de rechter de schade moet evalueren, heeft hij een proces-
verbaal nodig dat vermeldt wat er gebeurd is. Welnu, in bepaalde 
gevallen wordt van dit bewijs geen akte genomen. De werkgroep 
“intrafamiliaal geweld” is dus tot het besluit gekomen dat het nodig is 
om - in alle gevallen - akte te nemen van de slagen en verwondingen. 
Wanneer het slachtoffer werkt, ontvangt hij/zij eventueel immers een 
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medisch getuigschrift om zijn/haar afwezigheid te rechtvaardigen, de tijd 
om te herstellen van zijn/haar verwondingen. Maar, wanneer de 
persoon niet werkt, ontvangt hij/zij over het algemeen geen enkel 
document dat, vervolgens, als bewijs zou kunnen dienen. Het is dus 
belangrijk om een stand van zaken van de situatie op te maken op het 
ogenblik waarop de persoon langskomt voor slagen en verwondingen 
zodat, wanneer hij/zij op een dag beslist om naar het gerecht te stappen, 
er bewijzen zijn voor het geweld dat hij/zij heeft ondergaan. De dienst 
ED heeft contact met verschillende instellingen (waaronder de FOD 
Volksgezondheid) om de verschillende mogelijke oplossingen te 
analyseren.  

 

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

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

Betrokken organisaties ED van het project RIZIV, Kliniek Sint-Jan 
Stand van zaken Het pakket met verschillende tools (brochure met uitleg bedoeld voor de 

professionals om beter te communiceren met het doelpubliek, schema 
in de vorm van pictogrammen, enz.) werd voltooid. De brochure werd 
opgesteld op basis van de bijdragen van verschillende ED. De tool werd 
voorgesteld aan de spoeddienst van de Kliniek Sint-Jan, om een testfase 
in te voeren vóór een bredere verspreiding. Deze testfase werd echter 
verschillende malen uitgesteld, maar wij hopen ze te kunnen invoeren in 
2021.  

 

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

Social, Solidarité Grand Froid, Restos du Cœur, … 
Stand van zaken In 2018 is de werkgroep “opvolging van daklozen wanneer zij het 

ziekenhuis verlaten”, met daarin verschillende Brusselse ziekenhuizen en 
ervaringsdeskundigen samengegaan met de groep “Avec ou sans Abri” 
(ASA) van het OCMW van St-Gillis, die verschillende actoren op het 
terrein groepeert die tussenkomen in de ondersteuning van daklozen. 
Deze groep heeft een contactkaart aangemaakt en ingevoerd om de 
samenwerking te vergemakkelijken tussen de verschillende actoren 
(meer bepaald tussen de organisaties die de daklozen dagelijks opvolgen 
en de ziekenhuizen). Deze kaart werd uitgebreid verspreid en het gebruik 
ervan was verspreid gedurende het jaar 2019. 
Aangezien het thema van de territoriale bevoegdheidsconflicten tussen 
OCMW’s verschillende keren werd aangehaald in de besprekingen heeft 
de coördinatie van de ervaringsdeskundigen, samen met de juridische 
dienst van de POD MI, een informatievoormiddag en 
vragen/antwoorden georganiseerd rond dit thema. De voormiddag, die 
in maart 2020 had moeten doorgaan, moest geannuleerd worden 
omwille van de maatregelen in verband met Covid. Er wordt voorzien dat 
deze opleiding in 2021 georganiseerd zal worden, waarschijnlijk via een 
virtuele vergadering. 
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Ziekenfondsen 
Doelstellingen Tijdens een presentatie aan het Begeleidingscomité van het Witboek aan 

het RIZIV werden de signalen van de ervaringsdeskundigen over de 
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voorgesteld. Naar aanleiding 
hiervan heeft een aanwezige vertegenwoordiger van de ziekenfondsen 
voorgesteld om een samenwerking aan te gaan met alle ziekenfondsen 
om de moeilijkheden te behandelen die geïdentificeerd werden door de 
deskundigen op het terrein en operationele oplossingspistes te zoeken. 

Betrokken organisaties CM, RIZIV, Partenamut, MLOZ, Socmut, HZIV, POD MI en, op aanvraag, 
de ziekenhuizen van Brussel, Gent, Luik en Charleroi. 

Stand van zaken Ten gevolge van twee overlegmomenten met de POD MI, het RIZIV, de 
mutualiteiten en de ziekenhuizen werd in september 2020 een nota 
opgesteld betreffende de GDPR-regeling die in de praktijk zorgt voor 
onduidelijkheden in de samenwerking tussen ziekenhuizen en 
mutualiteiten. Er werd voorgesteld om juridisch na te gaan of het 
mogelijk is een protocol op te stellen tussen de betrokken instellingen 
om de informatiestroom te vergemakkelijken, mits daarvoor een 
rechtsgrondslag bestaat. Voorlopig vindt de uitwisseling plaats via e-
mail, maar er zou een stroom met de nodige gegevens kunnen worden 
opgezet volgens het beginsel van beperking en proportionaliteit door 
gericht in te spelen op de behoeften. Uit ons overleg werd besproken dat 
een bewijs van toestemming van de patiënt of een rechtsgrondslag voor 
een vereenvoudigde uitwisseling van informatie tussen deze instellingen 
vereist te zijn. De nota werd bezorgd aan de bevoegde diensten bij het 
RIZIV om verdere pistes betreffende deze wetgeving te bekijken. 
 
Een tweede thema dat werd aangehaald eind 2020 was de regeling rond 
terugbetaling van enterale en parenterale voeding. Er werd een 
rondvraag gedaan bij de mutualiteiten en de ziekenhuizen om 
probleemsituaties hieromtrent door te geven. Deze werden in een 
verslag gegoten en bezorgd aan de juridische dienst van het RIZIV. De 
bedoeling is om het komende jaar hierrond een vergadering te 
organiseren met de betrokken partijen, om pistes te bedenken die deze 
werking kunnen verbeteren. Hiervoor zullen experten van het RIZIV 
worden uitgenodigd die bezig zijn met het opvolgen van de regels rond 
enterale en parenterale voeding. 

 

Dringende medische hulp  
Doelstellingen In de verschillende detacheringsplaatsen is gebleken dat er problemen 

bestonden rond toegang tot de gezondheidszorg in het kader van de 
dringende medische hulp. Nadat er meerdere signalen hierover werden 
verstuurd, werd een werkgroep opgericht om ze te groeperen en op te 
nemen in een nota, door er concrete gevallen toe te voegen van op het 
terrein. Het is de bedoeling om deze moeilijkheden te bespreken met de 
verantwoordelijken van de POD MI. 

Betrokken organisaties De ED van de sector van de gezondheidszorg van Gent, Brussel en 
Antwerpen. Komen eveneens tussen in een later stadium: de juridische 
dienst en de dienst inspectie en de directie van de POD MI. 
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Stand van zaken In april is een hervorming van de DMH in werking getreden om, onder 
andere, te zorgen voor een betere continuïteit van de zorgen. Deze 
hervorming kon een antwoord bieden op verschillende vaststellingen de 
ED hebben gedaan. Door de Covidcrisis kunnen de OCMW’s nu trouwens 
de rechten DMH openen voor een jaar (in tegenstelling tot maximaal 3 
maanden voordien). Er vinden momenteel besprekingen plaats met de 
directie van de POD MI om te kijken of bepaalde wijzigingen in verband 
met de opening van de rechten op DMH kunnen worden ingevoerd in 
MediPrima. 

 

Niet-dringend patiëntenvervoer 
Doelstellingen Ervoor zorgen dat een breder publiek van deze dienst gebruik kan maken 

zonder geblokkeerd te worden door de prijs, door de prijs te doen dalen 
of een verminderde prijs aan te bieden aan een doelpubliek. 

Betrokken organisaties COCOM, COCOF en het Vlaamse Gewest  
Stand van zaken Sommige patiënten hebben niet de middelen om een niet-dringend 

vervoer te betalen, zij dreigen dus hun medische zorg, therapie of 
afspraak stop te zetten. Het gaat om een regionaliseerde materie 
waarvoor momenteel wetten worden gemaakt (in een verschillend 
stadium in elk deel van het land). Aangezien de vaststellingen die de ED 
hebben gedaan worden verzonden, houdt de dienst ED regelmatig 
contact met de COCOM om een eventuele toekomstige samenwerking 
te overwegen.  

 
Werkgroep COVID-19 
Doelstellingen De signalen verzamelen van de kwetsbare doelgroepen op de 

maatregelen die werden ingevoerd in het kader van de bestrijding van 
COVID-19. Nagaan of er groepen zijn die niet bereikt worden door de 
maatregelen en of de kwetsbare groepen bepaalde moeilijkheden 
ondervinden om toegang te krijgen tot hun rechten. 

Betrokken organisaties Alle detacheringsplaatsen, INFOCEL (AI), dienst communicatie POD MI 
Stand van zaken Er werd meermaals een raadpleging georganiseerd met verschillende 

ervaringsdeskundigen over de impact van de COVID-19-maatregelen op 
de kwetsbare doelgroepen. Een tweede samenwerking vond plaats in 
september 2020. De INFOCEL deed beroep op een groep 
Nederlandstalige en Franstalige ervaringsdeskundigen om de 6 
basisregels en de manier waarop ze werden voorgesteld te bekijken op 
vlak van leesbaarheid, toegankelijkheid, duidelijkheid voor kwetsbare 
doelgroepen. De ervaringsdeskundigen formuleerden feedback 
betreffende de digitale kloof en de formulering van de maatregelen. Op 
basis van deze samenwerking werd door het Crisiscentrum de nota 
opgesteld “lokale communicatiestrategie”, die de samenwerking en de 
aanbevelingen omschrijft. 

 

3.4. Netwerk  
Naast de werkgroepen werden verschillende vergaderingen georganiseerd om de samenwerking te 
bevorderen tussen de detacheringsplaatsen en andere organisaties: 
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- Maandelijkse teamvergaderingen en supervisie (per taalrol) van de ED. Tussen juli en 
december 2020 werden 10 vergaderingen georganiseerd (5 Franstalige en5 Nederlandstalige). 
Er kon spijtig genoeg geen enkele supervisie georganiseerd, omdat de overheidsopdracht 
momenteel wordt goedgekeurd. 

- Overleg met alle partnerdiensten op 22 oktober 2020 met, onder andere, een voorstelling van 
het project “ED voor toegang tot de gezondheidszorg”, gefinancierd door het RIZIV en het 
delen van ervaringen, in subgroepen, over de aanpassing van de missies van de ED ten tijde 
van COVID.  

- Voorstellingen van ons project: 
o 1 voorstelling tijdens het overleg met alle partnerdiensten. 
o 1 voorstelling om de dienst en het project RIZIV voor te stellen in het kader van de 

ontwikkeling van de functie ED op regionaal niveau. 
o 2 voorstellingen in het kader van het invoeren van nieuwe samenwerkingen. 
o 1 voorstelling in het kader van de samenwerking met andere organisaties in verband 

met de werkgroepen, de signalen, ... 
o Voorstelling aan het begeleidingscomité van het Witboek aan het RIZIV op 16 

december 2020 
  

3.5. Budget  
Er werd een budget van 415.876,08 Euro toegekend voor de periode tussen 1 juli en 31 december 
2020. Er werden uitgaven gedaan voor een totaalbedrag van 353.374,8 Euro tijdens deze periode (zie 
onderstaande tabel).  

Juli – december 2020 Budget Uitgaven 

Personeelskosten 366.450 351.203,41 

Opleidingskosten 49.426,08 2.171,39 
TOTAAL 415.876,08 353.374,8 

 

Het budget voor coaching werd niet gebruikt tussen 1 juli en 31 december 2020. Een nieuwe 
overheidsopdracht werd gelanceerd, maar het contract met de organisatie werd tot op heden niet 
goedgekeurd door de Inspecteur van Financiën. 
 
U vindt een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van het project in de financiële kwartaalverslagen 
die per kwartaal worden opgesteld voor het RIZIV (zie bijlage 2). 

4. Toekomst van het project 

Op 1 juli 2020 werd het project verlengd voor een duur van 2,5 jaar. Het project loopt tot en met 31 
december 2022. Vanaf 2021 wordt er extra budget toegekend voor de aanwerving van 2 extra 
ervaringsdeskundigen. Dit dient voor de uitbreiding van de samenwerking met de mutualiteiten onder 
de vorm van een detachering. In 2021 zullen er dus verschillende nieuwe samenwerkingen opgestart 
worden, als gevolg van de verschuiving van enkele detacheringsplaatsen. Zo zal er in februari 2021 een 
Nederlandstalige ervaringsdeskundige ingezet worden bij het RIZIV, om aan de slag te gaan met de 
signalen die de andere ervaringsdeskundigen binnen brengen van het terrein. Daarnaast zal in 2021 
ook nog verdere prospectie gebeuren bij de mutualiteiten, waar tot op heden eerste contacten waren 
gelegd, om met hen een takenpakket voor een ervaringsdeskundige mogelijk te maken. 
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In het kader van de uitbreiding van het project, zal ook een nieuwe selectieprocedure worden 
gelanceerd in 2021 voor de aanwerving van zowel Franstalige als Nederlandstalige 
ervaringsdeskundigen. 

Daarnaast zal er ook nog worden ingezet op het verder uitwerken van lopende signalen, zoals de nota 
rond enterale en parenterale voeding. Deze nota wordt in 2021 besproken binnen het RIZIV, met als 
doelstelling dat de dienst ervaringsdeskundigen de ziekenhuizen en mutualiteiten opnieuw samen 
rond te tafel kan brengen, om oplossingen te bespreken. 

Er zal ook aandacht worden besteed aan de digitale kloof, aangezien deze problematiek, die in deze 
periode van gezondheidscrisis nog wordt versterkt, een direct effect heeft op kwetsbare personen en 
hun toegang tot zorg. 

Wat betreft de rapportage werd er een vereenvoudiging doorgevoerd van de fiches. De nadruk zal nu 
liggen op een beknopte weergave van eerstelijnscontacten en de werking van signalen. Zo krijgen de 
ervaringsdeskundigen extra tijd om in een kwaliteitsvolle ondersteuning van kwetsbare groepen te 
investeren. In het kader van COVID 19, blijven de ervaringsdeskundigen ook mee instaan voor 
toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen. De signalen die hieruit voortvloeien, worden in de 
toekomst alsnog besproken met het RIZIV. 
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Bijlage 1: Analyse van de eerstelijnsfiche 
 

1) Algemene persoonsgegevens 
 

I. Geslacht 
Man Vrouw 
64 % 36 % 

 

II. Nationaliteit 
Belg niet-Belg/niet-EU Europeaan 
46 % 20 % 34 % 

 

III. Personen ten laste 
Ja Neen Onbekend 
27 % 64 % 9 % 

 
IV. Verblijfsstatuut 

Wettelijk statuut Zonder wettelijk statuut 
57 % 43 % 

 

V. Domicilie (het vaakst) 
Vast adres Dakloze Opvanghuis voor daklozen 
53 % 24 % 7 % 

 

2) Verzekerbaarheid en inkomens: 
 
I. Verzekerbaarheidssituatie (het vaakst) 

Aangesloten bij een 
ziekenfonds 

Kosten ten laste van het 
OCMW 

Geen tenlasteneming Ten laste genomen 
door Fedasil 

43 % 21 % 19 % 12 % 
 

II. Hospitalisatieverzekering 
Ja Neen Onbekend 
15 % 65 % 20 % 

 

III. Recht op een verhoogde tegemoetkoming 
Geen recht Recht Onbekend 
 51 % 30 % 19 % 

 

 

 

 

IV. Inkomens (de meest voorkomende) 
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Geen 
inkome
ns 

Leeflo
on 

Ziekte- of 
Invaliditeitsuitke
ring door het 
ziekenfonds 

Pensio
en met 
IGO 

Uitkeri
ng 
DGPH 

Wer
k 

Werkloosheidsuitke
ring 

Onbeke
nd 

39 % 14 % 12 % 7% 6% 5 % 4 % 12 % 
 

3) De patiënten/cliënten hebben zich hoofdzakelijk tot de ED gericht via: 
 

Gestuurd door een collega 
binnen het detachement 

Permanentie van de ED op de 
detacheringsplaats 

Patiënt reeds begeleid 
in het verleden 

73 % 25 % 2 % 
 

4) De meest voorkomende problemen die de ervaringsdeskundigen hebben vastgesteld: 
 
I. inzake gezondheid 

Geletterdh
eid inzake 
gezondheid 

Fysieke 
gezondh
eid 

Wantrouw
en 
tegenover 
de hulp 

Geestelij
ke 
gezondh
eid 

Ziekteverzeker
ing 

Opna
me 

Problemen met 
hospitalisatieverzek
ering 

56 % 53 % 41 % 31 % 12 % 12 % 12% 
 

II. Buiten de gezondheid 
Taal Huisvestin

g 
Financiële 
probleme
n te wijten 
aan 
lage 
inkomens 

Isolemen
t 

Identiteitsdocument
/ 
Verblijfsstatuut 

Kennis 
van de 
sociale 
rechte
n 

Wer
k 

Familiale 
probleme
n 

28 
% 

28 % 27 % 25 % 25 % 18 % 16 % 15 % 

 

5) De meest voorkomende interventies van de ervaringsdeskundige: 
 

De 
admini-
stratiev
e 
stappen 
regelen 

Een 
luisteren
d oor 
bieden 

Begeleiden 
naar 
andere 
organisatie
s 

Nood 
aan 
vertalin
g 

Door-
verwijzen 
naar 
andere 
organisatie
s  
 

Uitputtin
g van de 
rechten 

Informere
n over de 
sociale 
rechten 

Informere
n over het 
recht op 
gezond-
heidszorg 
en op 
ziekte-
verzekerin
g 

88 % 48 % 36 % 33 % 25 % 17 % 15 % 14 % 
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6) De meest voorkomende hinderpalen die de ervaringsdeskundige tegenkomt: 
 

Taalproblemen Moeilijkheden 
in verband met 
de 
administratieve 
procedures 

De patiënt 
geeft het 
op 

Wachttermijnen 
voor de afspraken 

Continuïteit 
van de zorg 

Patiënten 
hebben angst 

37 % 30 % 24 % 15 % 15 % 12 % 
 

7) Belangrijkste problemen die werden aangehaald/opgelost door de ervaringsdeskundige: 
 

Problemen op 
het vlak van 
kennis van 
gezondheid 

Wantrouwen 
tegenover de 
hulp 

Problemen 
inzake fysieke 
gezondheid 

Taal Isolement Problemen met 
identiteitsbewijs / 
verblijfsvergunning 

34 % 26 % 28 % 23 % 12 % 12 % 
 

8) Uren die werden besteed aan een geval: 
 

Minder dan 2 uur Tussen 2 uur en 1/2 dag Tussen 1/2 dag en 1 
volledige dag 

Meer dan 1 dag 

63 % 18 % 8 % 11 % 

 
  



22 
 

Bijlage 2: Financiële verslagen 
Financieel verslag juli – december 2020 
FINANCIEEL VERSLAG   

Naam: 
Project ervaringsdeskundige in de sector van de 
gezondheidszorg  

Activiteitenjaar: 2020 (3de trimester)  
   
ORDERNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten juli - september 2020 164.853,05 

   

 Totaalbudget 164.853,05 

   
ORDERNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 
   
Opleiding Universiteit Artevelde Sven Vermeersch VSPW 385,6 

3 Vertaling van het activiteitenverslag januari 2019 - juni 2020 935,79 

 
 

 

 Totaalbudget 1321,39 

   
      

 TOTAAL: 166.174,44 
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Financieel verslag oktober – december 2020 
FINANCIEEL VERSLAG   

Naam: 
Project ervaringsdeskundige in de sector van de 
gezondheidszorg  

Activiteitenjaar: 2020 (4de trimester)  
   
ORDERNUMMER RUBRIEK 1 PERSONEELSKOSTEN BEDRAG 

 Omschrijving:  
1 Loonkosten oktober – december 2020 186.350,36 

   

 Totaalbudget 186.350,36 

   
ORDERNUMMER RUBRIEK 2 OPLEIDINGSKOSTEN  
 Omschrijving:  

2 Factuur opleiding FoRS/Paramédical 850 

 
 

 

 Totaalbudget 850 

   
      

 TOTAAL: 187.200,36 
 

 


