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Voorzitter: de heer Luc Martens 

Interpellatie van mevrouw Mieke Vogels tot me-
vrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, over de uitvoering van de 
bepaling in het regeerakkoord betreffende de maxi-
mumfactuur voor zorg 

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Roex tot me-
vrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, over de maximumfactuur 
in de zorgsector 

De voorzitter: Mevrouw Vogels heeft het woord. 

Mevrouw Mieke Vogels: Mijnheer de voorzitter, vorige 
week hebben we in hoog tempo de begroting Welzijn 
doorworsteld. Ik was dan ook verrast dat ik na afronding 
van die debatten woensdagmorgen in de krant las dat 
mevrouw Roex vragen heeft bij de uitvoering van de 
passage in het regeerakkoord over de maximumfactuur 
voor zorg. 

Mevrouw de minister, in uw beleidsnota lees ik: “Ik wil 
niet de indruk wekken dat ik binnen een zeer korte ter-
mijn de ideale toverformule zal vinden om een maxi-
mumfactuur voor zorg te implementeren. In elk geval 
zal ik het engagement van het regeerakkoord nakomen 
en tijdens deze regeerperiode de nodige stappen zetten 
om een gefaseerde invoering van een maximumfactuur 
in de zorg mogelijk te maken.  

Wel wil ik eerst zeer grondig onderzoeken met welke 
niet-medische kosten zwaar zieke mensen geconfron-
teerd worden. Hoe kunnen zij deze kosten op een een-
voudige manier in kaart brengen? Hoe kunnen we voor-
komen dat er nieuwe ongelijkheden ontstaan tussen 
bijvoorbeeld thuiszorg en residentiële zorg? In functie 
van welke criteria – onder meer financiële draagkracht – 
bepalen we het maximumplafond en laten we eventueel 
verschillen toe in het maximumplafond? Hoe integreren 
we dit in de bestaande Vlaamse zorgverzekering? Hoe 
bewaken we de prijsbepaling van voorzieningen en or-
ganisaties? Hoe kunnen we de financiële impact van een 
dergelijk systeem onder controle houden?” Dat zijn heel 
wat terechte vragen die u in 2004 in de beleidsnota hebt 
neergeschreven. 

Mevrouw de minister, hoe ver staat u met de realisatie 
van een maximumfactuur voor zorg? Deze regeerperio-
de is halfweg. Als u vóór 2009 nog zou willen beginnen 
met de realisatie van de maximumfactuur in de zorg, dan 
zou u nu toch al moeten weten welke richting u zult 

uitgaan en zou u daarvoor al een stappenplan moeten 
hebben opgemaakt. 

De actie van mevrouw Roex samen met haar fractie-
voorzitter, mevrouw Gennez, wat het natuurlijk zwaar-
wichtiger maakt, doet me vermoeden dat de Vlaamse 
Regering hier nog niet ver mee staat, om niet te zeggen 
nog nergens. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de 
sp.a-collega’s zenuwachtig worden en zelf enkele 
voorstellen doen. Mevrouw Roex stelt dat alle thuis-
zorgtarieven afhankelijk moeten worden van het inko-
men en dat de mensen de inkomensgebonden bijdragen 
voor maximum 20 uur per week zouden betalen. Me-
vrouw de minister, u hebt daar misschien over gepraat 
met de sp.a-fractie, maar mij is niet helemaal duidelijk 
wat dit betekent. Nu is het zo dat voor niet-medische 
thuiszorg een inkomensgebonden bijdrage wordt be-
taald. Zoals we vorige week al stelden, liggen die bij-
dragen veel te hoog, vooral voor chronisch zieken die 
langdurig niet-medische zorg nodig hebben, zeker als 
het gaat om tweeverdieners. Voor ouderen bestaan er 
immers, binnen de verschillende organisaties van de 
thuiszorg, systemen om in een vermindering van de 
tarieven te voorzien voor langdurige zorg. Voor jonge-
re mensen bestaan die niet. Dat is de reden waarom 
nog altijd 80 percent van alle thuiszorguren naar oude-
ren gaan en maar 20 percent naar mensen van minder 
dan 60 jaar. 

Bovendien is het zo dat de jonge zorgbehoevenden 
vaak ook geen beroep kunnen doen op de premie van 
de zorgverzekering. Dat is zo omdat die premie geba-
seerd is op de BEL-schaal, een schaal die bij uitstek 
rekening houdt met de vergrijzing. Er wordt gemeten 
of mensen de activiteiten van het dagelijkse leven niet 
meer aankunnen, bijvoorbeeld of ze te stram of te oud 
zijn om zelf hun boodschappen te doen, om zichzelf te 
wassen of om hun potje te koken. De Vlaamse Liga 
tegen Kanker heeft er al meermaals op gewezen dat 
kankerpatiënten zelden die 35 punten halen omdat ze 
zich nog perfect zelf kunnen redden op basis van de 
BEL-schaal, hoewel ze toch zorgbehoevend zijn. De 
wachttijd voor het langdurig verminderd zelfzorgver-
mogen is door de Vlaamse Regering opgetrokken van 
drie tot vier maanden, waardoor die mensen er zeker 
uitvallen omdat ze die 35 punten pas behalen in de 
laatste fase van hun ziekte en dan nog vier maanden 
moeten wachten. 

De sp.a wijst in haar voorstel ook op de factuur van de 
medische thuiszorg, meer bepaald van de verpleegkun-
dige die aan huis komt. Voor thuisverpleging aan huis 
moet geen remgeld worden betaald. Ik heb het zelf in 
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het voorjaar mogen of moeten ervaren, toen ik drie 
maanden thuis was. De verpleegkundige kwam gedu-
rende zes weken dagelijks aan huis. Toen ik informeerde 
wanneer de factuur zou komen, werd me gezegd dat ik 
geen factuur zou ontvangen, want alles wordt terugbe-
taald. Wat is daar de bedoeling van? Wil men dat omzet-
ten in een inkomensgebonden bijdrage? 

Hetzelfde geldt in zekere zin ook voor de rusthuisfac-
tuur. De niet-medische zorg in rusthuizen is ten laste van 
de rusthuisbewoner. Alle medische zorgen worden be-
taald door het RIZIV. Rusthuisbewoners betalen een 
vast maandelijks bedrag, of ze nu zware zorg behoeven 
of niet. We staan hier voor een fundamentele keuze. Tot 
vandaag werken we met een systeem van sociale zeker-
heid waarbij de bijdragen inkomensgebonden zijn en er 
een solidariteit bestaat tussen zieken en niet-zieken. Dat 
is een goed systeem. Maar als men zorgbehoevend 
wordt, krijgt men een forfaitaire uitkering. Ik denk dan 
aan de verpleegkundige thuiszorg, de medicamenten of 
het remgeld: daarvoor betaalt men grosso modo vaste, 
forfaitaire bedragen. Dat is een goed systeem, want men 
kan niet twee keer solidariteit vragen. 

Dat was ook de basis van het decreet betreffende de 
Vlaamse zorgverzekering dat hier, op één stem na, una-
niem is goedgekeurd. Het uitgangspunt was dat de bij-
dragen, die later zorgcentiemen werden genoemd, inko-
mensgebonden zouden zijn. Het zou gaan om een bij-
drage die men bovenop de belastingen zou betalen. 
Daartegenover zou een forfaitaire vergoeding staan als 
men zorgbehoevend wordt. De forfaitaire vergoeding 
bestaat. Wie vandaag in een rusthuis verblijft, krijgt 125 
euro per maand. Als ik me niet vergis, zal iemand die 
thuiszorg nodig heeft in 2007 104 euro krijgen. De vori-
ge regering, waarvan ik ook deel uitmaakte, heeft echter 
beslist om de inkomensgebonden bijdrage aan het sys-
teem even tussen haakjes te plaatsen. 

Ik denk dat, inzake de maximumfactuur voor zorg, kno-
pen moeten worden doorgehakt: hoe financieren we de 
Vlaamse zorgverzekering opdat ze een wezenlijke bij-
drage zou kunnen leveren aan het verlichten van de niet-
medische zorgkosten? Het wordt tijd dat we eindelijk 
deze parallel met de federale ziekteverzekering realise-
ren. Op de websites van sp.a staat nog steeds een tekst 
van de heer Steve Stevaert waarin hij zich een voorstan-
der verklaart van een inkomensgebonden bijdrage die 
wordt geïnd via belastingen. De inning via belastingen 
zorgt ervoor dat de administratiekosten worden gedrukt. Ik 
veronderstel dat sp.a nog altijd achter dat standpunt staat. 

De passus in het Vlaams regeerakkoord over de maxi-
mumfactuur voor zorg kan volgens mij pas worden uit-
gevoerd als men eerst een antwoord heeft gevonden op 
de vraag hoe het verder moet met de Vlaamse zorgver-
zekering. Hebben we de politieke moed om het vrijwel 
unaniem goedgekeurde decreet van 1999 uit te voeren, 
om inkomensgebonden bijdragen te vragen voor een 

systeem dat ervoor moet zorgen dat de kosten voor 
niet-medische verzorging betaalbaar blijven, ondanks 
de vergrijzing? 

Ik leg u daarom de volgende vragen voor. Wat is de 
stand van zaken? Is er al een stappenplan? Hebt u een 
antwoord op de vragen die u hebt gesteld? Hoe zit het 
met het fundamentele debat over de Vlaamse zorgver-
zekering en met de uitvoering ervan? 

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord. 

Mevrouw Elke Roex: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, geachte collega's, wij baseren ons 
op twee principes in het regeerakkoord: de betaalbaar-
heid en de transparantie van de rusthuisfactuur en de 
gefaseerde invoering van de maximumfactuur voor de 
zorg. Het gaat dus niet over de medische zorg of de 
thuisverpleging. Ons voorstel gaat over de thuiszorg. 
We willen inkomensgerelateerde bijdragen voor alle 
soorten van thuiszorg. 

Op dit ogenblik bestaat er alleen een soort van nomen-
clatuur voor de gezinszorg, maar niet voor de andere 
zorgverleningsvormen van het Thuiszorgdecreet. De 
gewoonte bestaat om voor sommige diensten inko-
mensgerelateerde facturen te leveren, maar dat is niet 
wettelijk geregeld. Ik wil ook weten wat de stand van 
zaken is. De factuur is voor zwaar zorgbehoevenden 
vaak moeilijk om dragen. 

Wat is de stand van zaken? Wat is het resultaat van de 
bevraging bij de mutualiteiten en de zorgkassen? Wel-
ke voorstellen zijn daaruit voortgekomen? Welke vast-
stellingen werden gedaan? Hoe ziet u het stappenplan 
voor een gefaseerde invoering van de maximumfactuur 
in de zorg en welke timing koppelt u daaraan? Welke 
stappen heeft u al ondernomen om te komen tot een 
transparant prijzenbeleid in de rust- en verzorgingste-
huizen? Hoe geeft u dit inhoudelijk vorm en wanneer 
wordt dit van kracht? 

Om een onduidelijkheid uit de wereld te helpen: ik 
denk niet dat we afstappen van het denkspoor om in-
komensgebonden bijdragen te innen. Naarmate de 
dotatie uit algemene middelen aan het Zorgfonds groter 
wordt, wordt ook de inkomensgebonden bijdrage van 
mensen binnen het Zorgfonds groter. Hoe je het ook 
draait of keert, een dotatie van de overheid werkt met 
belastingsgeld en belastingsgeld wordt nog altijd in-
komensgebonden geïnd. Je kunt daarover verschillende 
redeneringen maken, je kunt heel principieel vasthou-
den aan het principe van de zorgcentiem. Maar je kunt 
ook gewoon de realiteit bekijken en zien waar de mees-
te middelen vandaan komen. 

Het is ook geen frivool idee om te denken dat er twin-
tig uur zorg wordt betaald en de rest helemaal niet 
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meer. We hebben ons gebaseerd op de bestaande maxi-
mumfactuur in de medische zorg, op federaal niveau: als 
je twintig uur aan 1 euro betaalt, dan heb je 20 euro 
betaald, en dan ligt de grens op 20 euro. Als je twintig 
uur aan 5 euro betaalt omdat je meer verdient, dan ligt 
de grens op 100 euro. Dat is exact hetzelfde systeem als 
het federale systeem. Het ligt helemaal in de lijn van het 
federale akkoord. Alleen verschilt de manier waarop je 
ertoe komt. 

De minister zal ons allicht kunnen vertellen op welke 
punten er vooruitgang is geboekt. Een voorbeeld is de 
transparantie in het prijsbeleid van de rust- en verzor-
gingstehuizen. 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 

Mevrouw Marijke Dillen: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, ik wil mij graag aansluiten 
bij de interpellatie van mevrouw Vogels en de vraag van 
mevrouw Roex. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet 
inderdaad in de maximumfactuur voor niet-medische 
zorg. Intussen is de regeerperiode echter voor de helft 
voorbij. Het verwonderde mij, mevrouw Roex, dat de 
sp.a tijdens de begrotingsbesprekingen afwezig bleef bij 
de bespreking van dit dossier. (Opmerking van mevrouw 
Roex) 

Ik zeg niet dat u afwezig was, u bent een trouw lid van 
deze commissie. Het is ook niet mijn taak om te oorde-
len over wie hier wel of niet komt. Ik zeg alleen dat uw 
fractie zich vorige week, bij de bespreking van dit dos-
sier, niet heeft gemengd in het debat. 

Wij hebben toen vastgesteld, mevrouw de minister, dat 
het een heel ingewikkeld dossier is. Ik heb toen ge-
vraagd om een onderzoek te doen naar alle onderdelen 
van de niet-medische zorg. Ik had de indruk dat ver-
scheidene commissieleden mij daarin konden volgen, al 
hebben ze deze oproep niet uitdrukkelijk gesteund. Een 
deel van de niet-medische zorg behoort tot het federale 
niveau, een deel tot het Vlaamse niveau. Er bestaan 
enorme verschillen in de financiering. Sommigen krij-
gen een zeer hoge factuur gepresenteerd, anderen kun-
nen gedurende jaren een beroep kunnen doen op verzor-
ging zonder dat ze daarvoor één frank moeten betalen. 
Ik vind dat absoluut niet logisch. 

Ik herhaal dan ook opnieuw mijn oproep om eens rond 
de tafel te zitten om alles in kaart te brengen. Ik weet 
niet of er uniformiteit kan komen in de financiering van 
al die vormen van zorg. Dat vraag ik ook niet. Maar er 
zou toch wel een rechtvaardiger systeem moeten komen. 
Ik herhaal mijn oproep, mevrouw de minister, om eens 
een debat ten gronde te voeren, niet alleen in dit Vlaams 
Parlement maar ook met de federale collega’s. We zou-
den moeten nagaan hoe hoog de factuur kan zijn, en of 
deze inkomensgebonden moet zijn. Ik weet dat sommi-

gen pleiten voor inkomensgebondenheid en dat ande-
ren daarvoor huiveren. Ik doe daar vandaag geen uit-
spraken over. Moet het forfaitair zijn? Dat zijn alle-
maal zaken die in dat debat aan de orde kunnen komen. 
Het is hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van zo’n 
debat. 

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord. 

De heer Tom Dehaene: Dank u, voorzitter. Er bestaan 
vandaag al een aantal zaken die we zeker onder de 
aandacht mogen brengen. De diensten gezinszorg, 
waar elk jaar toch een groot aantal uren extra wordt 
aangeboden, zijn vandaag al inkomensgebonden. Ook 
die diensten die worden aangeboden door de lokale 
overheden – onder meer warme maaltijden, poets- en 
klusjesdiensten – zijn vaak inkomensgebonden. 

Ik wil terloops nog opmerken dat het persbericht 
spreekt van 1.400 euro per jaar. Als we er in slagen om 
naar 125 per jaar te gaan, wat zeker de bedoeling is van 
deze regering, zal dat 1.500 per jaar zijn. Het voor-
beeld dat wordt aangehaald in de persmededeling, 
namelijk dat sommige mensen 1.400 euro per jaar 
kosten hebben, is via de zorgverzekering al opgelost. 
Men spreekt van maximum twintig uren per week. Ik 
wil erop wijzen dat er vandaag in de regelgeving al 
rekening wordt gehouden met het aantal uren hulp dat 
men nodig heeft. Meer bepaald staat er ergens in de 
wetgeving dat men vanaf zestig uren per maand, dat is 
dus nog sneller dan twintig uren per week, een extra 
korting krijgt op de dienstverlening, meer bepaald in de 
gezinszorg. 

Uiteraard staan we achter het idee om verder te onder-
zoeken of een maximumfactuur haalbaar is, dat staat 
trouwens in het regeerakkoord. Toch moeten we oplet-
ten dat we niet dezelfde fouten maken als bij de zorg-
verzekering. Wemogen dus niet vragen dat de kosten 
bewezen worden alvorens men in aanmerking komt. 

Mevrouw Vogels, u weet dat het in onze meerderheid 
de gewoonte is om in stilte aan een aantal voorstellen 
te werken. Als we ermee klaar zijn, komen we ermee 
naar buiten. 

Zo’n maximumfactuur mag de zorgverzekering niet in 
het gedrang brengen. We zijn een zeer grote voorstan-
der van de zorgverzekering en vinden we dat we die 
zeker moeten vrijwaren, ook op lange termijn. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Geachte collega’s, er zijn al 
een aantal stappen gezet voor een maximumfactuur, 
met name de bevragingen die we gedaan hebben bij de 
zorgkassen, de mutualiteiten en de diensten voor ge-
zinszorg. Een aantal elementen moeten goed bekeken 
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worden vooraleer men overstapt naar zo’n ingrijpend 
systeem. 

Een van de bevindingen is dat men pleit voor een alter-
natieve naam. Men wil voorkomen dat deze maximum-
factuur zou verward worden met de maximumfactuur in 
de gezondheidszorgen. Deze werkgroep pleit dus voor 
een andere benaming, ik noem het verder de zorgbonus. 
Deze zorgbonus zal geen kopie zijn van de bestaande 
maximumfactuur in de gezondheidszorgen maar zal een 
eigen rationaliteit hebben, rekening houdend met de 
specifieke context van de niet-medische zorgverlening 
en de mogelijkheden voor een beschermingsmaatregel 
voor personen met een zwakke financiële draagkracht. 

Op basis van deze bespreking werd een conceptnota 
uitgewerkt waarin een eerste concept van de zorgbonus 
wordt geschetst alsook een aantal denkpistes. De defini-
tie zou zijn: “Een zorgbonus biedt aan zorgbehoevende 
personen met een beperkte financiële draagkracht en 
hoge aantoonbare niet-medische zorgkosten, de garantie 
op financiële toegankelijkheid van een welbepaald pak-
ket aan niet-medische zorgprestaties”. 

Elk woord is belangrijk. Voor ons is het belangrijk dat 
het gaat over ernstig zorgbehoevende personen en hoge 
niet-medische kosten die worden veroorzaakt door die 
zorgbehoevendheid. Om het toepassingsgebied van de 
zorgbonus te definiëren, wordt dan ook uitgegaan van de 
notie ‘zorgbehoevendheid’. Dit wordt geconcretiseerd 
volgens de huidige modaliteiten van de Vlaamse zorg-
verzekering. De werkgroep zou dus voorstellen om de 
notie ‘zorgbehoevendheid’ van de Vlaamse zorgverze-
kering te hanteren. 

Een tweede element van de definitie is ‘met een beperk-
te financiële draagkracht’. Dat betekent dat alleen per-
sonen met een beperkte financiële draagkracht in aan-
merking komen voor de zorgbonus. Het zou dus geen 
algemeen systeem worden. De beperkte analyse van de 
inkomenstoets en de sociale maximumfactuur laat ons 
besluiten dat er wellicht in het kader van de zorgbonus 
een nieuwe gegevensstroom betreffende het inkomen tot 
stand zal moeten komen. We denken dus dat de bestaan-
de systemen niet voldoende zijn om de financiële draag-
kracht van de mensen te analyseren. Voor ons is een 
verdere analyse noodzakelijk omdat de bestaande para-
meters niet de juiste situatie weergeven. 

‘Hoge aantoonbare niet-medische zorgkosten’ betekent 
dat we uitgaan van het feit dat de zorgbonus comple-
mentair is aan het systeem van de Vlaamse zorgverzeke-
ring. De Vlaamse zorgverzekering biedt een forfaitaire 
uitkering waarbij de effectieve zorgprestaties niet hoe-
ven bewezen te worden. Voor ons is het cruciaal dat de 
administratieve eenvoud bewaard blijft. Maar voor de 
doelgroep waarvan de financiële draagkracht zal getoetst 
worden, moeten we wel werken met aantoonbare niet-

medische zorgkosten. De zorgbonus vertrekt vanuit het 
idee dat indien, gezien het bestaan van de Vlaamse 
zorgverzekering, niet alle niet-medische zorgkosten 
door het systeem van de zorgbonus moeten gedragen 
worden. Sommige moeilijk te objectiveren zorgkosten 
worden niet opgenomen omdat men ervan uitgaat dat 
ze deel uitmaken van het forfait van de Vlaamse zorg-
verzekering. De zorgbonus beperkt zich, omwille van 
de praktische en administratieve uitvoering, tot aan-
toonbare niet-medische zorgkosten. 

De doelstelling van de zorgbonus is het financieel 
toegankelijk maken van de zorg. Doordat alle kosten 
ten laste van de gebruiker boven een bepaald grensbe-
drag worden gedragen door die zorgbonus, wordt de 
zorg betaalbaar voor de gebruiker. Die bonus biedt 
echter geen garantie of recht op een prioritaire behan-
deling bij de concrete zorgverstrekking of toewijzing 
aan een zorgaanbod. Er is dus een cruciaal verschil 
tussen het financieringsmechanisme en een prioritaire 
behandeling in het zorgaanbod zelf. 

De zorgbonus zou alleen rekening houden met effec-
tieve kosten ten laste van een gebruiker. Deze bonus is 
residuaal ten aanzien van onder meer ondersteunings-
maatregelen van het VAPH, premies van lokale over-
heden of tegemoetkomingen vanuit een aanvullende 
verzekering van ziekenfondsen. Het gaat dus over een 
pakket niet-medische zorgprestaties. 

Om het systeem van de zorgbonus ook administratief 
uitvoerbaar te maken, stellen we voor te werken met 
een limitatief standaardpakket van niet-medische zorg-
prestaties. Alleen prestaties opgenomen in dit pakket 
kunnen volgens de omschreven modaliteiten worden 
ingebracht voor de zorgbonus. De modaliteiten kunnen 
onder meer betrekking hebben op referentieprijzen, 
verstrekkers en hernieuwingstermijnen. Daarover zal 
zeker een debat moeten worden gevoerd. 

Het was de bedoeling dat het concept zou worden 
voorgesteld in december 2006. Nader te exploreren 
problemen en vragen zullen worden behandeld in een 
interkabinettenwerkgroep. Er zijn al een aantal moge-
lijkheden geopperd. Er moeten ook keuzes worden 
gemaakt, bijvoorbeeld over het meten van die financië-
le toegankelijkheid. Ook inzake het pakket van de niet-
medische zorgen moeten knopen worden doorgehakt. 
Om uitvoering te geven aan elementen zoals de finan-
cieringsstroom, zal er een onderzoek worden uitbe-
steed. Er zal ook een raming worden gemaakt van de 
kostprijs. De bijkomende kosten voor de Vlaamse 
Regering zullen immers moeten worden begroot. Ver-
volgens kan het regelgevende traject beginnen. 

We komen de verbintenis van het Vlaamse regeerak-
koord dus na: we zullen de nodige stappen zetten om 
dit nog deze bestuursperiode te verwezenlijken. 
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Er werd gevraagd wat we hebben gedaan om het prijsbe-
leid in de rust- en verzorgingstehuizen transparant te 
maken. Ik heb het ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen 
waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex 
met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen, op de 
agenda gezet van de vergadering van de Vlaamse Rege-
ring op 8 december, voor een principiële goedkeuring.  

Het ingediende ontwerp heeft tot doel de bestaande 
erkenningsnormen voor de rusthuizen inzake dagprijs en 
supplementen, facturatie, reglement van orde en schrif-
telijke overeenkomst aan te passen, vanaf 1 juli 2007. 
Met deze aanpassingen wordt een betere financiële be-
scherming beoogd van personen die in de rusthuizen 
verblijven. Uitgangspunten zijn daarbij duidelijkheid, 
transparantie en uniformiteit. Dit dossier zal binnenkort 
dus op de agenda worden gezet, waarna er uitvoering 
aan kan worden gegeven. 

Ook werd mijn mening gevraagd over de sp.a-
voorstellen. Wij hebben begrepen dat dit voorstel alle 
thuiszorgtarieven afhankelijk zou maken van het inko-
men en dat de betrokkenen deze inkomensgebonden 
bijdrage voor maximaal 20 uur per week zouden betalen. 
Bij de thuiszorg is het echter zo dat de gebruikersbijdra-
ge nu al inkomensgerelateerd is, bijvoorbeeld bij gezins-
zorg, schoonmaakhulp of oppas door een dienst voor 
logistieke hulp en aanvullende thuiszorg. We zijn blij 
dat de thuisverpleging geen deel uitmaakt van het voor-
stel. Dat behoort immers tot de federale bevoegdheden. 
Bij het volledig kosteloos maken van een zorgconsump-
tie van meer dan 20 uur per week, hebben we nog een 
aantal vragen en bedenkingen, waarover we uiteraard 
samen zullen overleggen. 

We vinden alleszins wel dat er een vertaling moet zijn 
die consistent is met het concept van de zorgbonus. Dat 
betekent dat de financiële draagkracht de meest door-
slaggevende component moet zijn in het systeem. In de 
realiteit kan 30 uur zorg voor een vermogend persoon 
veel minder zwaar doorwegen dan 5 uur zorg voor ie-
mand met een beperkte financiële draagkracht. De im-
pact daarvan moet dus worden bekeken. We moeten 
consistent zijn met het systeem dat we vooropstellen. De 
vraag rijst of we voor die vermogende persoon dan kos-
teloos 10 uur zorg per week ter beschikking moeten 
stellen, gewoon omdat de grens van 20 uur overschreden 
is. Misschien kunnen we beter proberen onze inspannin-
gen maximaal te richten op die personen die er het meest 
behoefte aan hebben, gezien hun beperkt financiële 
draagkracht. 

Ten slotte zal het voorstel van sp·a de prestaties die 
vandaag worden geboden door mantelzorg en vrijwilli-
gerszorg, minder aantrekkelijk maken. Dat moet zeker in 
overweging worden genomen in het debat. 

Ook bij het voorstel om de rusthuisfactuur mee op te 
nemen in het systeem van de zorgbonus, hebben we 
nog een aantal vragen, die we samen zullen bespreken. 
De hoge kosten bij een rustoordopname worden over 
het algemeen niet zozeer veroorzaakt door de niet-
medische kosten, maar door de verblijfs- en hotelkos-
ten. Het in aanmerking nemen van een integrale rust-
oordfactuur voor de zorgbonus zal impliceren dat rust-
oordbewoners veel sneller dan thuiszorgpatiënten de 
maximale grens bereiken. Dat moeten we zeker en vast 
voorkomen. Uit de reactie maak ik op dat dit niet de 
bedoeling is. Alleen de supplementen bovenop de dag-
prijs in rekening brengen lijkt ons evenmin een goede 
optie. Vooral duurdere rustoorden rekenen supplemen-
ten aan. Niet alle supplementen hebben te maken met 
niet-medische zorgkosten. Supplementen behoren per 
definitie niet tot het standaardpakket van zorgen. De 
noodzakelijke zorgen zouden immers inbegrepen moe-
ten zijn in de dagprijs zelf. Dat is alleszins onze bedoe-
ling. 

Dan was er de vraag om het debat over de zorg op-
nieuw te openen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik als 
lid van deze regering gebonden ben aan het Vlaamse 
regeerakkoord. Ik zal dus uitvoering geven aan de 
passus in het regeerakkoord met betrekking tot de 
zorgverzekering. De zorgverzekering is een goed sys-
teem dat duidelijke verdiensten heeft. Het is op admi-
nistratief vlak bijvoorbeeld een vrij eenvoudig systeem 
en het is gebaseerd op principes van solidariteit, ge-
lijkwaardigheid en gelijke rechten en plichten voor 
eenieder die onder het toepassingsgebied valt. De erva-
ring toont aan dat de zorgverzekering voor heel wat 
mensen financieel soelaas brengt. Ik denk bijvoorbeeld 
aan rusthuisbewoners die door die zorgverzekering niet 
langer financieel afhankelijk zijn van het OCMW. 

Het optrekken van de zorgverzekering vergt een hele 
inspanning. De forfaitaire uitkering waarvoor geen 
bewijslast nodig is biedt bovendien mogelijkheden om 
niet aantoonbare of niet gemakkelijk objectiveerbare 
zorgkosten zoals mantelzorg financieel te ondersteu-
nen. Het is een belangrijk beleidssignaal. Sommige 
kosten zijn niet aantoonbaar en dat verdient onze steun. 
Dat is het voordeel van de Vlaamse zorgverzekering. 
De zorgbonus kan worden beschouwd als een boven-
bouw bovenop de Vlaamse zorgverzekering voor een 
beperkte doelgroep van financieel kwetsbare personen. 
De aantoonbare niet-medische zorgkosten moeten 
dermate hoog zijn dat rekening kan worden gehouden 
met de beperkte financiële draagkracht van de betrok-
kene. 

Mevrouw Mieke Vogels: Ik dank de minister voor 
haar antwoord. De situatie staat er beter voor dan ik 
kon vermoeden op basis van de opmerkingen van de 
collega’s van s.pa. Blijkbaar is het overleg tussen de 
meerderheidspartijen niet zo goed. Het is echter nooit 
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te laat. Het zou interessant zijn om een en ander – bij-
voorbeeld de bevragingen bij de mutualiteiten – in de 
commissie te bespreken en te horen wat het middenveld 
zoal zegt over de maximumfactuur of de zorgbonus. Ik 
zal een officiële vraag indienen om hierover een hoorzit-
ting te houden. 

De minister spreekt van zorgbonus in plaats van maxi-
mumfactuur. What’s in a name? Als het kind maar een 
naam heeft en de mensen worden geholpen als hun 
zorgkosten te hoog oplopen. Op het federale niveau is 
het systeem van de maximumfactuur al uitgewerkt. Ie-
dereen krijgt een vaste uitkering, ongeacht het benodig-
de zorgniveau. Mensen met een laag inkomen worden, 
ondanks de terugbetalingen, zwaarder getroffen en een 
of andere vorm van correctie zal dus nodig zijn. 

In Vlaanderen heeft men een systeem dat helemaal nog 
niet op punt staat. De Vlaamse zorgverzekering staat 
nog in de kinderschoenen. Men wil al lopen alvorens 
men kan gaan. Voor mensen die nog thuis zijn, geldt een 
zorgverzekering alleen als ze zeer zwaar zorgbehoevend 
zijn, of 35 punten op de BEL-schaal halen. We zouden 
dat systeem eerst volledig moeten uitwerken zodat ie-
dereen er recht op heeft op basis van een inkomensge-
bonden bijdrage. Nadien kan een correctie worden inge-
voerd in het kader van een zorgbonus. De BEL-schaal is 
gericht op de zelfredzaamheid. Het is een schaal voor 
senioren, en niet voor chronisch zieken, die ook nu weer 
uit de boot dreigen te vallen. 

Ik ben blij dat de minister al een aantal punten heeft 
overdacht. Ik begrijp dat zij binnen de grenzen van het 
regeerakkoord moet blijven. Misschien kan na een gron-
dige analyse worden besloten dat het regeerakkoord niet 
helemaal correct is en dat er een addendum moet worden 
aan vastgehecht. Op basis van de resultaten van de be-
vraging van de mutualiteiten kunnen de andere rege-
ringspartijen misschien worden overtuigd om een inko-
mensgebonden inning voor de zorgverzekering te instal-
leren. s.pa volgt dit standpunt al zeker. 

Er wordt gezegd dat men over een inkomensgebonden 
systeem beschikt als er meer middelen uit de belastingen 
aan de zorgverzekering worden toegevoegd. Dat is juist. 
We zitten hier echter met een verzekeringsprincipe. 
Mensen die ergens recht op hebben, moeten zeker zijn 
van de uitkering.  

Als men de uitkeringen laat afhangen van jaarlijkse 
beslissingen in het kader van begrotingsonderhandelin-
gen, dan is men verkeerd bezig. Dan maakt men de 
mensen iets wijs. Mocht de ziekteverzekering alleen 
voortkomen uit belastingontvangsten, dan zou ze al lang 
niet meer bestaan. Er is een inkomensgebonden bijdrage 
nodig die specifiek bestemd is voor de zorgverzekering. 
Vandaar dat men destijds de idee van de zorgcentiem 
heeft gelanceerd. Als de zorgcentiem wordt ingevoerd 

voor de zorgverzekering, wordt de zorguitkering beter 
gegarandeerd aan de betalers op het moment dat ze er 
behoefte aan hebben. 

Mevrouw Elke Roex: Mevrouw Vogels, wat dat laats-
te betreft, hebt u gedeeltelijk gelijk. Het zichtbaar ma-
ken van bijdragen zorgt er echter ook voor dat mensen 
veel meer verwachten dan datgene wat ze terugkrijgen. 
Als in de belastingen alles zichtbaar wordt gemaakt, 
dan komen we in een mechanisme waarbij mensen op 
een heel andere manier gaan redeneren over wat ze 
terugkrijgen. 

De opcentiemen zijn nog altijd problematisch voor 
Brussel. Als Brusselaar kan ik alleen maar zeggen dat 
ik kies voor een dotatie als we daarmee hetzelfde resul-
taat kunnen bereiken. De twee systemen hebben voor- 
en nadelen. We kunnen niet zeggen dat we nu bezig 
zijn met een inning die alleen forfaitair is. Het grootste 
deel van de middelen komt uit de belastingen. 

Ons voorstel is uitgewerkt door de partij en elke partij 
heeft het recht om dergelijke voorstellen te doen. Ik 
denk dat er weinig tegenstrijdigheden zijn tussen ons 
voorstel en de woorden van de minister. Het water is 
dus niet zo diep als mevrouw Vogels ons wil doen 
geloven. 

Ik wil nog reageren op wat de heer Dehaene heeft ge-
zegd over de thuiszorg. We hebben het inderdaad over 
de bewijsbare kosten. We mogen echter niet vergeten 
dat mensen heel veel kosten hebben die niet direct 
aantoonbaar zijn. Wie zwaar zorgbehoevend is, koopt 
soms incontinentiemateriaal in de supermarkt om de 
hoek. Die kosten kunnen niet steeds worden bewezen, 
hoewel ze gedekt worden door de zorgverzekering. 
Vanuit dat principe zijn we ook vertrokken. Als er 
1.400 euro extra kosten zijn voor thuiszorg, dan kan 
dat voor sommigen problematisch zijn, niet omwille 
van die 1.400 euro, maar wel door alle andere niet-
aantoonbare kosten die er bijkomen. Dat is niet tegen-
strijdig. In de volgende zin van het persbericht staat dat 
die kosten bij sommigen oplopen tot 4.000 euro. Er is 
dus effectief een probleem. 

In ons voorstel over de rusthuizen maken we een on-
derscheid tussen woon-, zorg- en luxekosten. Het is 
niet onze bedoeling om alleen de supplementen in 
rekening te brengen. Integendeel, we willen de sup-
plementen beperken tot luxekosten. Mensen moeten 
zeker zijn dat de prijzen van de verschillende rusthui-
zen vergelijkbare kosten dekken. Wat er bovenop 
komt, moet overal op eenzelfde manier worden aange-
rekend. Op dit ogenblik heerst er grote onduidelijk-
heid: in het ene rusthuis moet de pedicure worden bij-
betaald en in het andere niet. Daardoor zijn de kosten 
moeilijk te vergelijken. We willen meer transparantie. 
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Ik ga graag in op de uitnodiging van de minister om daar 
verder over te praten. Er zijn veel mogelijkheden binnen 
de grenzen die de minister heeft uitgelegd. 

Met redenen omklede moties 

De voorzitter: Tot besluit van deze interpellatie werden 
twee met redenen omklede moties aangekondigd, een 
door mevrouw Dillen en een door de dames Roex en 
Van der Borght en door de heren Dehaene en Caron. De 
moties moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de 
tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergade-
ring. 

Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de stijging van 
het aantal hiv-infecties bij homo- en biseksuelen 

Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de stijging van 
het aantal hiv-besmettingen en het actieplan van 
Sensoa 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, dames en heren, in Nederland is 
onlangs een rapport verschenen met als titel ‘Monitoring 
of human immunodeficiency virus (afgekort hiv) in the 
Netherlands’. Naar aanleiding daarvan bevroeg ik ook 
federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Za-
ken, de heer Demotte. In het rapport staat dat het aantal 
hiv-besmettingen in Nederland angstwekkend is geste-
gen in de homo- en biseksuele gemeenschap. 

Ook in België blijkt deze trend zich door te zetten. Van 
de in 2004 nieuw-gediagnosticeerde hiv-geïnfecteerden 
met Belgische nationaliteit blijkt 81,1 percent mannelijk 
te zijn. Het aantal infecties waarvoor een homo- of bi-
seksuele overdracht werd gerapporteerd, is tussen 1997 
en 2004 nagenoeg verdubbeld: van 100 naar 195 geval-
len. Door de nieuwe cocktails van medicijnen die echt 
wel werken, gaan velen aids als een chronische ziekte 
beschouwen en weer onveilig vrijen. Af en toe is er 
inderdaad goed nieuws over de behandeling, maar het 
blijft een potentieel dodelijke ziekte. Een bijkomende 
indicatie voor het onveilige vrijgedrag is de opmars van 
andere seksueel overdraagbare aandoeningen (afgekort 
soa) zoals syfilis en lymphogranuloma venereum. 

Uit het rapport blijkt dat de meest getroffen leeftijdsca-
tegorie die van 30 tot 34 jaar is, gevolgd door die van 35 

tot 39 en die van 25 tot 29 jaar. Als we incalculeren dat 
men een aantal jaar rondloopt met hiv zonder dat het 
wordt gediagnosticeerd, dan bevindt men zich op de 
leeftijd van overdracht vaak in de categorie van de 
dertigers. Die leeftijdsgroep wordt niet alleen bereikt 
door flyers en condooms uit te delen op holebifuiven. 

Uit een andere recente Nederlandse studie blijkt dat het 
internet een belangrijke rol speelt. Er is een groot ver-
schil tussen on-liners en off-liners, met andere woor-
den tussen mensen met of zonder pc of tussen mensen 
die wel of niet chatten. Mannen die een homo-
chatroom bezoeken, zijn minder op de hoogte over aids 
en hiv en zijn sneller geneigd om onveilige seks te 
hebben. De onderzoekers verbaasden zich erover dat de 
meeste mannen die op zoek zijn naar seks via het in-
ternet minder vrees hebben voor soa’s of hiv. Onder-
zoek naar onveilige seks wees al meermaals uit dat 
onveilig vrijen meer voorkomt bij mannen die op zoek 
gaan naar mannen via het internet. Dat is logisch want 
het internet is anoniem en niemand hoeft te zeggen wat 
zijn gezondheidstoestand is. Er worden met andere 
woorden meer risico’s genomen. 

In het verleden heb ik u al een soortgelijke vraag ge-
steld en toen bent u uitgebreid ingegaan op de verschil-
lende sensibiliseringscampagnes en op de convenants 
die u met de partnerorganisaties ondersteunt. Mevrouw 
de minister, zijn deze campagnes reeds geëvalueerd? 
Zo ja, hoe werden die aangepakt en wat waren de con-
clusies? Zo nee, waarom was er nog geen evaluatie? 
Acht u het opportuun om nieuwe preventiecampagnes 
te voeren om de holebipopulatie te bereiken? Zo ja, 
welke? Gaat u dit doen in samenspraak met uw federa-
le collega? Zo nee, waarom acht u dit niet opportuun? 
Acht u het opportuun maatregelen te nemen naar de 
leeftijdscategorie van de dertigers? Vindt u het nuttig 
om in deze commissie te brainstormen over het ont-
wikkelen van nieuwe strategieën? 

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord. 

Mevrouw Marijke Dillen: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, uit cijfers die vorige week wer-
den bekendgemaakt, is gebleken dat er vorig jaar 1.072 
nieuwe hiv-diagnoses waren, wat neerkomt op een 
stijging met 7 percent. Uit de gegevens van Sensoa 
blijkt dat er inzake het besmettingspatroon een grondig 
verschil is tussen Belgen en niet-Belgen. Bij niet-
Belgen gaat het hoofdzakelijk om een heterofenomeen, 
bij Belgen is hiv in groeiende mate opnieuw een homo-
fenomeen. Volgens Sensoa gaat het om een structureel 
en toenemend gezondheidsprobleem. Homo’s vrijen 
steeds vaker onveilig, waardoor het aantal besmettin-
gen met hiv en met andere geslachtsziekten toeneemt. 

In een interessante en wetenschappelijk onderbouwde 
tekst geeft Sensoa daarvoor een aantal oorzaken aan, 
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zoals condoommoeheid, het onvoldoende op de hoogte 
zijn over de risico’s van hiv of het minimaliseren ervan 
ten gevolge van de betere therapieën die een onterecht 
gevoel van veiligheid geven. Sensoa heeft naar aanlei-
ding van deze gegevens een actieplan uitgewerkt dat 
mikt op homo’s en heeft dat aan u voorgelegd. Mevrouw 
de minister, wat is de inhoud van het actieplan? Wat is 
uw standpunt ter zake? Welke klemtonen worden er 
gelegd? Wanneer wordt in de concrete uitvoering voor-
zien? Gezien de stijging van het aantal besmettingen, 
mogen we niet wachten met nieuwe preventiecampag-
nes. Integendeel, het is nodig om de preventie-
inspanningen op te drijven. Wat zult u doen? 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Mijnheer de voorzitter, ik sluit me 
aan bij de bekommernissen die door de vraagstellers zijn 
geuit. Blijkbaar worden de risico’s van besmetting ge-
minimaliseerd omdat er betere therapieën zijn. De 
angstaanjagende verhalen zijn blijkbaar al wat vergeten 
en minder doorgedrongen bij de nieuwe generatie. Er is 
gewenning ontstaan die tot grotere risico’s leidt. Me-
vrouw de minister, is het niet nodig om een tandje bij te 
steken, vooral op plaatsen waar de risico’s het grootst 
zijn? Er is hier al gesproken over het internet, maar spe-
cialisten wijzen ook op de typerende omgangswijzen 
van holebi’s, zoals cruising-plaatsen. Ik wil daar abso-
luut geen oordeel over vellen, maar de preventiecam-
pagnes moeten worden geüpdatet waardoor ze aanslui-
ten bij de leefpatronen van de belangrijkste risicogroe-
pen. Wat is uw mening daarover? 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, geach-
te collega's, sta mij toe om wat toelichting te geven bij 
de informatie die ik terugvond in de vragen om uitleg. 
Enkele weken geleden kwamen enkele cijfers over hiv-
infecties in de media. In 2005 noteerde het Wetenschap-
pelijk Instituut voor Volksgezondheid in België 1.072 
nieuwe diagnoses van hiv. Dat is een stijging met 7,1 
percent tegenover 2004. De cijfers moeten met enige 
omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ze geven niet 
noodzakelijk het aantal nieuwe besmettingen weer, maar 
het aantal vastgestelde diagnoses. Er kunnen immers 
verschillende jaren verstrijken tussen het ogenblik van 
besmetting en het moment waarop iemand zich laat 
testen. 

In onze buurlanden is de stijging nog groter. Niettemin 
is de evolutie bij ons zorgwekkend. De cijfers getuigen 
van een dubbele dynamiek. Meer dan de helft van de 
gevallen heeft betrekking op niet-Belgen die in België 
werden gediagnosticeerd, maar bij wie de besmetting 
meestal in het land van oorsprong plaatsvond. Deze 
mensen zijn het slachtoffer van de wereldwijde epidemie 
waarbij vooral heteroseksuele overdracht een rol speelt 

en vooral vrouwen worden getroffen. Deze groep ver-
eist een aparte aanpak. Bij mensen met de Belgische 
nationaliteit wordt veeleer de westerse trend bevestigd: 
bijna tweederde van de nieuwe diagnoses doet zich 
voor bij mannen met homoseksuele contacten. Dit 
overwicht geldt trouwens ook voor de soa’s: meer dan 
de helft van de geregistreerde soa’s bij mannen wordt 
vastgesteld bij homoseksuele mannen. 

Ondertussen kunnen we spreken van een structureel en 
groeiend gezondheidsprobleem onder mannen die seks 
hebben met mannen (afgekort MSM). Ook dit is een 
internationale tendens: in alle westerse landen stelt 
men vast dat het aantal nieuwe besmettingen met soa’s 
en hiv bij deze groep opnieuw toeneemt. Wat zijn de 
mogelijke oorzaken? Aanvankelijk vrijde 75 percent 
van de Vlaamse homomannen altijd veilig. In 2001 
bleek dat aandeel gedaald te zijn tot 60 percent. Er zijn 
verschillende mogelijke verklaringen voor deze grote 
daling. Condoomgebruik wordt door sommige homo-
mannen ervaren als een ernstige belemmering van hun 
seksualiteitsbeleving. In vaste relaties laten mannen het 
condoom dan ook vaak weg. Bij mannen die al tiental-
len jaren condooms gebruiken, kan sprake zijn van 
enige condoommoeheid. Jonge homomannen kennen 
vaak geen seropositieve homo's en minimaliseren de 
risico’s van hiv en soa’s. Of ze zijn tot over hun oren 
verliefd en beschouwen condoomgebruik als een uiting 
van wantrouwen tegenover de partner. Sommige hiv-
positieve mannen die het vóór hun besmetting al moei-
lijk hadden met condooms, gebruiken nadien ook niet 
altijd een condoom. 

Het mag duidelijk zijn dat de stijging van het aantal 
diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen 
meerdere oorzaken heeft. In het begin van de hiv-
epidemie had de ziekte het imago een zeer ernstige 
aandoening te zijn. Het volstond informatie te ver-
strekken om een gedragsverandering onder homoman-
nen te bewerkstelligen. Onderliggende gedragsfactoren 
zoals attitudes, vaardigheden en omgevingsfactoren 
spelen een belangrijke rol, zo blijkt uit onderzoek. Ook 
veranderingen in de seksuele cultuur, zoals dating via 
het internet, het toegenomen aantal partners en een 
toename van anale seks hebben een effect. Kwalitatie-
ve trends die samenhangen met risicogedrag, zoals 
depressieve gevoelens, verinnerlijkte homofobie, gêne 
tegenover de eigen seksualiteit, tonen aan dat we te 
maken hebben met een structureel en complex pro-
bleem. Het blijft dus belangrijk om te informeren en te 
sensibiliseren, maar dat volstaat niet om deze com-
plexe oorzaken weg te nemen. 

Evaluatie is voor Vlaamse partnerorganisaties een 
integraal onderdeel van een goede strategie. Dat is niet 
altijd eenvoudig. Dergelijke discussies worden gevoerd 
met de partnerorganisaties als convenanten ter onder-
tekening voorliggen. Alle ondertekenaars vinden ef-
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fectmetingen belangrijk. Zonder evaluatie kunnen stra-
tegieën immers niet worden bijgestuurd. Wel is het zo 
dat een effectieve preventie niet altijd leidt tot meetbare 
effecten. We vragen daarom dat preventie focust op het 
ingrijpen op determinanten die wél tot positieve effecten 
kunnen leiden. Vermits gedrag wordt aangestuurd door 
veel determinanten, blijft een meting van de impact van 
preventiecampagnes moeilijk. 

De preventieacties van Sensoa worden steeds grondig 
vooraf getest en geëvalueerd met de doelgroep. De me-
thode en de probleemstelling van de acties worden we-
tenschappelijk gefundeerd. Goede Minnaars, the Safe 
Sex Zone en BEND horen daar zeker bij. BEND is als 
laatste geëvalueerd. Voor de evaluatie van BEND is bij 
de doelgroep gepeild naar het bereik en de appreciatie 
via polls, een groepsgesprek en een vragenlijst. Alles 
samen werden 765 respondenten betrokken bij de test 
achteraf. Ik bezorg de resultaten ervan aan de commis-
siesecretaris. 

Als Vlaams service- en expertisecentrum is Sensoa ver-
antwoordelijk voor aangepaste preventie-initiatieven 
voor deze groep. Sensoa deed ook extra inspanningen. 
In 2006 gaat de grootste investering naar activiteiten 
voor MSM. Gezien de stijging van het aantal besmettin-
gen onder homomannen heeft Sensoa eind 2004 beslist 
om een extra medewerker aan het programma te laten 
meewerken. Dit resulteerde onder meer in een  
grotere betrokkenheid van de eigenaars van seksplaatsen 
bij de preventie, via het project Safe Sex Zone. Er  
kwam ook een aparte website voor homomannen  
– www.mannenseks.be – en een verhoogde frequentie  
– minstens vier per jaar – van sensibiliserende affiches. 

In oktober 2006 is beslist om een tweede uitbreiding met 
0,3 VTE werknemer te realiseren. Zo wil men meer 
werk kunnen maken van de ontwikkeling van preventie-
initiatieven voor mensen met hiv. Recent nodigde 
Sensoa een aantal experts uit om op basis van de nieuwe 
informatie na te denken over activiteiten die de preven-
tieacties voor de doelgroep MSM kunnen versterken. 
Deze denkoefening leverde de eerste aanzet tot een-
actieplan op en een ruwe schets van de voorwaarden die 
noodzakelijk zijn om het te realiseren. 

Wat is de inhoud van het actieplan? Het bevat volgende 
luiken: acties voor de doelgroep MSM, acties voor de 
intermediairen en structurele voorstellen en initiatieven 
met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. Met het 
eerste luik wil men de homomannen van de holebibewe-
ging beter sensibiliseren en hen de instrumenten aanrei-
ken om zelf hun seksuele gezondheid te bewaken en te 
bevorderen. Het tweede luik is gericht op de intermedi-
airen. Daarmee wil men de hulpverlening nog efficiënter 
maken en beter afstemmen op de noden. Met structurele 
maatregelen wil men voldoende zorgcapaciteit realiseren 
voor de doelgroep. Met het wetenschappelijk onderzoek 

wil men nagaan welke elementen de preventie weten-
schappelijk ondersteunen. Dat moet leiden tot een 
grotere effectiviteit. 

Welke klemtonen worden er gelegd? Het actieplan van 
Sensoa bevat onder meer sensibiliserende acties voor 
MSM. Essentieel is daarbij dat de holebibeweging zich 
realiseert dat het belangrijk is dat zij meewerkt aan de 
preventie-acties. In dat kader zijn themacampagnes om 
MSM aan te spreken zinvol. De holebibeweging kan 
inspanningen leveren om de preventie onder doel-
groeporganisaties te bevorderen. 

MSM worden in hun seksuele beleving ondersteund 
met praktische instrumenten en diensten op maat. 
MSM krijgen de nodige praktische ondersteuning voor 
het behoud van hun seksuele gezondheid. Een belang-
rijke rol is daarbij weggelegd voor de homohoreca, die 
op plaatsen waar gelegenheid tot seks bestaat, kan 
voorzien in condoomautomaten of gratis condooms en 
glijmiddel op waterbasis. Die horeca-uitbaters vervul-
len een actieve rol in de verspreiding van preventiema-
teriaal voor MSM. Er moeten ruimtes komen die aan-
zetten tot veilig vrijen. 

Verder zijn er de acties voor intermediairen. Zorgver-
strekkers ondersteunen MSM in hun seksuele beleving 
en beschikken over de nodige praktische instrumenten, 
deskundigheid en diensten op maat. Seropositieve 
MSM en MSM met een soa-besmetting kunnen ge-
bruik maken van intensieve seksuele counseling, die 
wordt verstrekt door psychologen en seksuologen. 
Reguliere medische hulpverstrekkers zijn gesensibili-
seerd over het belang van een goede seksuele counse-
ling als preventieve strategie voor soa- en hiv-
overdracht. Reguliere medische hulpverleners zoals 
artsen, huisartsen, dermatologen en dergelijke moedi-
gen MSM aan hun serostatus te kennen, voorzien in de 
nodige pre- en posttestcounseling en zorgen voor ge-
paste doorverwijzing. 

En dan zijn er de structurele maatregelen: MSM moe-
ten beschikken over de nodige structurele voorzienin-
gen om optimaal zorg te kunnen dragen voor hun sek-
suele gezondheid. In de grote Vlaamse steden richten 
bestaande – gratis en anonieme – hiv- en soa-test-
plaatsen hun aanbod expliciet naar MSM. MSM vinden 
bij hun bestaande zorgverstrekker – bijvoorbeeld de 
huisarts – een laagdrempelige toegang tot hiv- en soa-
testen en pre-en posttestcounseling. Indien gewenst 
worden ze doorverwezen voor psychosociale begelei-
ding op maat. MSM kunnen op een gemakkelijke en 
toegankelijke manier gebruik maken van een aanbod 
van vrijwillige counseling en testing. 

En dan is er het onderzoek. Wetenschappelijke instel-
lingen verrichten meer onderzoek over de seksuele 
gezondheid van MSM en beschikken daartoe over de 
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nodige financiële middelen. Dit onderzoek gaat onder 
meer over de determinanten van seksueel risicogedrag, 
systematische gedragsmonitoring via longitudinaal on-
derzoek, het gebruik van preventieve technologieën 
zoals vaccinatie en condooms, hulpverlening zoals pre-
ventieve counseling en het gebruik van hiv- en soa-
testen door de doelgroep, effectieve strategieën voor 
gedragsverandering en profilering van MSM, en ten 
slotte, de effectiviteit van interventies bij MSM. Regi-
stratiegegevens geven een accuraat beeld van de hiv- en 
soa-epidemiologie in België en Vlaanderen. 

Wanneer wordt in de concrete uitvoering voorzien? Ik 
ben er mij van bewust dat deze doelgroep een meer 
gerichte aandacht nodig heeft. Dit kan slechts als we 
verder werk maken van een geïntegreerd beleid. In elk 
geval wil ik een geïntegreerde aanpak realiseren die 
gericht is op de volgende drie doelgroepen: mannen die 
seks hebben met mannen, om hen sterker te maken zodat 
ze beter in staat zijn hun eigen seksuele gezondheid en 
die van hun partners veilig te stellen of te bevorderen; de 
intermediairen en de zorgsector, om ervoor te zorgen dat 
hun aanbod beter is afgestemd op de noden; ten slotte de 
wetenschappelijke wereld, om op zoek te gaan naar 
efficiëntere preventiestrategieën. Ik wil dus alle betrok-
kenen samenbrengen en de kennis en de kunde van alle 
partners bundelen, teneinde na te gaan welke punten uit 
het plan het meest efficiënt, haalbaar en prioritair zijn. 

Op basis daarvan wil ik de prioriteiten goed integreren 
in mijn beleid inzake seksuele gezondheid. Indien uit dit 
initiatief blijkt dat het nuttig is ook met het federale 
niveau te overleggen en tot afspraken te komen, zal ik 
daartoe het initiatief nemen. Vorige week is er een eerste 
overleg geweest met Sensoa en met het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde. Later deze maand komt er een 
tweede overleg en worden de operationele aspecten van 
het actieplan besproken. Sensoa stelt zelf voor om in het 
voorjaar van 2007 een ronde tafel te organiseren. Via 
ruimere besprekingen, desgevallend in overleg met an-
dere beleidsniveaus, kan dat medio 2007 verder worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Mevrouw Margriet Hermans: Geachte collega’s, me-
vrouw de minister, ik merk dat er weer een bijsturing 
gebeurd is en daar ben ik blij om. Er wordt duidelijk een 
driesporenbeleid gevolgd en dat is belangrijk. De pre-
ventie moet volgehouden worden en vooral de strategie-
en moeten geüpdatet worden. Ik merk dat die intentie er 
is. 

Mevrouw Marijke Dillen: Ik wil mevrouw de minister 
ook bedanken voor haar uitvoerig antwoord. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
 

Vraag om uitleg van mevrouw Trees Merckx-Van 
Goey tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 
stopzetting van de subsidiëring van de medisch-
preventieve consulten in de kinderopvang 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Geachte colle-
ga’s, mevrouw de minister, vanaf januari 2007 krijgen 
de kinderdagverblijven niet langer subsidies van Kind 
en Gezin om medisch-preventieve consulten te organi-
seren. Concreet betekent die beslissing dat kinderen in 
de kinderdagverblijven niet langer medisch gevolgd en 
gevaccineerd worden door een arts. De ouders zullen 
nu zelf de nodige stappen moeten ondernemen om 
vanaf begin volgend jaar op zoek te gaan naar een 
alternatief voor verdere medisch-preventieve opvol-
ging. Dat kan ofwel gratis bij de consultatiebureaus 
van Kind en Gezin zelf – maar dan gebonden aan de 
openingsuren – of betalend bij de huisarts of pediater. 
Voor heel wat ouders was de aanwezigheid van een 
medisch-preventief consult een extra stimulans om hun 
kind naar een crèche te laten gaan in plaats van te kie-
zen voor een onthaalouder. 

Ik heb een aantal vragen aan de minister. De consulten 
in de kinderdagverblijven bieden een duidelijke meer-
waarde voor de ouders en voor de kinderen zelf. Wat 
zijn de precieze redenen voor het stopzetten van de 
subsidiëring door Kind en Gezin? Over hoeveel kinde-
ren gaat het precies? Is Kind en Gezin voorbereid op 
de plotse extra stroom kinderen die nu bij hen terecht 
zal komen? Hoe zullen zij dit opvangen? Komt er een 
uitbreiding bij de consultatiebureaus van Kind en Ge-
zin, want het gaat toch over een vrij groot aantal kinde-
ren? Of rekent de minister erop dat de ouders wel naar 
de huisarts of pediater zullen gaan? 

Zal de minister de effecten van de nieuwe maatregel 
evalueren? Welke consequenties wil ze nemen als 
blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang – meer 
bepaald het gezondheidsbeleid – achteruitgaat door het 
schrappen van het medisch-preventief consult? 

Het bezoek van de dokter aan de crèche bood ook de 
mogelijkheid om een aantal gedragsproblemen vroeg-
tijdig op te sporen. De verzorgsters die de kinderen de 
hele dag begeleiden en observeren, konden bepaalde 
gedragingen van de kinderen melden aan de arts. Is het 
schrappen van de subsidie ook in die zin geen verlies 
voor het welzijn van de kinderen? Hoe staat de minis-
ter daartegenover? 

De medisch-preventieve consulten bieden een belang-
rijke garantie dat de kinderen de verplichte en aanbe-
volen vaccinaties krijgen. Hoe wordt die garantie in de 
toekomst geboden? Wat als blijkt dat ouders geen al-
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ternatief zoeken? Wordt hieraan speciale aandacht be-
steed bij een eventuele evaluatie? In de meeste kinder-
dagverblijven – en zeker in de grotere – is een verpleeg-
kundige aanwezig, vaak gelinkt aan de aanwezigheid 
van een dokter. Die verpleegkundige hield zich tot nu 
toe bezig met het begeleiden van de medisch-
preventieve consulten en bood ook in afwezigheid van 
de arts een belangrijks meerwaarde aan de kinderop-
vang. Komen er nieuwe maatregelen om de aanwezig-
heid van verpleegkundigen te stimuleren? Wie wordt nu 
verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid in de kin-
derdagverblijven? Ik ken enkele kinderdagverblijven 
waar de verpleegkundige nu vervangen wordt door een 
kinderverzorgster die de leiding op zich neemt. De kin-
derdagverblijven waar bij vijf kinderen eenzelfde ziekte 
wordt vastgesteld, zijn verplicht dit te melden om epi-
demieën te voorkomen. Tot nog toe was het steeds de 
consulterende arts of verpleegkundige die de vaststelling 
en de melding op zich nam. Hoe wordt dit in de toe-
komst geregeld? Hoe zullen de crèches gestimuleerd 
worden om deze preventieve maatregel te blijven uitvoe-
ren? Wat gebeurt er met de infrastructuur en de midde-
len die nu in de kinderdagverblijven aanwezig zijn voor 
het medisch-preventief consult? Ten slotte blijken er 
toch kinderdagverblijven te zijn, bijvoorbeeld in Lan-
den, die de consultaties verderzetten, niettegenstaande 
het schrappen van de subsidies. Zij zullen hiervoor een 
kinderarts aanduiden die de kinderen maandelijks pre-
ventief komt onderzoeken. Wat denkt de minister hier-
over en hoe zullen deze crèches nog ondersteund wor-
den? 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Geachte collega’s, de beslis-
sing om de medisch-preventieve consulten in de kinder-
dagverblijven stop te zetten is niet eenzijdig genomen. 
Ze is er gekomen na een grondig multidisciplinair over-
leg binnen Kind en Gezin. De raad van bestuur van Kind 
en Gezin heeft deze besprekingen opgevolgd en goedge-
keurd. Deze beslissing dateert van 7 mei 2005. Het is 
geen budgettaire maatregel, maar een beleidsoptie. 

Buiten de kinderdagverblijven is er een volwaardig 
aanbod van preventieve opvolging van jonge kinderen 
via de consultatiebureaus van Kind en Gezin. De ge-
zondheid en de ontwikkeling worden er opgevolgd via 
consulten bij de dokter en bij de verpleegkundige. Men 
werkt er ook met een wetenschappelijk onderbouwd 
programma. We vinden het belangrijk om die consulta-
tiebureaus verder te professionaliseren en om daarvoor 
de nodige middelen uit te trekken. Het is belangrijk dat 
die consultatiebureaus zoveel mogelijk gezinnen berei-
ken. Het is geen kerncompetentie van de kinderopvang 
om dit volwaardig preventief aanbod te realiseren bin-
nen hun kinderdagverblijven, zij hebben daartoe ook de 
middelen niet. De kinderopvang ziet dat ook niet als zijn 
opdracht. We willen gezinnen en kinderen zoveel moge-

lijk laten deelnemen aan het aanbod van de consulta-
tiebureaus, waarbij het natuurlijk de vrije keuze is van 
ouders om er al dan niet op in te gaan. We willen ech-
ter duidelijk maken dat die expertise het best wordt 
aangeboden in de consultatiebureaus. 

De kinderdagverblijven zijn de enige deelsector in de 
kinderopvang waar er medische zittingen worden ge-
houden. Voor kinderen die worden opgevangen door 
onthaalouders of binnen de particuliere sector, zijn er 
ook geen medische zittingen in de kinderopvang. De 
ouders zijn er meestal niet bij wanneer hun kind in het 
kinderdagverblijf wordt onderzocht of gevaccineerd. Ik 
meen dat het toch in het belang van het kind is dat 
ouders aanwezig zijn wanneer hun kind preventief 
wordt onderzocht, zodat ze de nodige informatie kun-
nen krijgen van de arts of verpleegkundige. Ten slotte 
is er in de kinderopvang een stijgende trend van flexi-
bel of deeltijds gebruik. Dit is minder goed te combine-
ren met een continue medische opvolging in het kin-
derdagverblijf zelf. Al deze redenen hebben geleid tot 
de beslissing van de raad van bestuur van Kind en 
Gezin. 

Voor 13.500 kinderen is er nu nog een medische zit-
ting. Dit is 0,7 percent van alle kinderen tussen nul en 
drie jaar in Vlaanderen. Belangrijk is dat een aantal 
van deze kinderen ook al gebruik maakt van het aan-
bod van de consultatiebureaus. Bovendien hebben deze 
kinderen de eerste drie maanden gebruik kunnen ma-
ken van een aantal huisbezoeken of consulten in een 
consultatiebureau en hebben ze daar al belangrijke 
vaccinaties gekregen. 

Kind en Gezin heeft berekend wat de impact zou zijn 
indien elk kind dat nu in een kinderdagverblijf wordt 
gevolgd, naar een consultatiebureau van Kind en Gezin 
zou gaan. Dit zou neerkomen op één bijkomend con-
sult per week per bureau. De middelen die vrijkomen 
na de stopzetting van de medische consulten in de 
kinderdagverblijven, namelijk 231.603, 11 euro, wor-
den gebruikt om de stijging van het aantal zittingen op 
te vangen dat het gevolg is van de instroom van de 
kinderen uit de kinderdagverblijven. Kinderdagverblij-
ven zullen bij de ouders informeren naar hun keuze 
voor de verdere medisch-preventieve opvolging van 
hun kindje en zullen dat doorgeven aan Kind en Gezin. 
Hiervoor werd een coördinatiefiche opgemaakt tussen 
de kinderdagverblijven en de regioverpleegkundigen 
van Kind en Gezin. Uit de gegevens van het vaccina-
tierapport blijkt dat er de laatste jaren toch al minder 
vaccinaties worden toegediend in de kinderdagverblij-
ven. Nog maximaal 2.125 kinderen – op een totaal van 
184.149 kinderen onder de drie jaar – krijgen een vac-
cinatie in het kinderdagverblijf. Kind en Gezin onder-
steunt de voorzieningen bij hun taken in het kader van 
de medische preventie, namelijk aanbevelingen voor 
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het maken van een afspraak met een arts en informatie 
over waar men terecht kan met vragen. 

De kinderopvang heeft dus nog een medisch-preventieve 
opdracht en die wordt duidelijk gedefinieerd en onder-
steund. Maar die opdracht gaat verder dan de kinderdag-
verblijven. Alle kinderopvanginitiatieven kunnen deze 
ondersteuning genieten. Er is bijvoorbeeld een financiële 
stimulans voor kinderopvangvoorzieningen die hun 
personeelsleden baby- en peuterreanimatie laten volgen. 

Onlangs werd het Grote Kinderopvangboek uitgegeven, 
dat heel wat achtergrondinformatie bevat over de ge-
zondheid en ontwikkeling van kinderen. Het is een 
grondig naslagwerk. 

Dat boek werd gratis verspreid bij de opvangvoorzienin-
gen en de onthaalouders, die aldus worden ondersteund.  

De Infectieziekteklapper – met grondige informatie over 
infectieziekten bij jonge kinderen –staat op de website 
van Kind en Gezin en zal in het voorjaar in gedrukte 
versie worden verspreid. Er is tevens een kwaliteitshelp-
desk Kinderopvang, waar men terechtkan met vragen 
over kinderopvang. 

Elke opvangvoorziening draagt natuurlijk een verant-
woordelijkheid voor de gezondheid van de opgevangen 
kinderen. Dit geldt voor de hele sector van de kinderop-
vang. Deze verantwoordelijkheid ligt dus niet alleen bij 
de verpleegkundigen. Kind en Gezin kiest er dan ook 
voor om de sector van de kinderopvang in zijn totaliteit 
te blijven ondersteunen in zijn taken met betrekking tot 
medische preventie. Er komen dan ook geen nieuwe 
maatregelen om de aanwezigheid van verpleegkundigen 
te stimuleren. 

Niet alleen de kinderdagverblijven, maar elke kinderop-
vang is verplicht om bepaalde besmettelijke ziekten te 
melden aan de Vlaamse Gezondheidsinspectie. Ook 
opvanginitiatieven zonder medisch-preventief consult 
en/of zonder verpleegkundige zijn daartoe verplicht. Om 
opvanginitiatieven te ondersteunen, werd de Infectie-
ziekteklapper herwerkt, met toegankelijke wetenschap-
pelijke informatie over infectieziekten bij kinderen. 
Daarin wordt ook aandacht besteed aan de meldings-
plicht van bepaalde ziekten. 

Na de stopzetting van de medisch-preventieve consulten 
worden de overgebleven vaccins door de kinderdagver-
blijven naar een consultatiebureau gebracht. Er wordt 
gekozen voor het consultatiebureau dat de meeste kinde-
ren van het betrokken kinderdagverblijf zal volgen, 
omdat de kinderen daar de resterende vaccins zullen 
krijgen. De kinderdagverblijven kregen hierover infor-
matie. Het meubilair en de uitrusting blijven na de stop-
zetting uiteraard eigendom van de kinderdagverblijven 
zelf. Wil men dan toch verder consultaties blijven orga-

niseren, dan kan dat alleen als er een volwaardig con-
sultatiebureau wordt georganiseerd. Daartoe moet een 
aanvraag tot erkenning zijn ingediend bij Kind en Ge-
zin. Dan valt men onder de regelgeving inzake consul-
tatiebureaus. 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mevrouw de 
minister, uw antwoord voldoet me toch niet helemaal. 
Ik heb er begrip voor dat het een beleidskeuze is alles 
te centraliseren bij de consultatiebureaus. De overheid 
wil die verder professionaliseren en ze een zo groot 
mogelijk bereik geven. Op dat vlak kunt u alleen maar 
uw best doen. U kunt ter zake geen resultaat garande-
ren. Sinds het ontstaan van de kinderopvang en de 
kinderdagverblijven wordt er veel aandacht besteed 
aan de medische begeleiding. Er is geen enkele zeker-
heid dat de kinderen die voordien werden gevolgd in 
die kinderdagverblijven, allemaal zullen worden opge-
vangen in de consultatiebureaus. Het staat de mensen 
immers vrij om te doen wat ze willen. 

Er werd geargumenteerd dat die garantie al evenmin 
bestaat bij onthaalmoeders. Die hebben echter maxi-
maal vier kinderen onder hun hoede, terwijl er kinder-
dagverblijven zijn met meer dan honderd kinderen. Dat 
laatste geeft niet alleen aanleiding tot andere kwali-
teitseisen, maar het kan ook bepaalde problemen ver-
oorzaken. Het is dus nuttig een en ander te volgen. 
Inzake de medisch-preventieve opdracht staan een 
goede vorming, een boek en een Infectieziekteklapper 
niet gelijk aan de dienstverlening door en de aanwe-
zigheid van een arts, die ondersteuning kan geven aan 
het personeel binnen een kinderdagverblijf. Ik meen 
dus echt dat we erop achteruit zullen gaan. Ik ben nog 
het meest ontgoocheld door uw stelling dat, indien men 
dit toch voort wil organiseren, men een aanvraag tot 
erkenning als consultatiebureau moet indienen. De stad 
Landen heeft een rondvraag gedaan bij artsen of ze op 
dit aanbod wilden ingaan. Als de stad en het kinder-
dagverblijf, die daarin worden gesteund door de ou-
ders, die dienstverlening willen voortzetten en ervoor 
willen betalen, dan zijn ze blijkbaar onwettig bezig, 
omdat ze niet erkend zijn als een consultatiebureau. 

Ik heb niet gehoord hoe dit verder zal worden opge-
volgd. Wordt er in een evaluatie voorzien, om te bekij-
ken of er misschien toch geen verkeerde beleidskeuze 
werd gemaakt? Hoe zal die evaluatie dan worden geor-
ganiseerd? 

Minister Inge Vervotte: Mevrouw Merckx, deze be-
leidskeuze is voldoende onderbouwd, al bent u het er 
misschien niet mee eens. Enerzijds zijn er de duidelijk 
gedefinieerde opdrachten van de kinderopvang, ander-
zijds zijn er de opdrachten van de consultatiebureaus. 
We hebben het steeds over efficiëntie. Er worden 
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winstberekeningen gemaakt om te bekijken hoe het geld 
het best kan worden ingezet. Het gaat hier niet over een 
besparing. Het gaat over het efficiënt inzetten van de 
middelen en het duidelijk afbakenen van de taken. 

In het concrete voorbeeld dat u aanhaalt, is er geen enkel 
probleem. Indien men wil samenwerken met een consul-
tatiebureau, dan zal dat mogelijk zijn. Men zal daarvoor 
echter geen financiële steun meer kunnen krijgen van de 
Vlaamse overheid. We bekijken hoe we de middelen zo 
doelmatig mogelijk kunnen inzetten. We hebben een 
beleidskeuze gemaakt, die trouwens wordt ondersteund 
door de raad van bestuur. Die heeft een antwoord ge-
formuleerd op de vraag welke elementen het best aan 
bod komen in de kinderopvang, ook gezien het aantal 
kinderen dat vandaag nog gebruik maakt van deze 
dienstverlening. We hebben bekeken hoe we dat geld het 
meest efficiënt kunnen inzetten en welke dan de taken 
zijn. 

We hebben inderdaad naar de percentages gekeken. We 
hebben nagegaan of mensen al dan niet naar de consulta-
tiebureaus gingen. Die bureaus worden in deze commis-
sie steevast als cruciaal bestempeld. Daarom vinden we 
het belangrijk dat mensen daarheen worden verwezen. 
We proberen consequent te zijn. Uiteraard kunnen er ter 
zake initiatieven worden genomen, maar dat zal dan 
moeten gebeuren in samenwerking met de consultatie-
bureaus. Dat is perfect mogelijk, maar die initiatieven 
zullen geen financiële ondersteuning meer krijgen. 

Er is sprake van een voortdurende evaluatie, net omdat 
de consultatiebureaus ons in staat stellen de evaluatie 
veel beter te organiseren. We zullen zien of de mensen 
ingaan op het aanbod van die bureaus. Zo zullen we het 
bereik van de bureaus evalueren. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Hoe zal de ge-
zondheidstoestand binnen de crèches worden geëvalu-
eerd? Zullen we wachten tot er ergens een epidemie 
opduikt, om dan vast te stellen dat we op deze beslissing 
moeten terugkomen? 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen 
tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over Franstalige 
cursussen adoptie door Kind en Gezin voor kandi-
daat-adoptieouders uit de Vlaamse Rand 

De voorzitter: De heer Van Nieuwenhuysen heeft het 
woord. 

De heer Luk Van Nieuwenhuysen: Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, midden oktober was er 

nogal wat aandacht voor het verhaal van een Franstalig 
echtpaar uit de Vlaamse faciliteitengemeente Sint-
Genesius-Rode. Het echtpaar had een adoptiedossier 
ingediend bij de Franse Gemeenschap, die voor één 
keer correct handelde en deze mensen naar Kind en 
Gezin verwees, de instelling die adopties organiseert 
voor de Vlaamse Gemeenschap. 

Er rees een probleem door het feit dat sinds 2005 kan-
didaat-adoptieouders verplicht zijn een door Kind en 
Gezin georganiseerde cursus van 20 uur te volgen, 
waarop een proef moet worden afgelegd bij de jeugd-
rechter, die uiteindelijk beslist of de personen in kwes-
tie in aanmerking kunnen komen voor de adoptie van 
een kind. Vermits dat in Vlaanderen logischerwijze in 
het Nederlands gebeurt, vormde dat in dit concrete 
geval, dat in oktober de pers haalde, blijkbaar een pro-
bleem. 

Ik heb alle begrip en sympathie voor de kinderwens 
van wie dan ook, maar als leden van het Vlaams Par-
lement moeten we ook oog hebben voor andere aspec-
ten van dit probleem, namelijk het beleid dat de 
Vlaamse Regering zegt te willen voeren om het Neder-
landstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel 
te versterken. Daarmee zijn trouwens ook heel wat 
sociale aspecten verbonden, inzake integratie, onder-
wijs en tewerkstellingskansen. 

Met verbazing heb ik de verklaringen gelezen die naar 
aanleiding van dit dossier zijn afgelegd. Daaruit blijkt 
dat Kind en Gezin af en toe, als daar genoeg belang-
stelling voor is – er zou op dit ogenblik sprake zijn van 
vijf koppels – cursussen in het Frans organiseert. Ik 
dacht dat de faciliteitenregeling alleen geldt voor be-
stuursdocumenten en -daden en voor het verstrekken 
van lager onderwijs mits voldaan is aan een aantal 
voorwaarden. Ik had dus graag vernomen op basis van 
welke bepaling uit de taalwetgeving Kind en Gezin 
Franstalige cursussen kan organiseren. 

Volgens een woordvoerster zou Kind en Gezin dit 
probleem al een hele tijd geleden hebben aangekaart 
bij de politici. Onlangs zou er overleg zijn geweest 
“tussen de gewesten”. Ik neem aan dat hiermee de 
gemeenschappen worden bedoeld. Nog volgens de 
woordvoerster van Kind en Gezin heeft het er alle 
schijn van dat er snel een oplossing uit de bus zal ko-
men. Ook uw collega in de Franse gemeenschapsrege-
ring, minister Fonck, verklaarde dat er een oplossing is 
voor de twaalf individuele gevallen waarvan er sprake 
zou zijn. Ze gewaagde zelfs van een omvattende rege-
ling die tussen de beide regeringen zou worden uitge-
werkt. Er zou dus een structurele oplossing komen. 

Ik betreur die gang van zaken. U weet dat de Franse 
Gemeenschap in de Vlaamse Rand geregeld haar be-
voegdheden te buiten gaat. Zo blijft ze diverse initia-
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tieven in de Vlaamse Rand, zoals Carrefour, subsidiëren. 
Er is nog altijd een onwettige Franstalige muziekacade-
mie in de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem. Er 
is het dossier van de Plantentuin in Meise, dat vorige 
week nog aan bod is gekomen tijdens de actuele vragen. 
In dat dossier is de Franse Gemeenschap jarenlang op de 
rem blijven staan. Er is het dossier van het faciliteiten-
onderwijs, waarvan onder meer sprake is in de rege-
ringsverklaring en het regeerakkoord. De Vlaamse Re-
gering is ter zake van mening dat niet de Franstaligen 
bevoegd zijn voor de onderwijsinspectie en de centra 
voor leerlingenbegeleiding, maar de Vlaamse Gemeen-
schap. 

Ik heb de indruk dat u nu de Franse Gemeenschap ar-
gumenten aanreikt waarmee ze haar gelijk kan bepleiten. 
Ik ben me ervan bewust dat dit een speciaal dossier is, 
want adoptie is altijd een delicate aangelegenheid. Het 
feit is echter dat u de Franstaligen in hun overtuiging 
lijkt te sterken dat de Vlaamse Rand eigenlijk de Brus-
selse Rand is, dus een deel van het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest. U speelt in de kaart van de Franstaligen 
met betrekking tot hun strategie tegenover de Vlaamse 
Rand terwijl de boodschap eigenlijk zou moeten zijn, ten 
aanzien van wie dan ook, dat wie in Vlaanderen wil 
wonen, niet alleen mag genieten van de lusten, maar ook 
de lasten erbij moet nemen. 

Mevrouw de minister, ik heb deze vraag eind oktober 
ingediend. Dat is al een tijdje geleden. Door omstandig-
heden kon ze nu pas op de agenda worden gezet. Aan-
vankelijk wilde ik u vragen wat de oplossing inhield 
voor de individuele gevallen die zich hadden gemeld. 
Dat weten we ondertussen al. De betrokkenen mogen 
blijkbaar de adoptie regelen via de Franse Gemeen-
schap. Mijn vraag of het klopt dat er wordt onderhan-
deld over een omvattende regeling, lijkt me eveneens al 
beantwoord te zijn door uw collega van de Franse ge-
meenschapsregering. Toch wil ik u vragen of er ter zake 
enig overleg is geweest binnen de Vlaamse Regering, 
met uw collega bevoegd voor de Vlaamse Rand. Hebt u 
rekening gehouden met het institutionele aspect van het 
dossier? Gaat het inderdaad de richting uit van een be-
stendiging van de ad-hocregeling die tot stand is geko-
men? Dat gaat in tegen het territorialiteitsbeginsel dat in 
de Grondwet is vastgelegd. 

Mevrouw Else De Wachter: Het valt misschien te be-
treuren dat er geen samenwerkingsovereenkomst is. De 
minister zal daar zeker dieper op ingaan. Essentieel is 
dat het hier gaat om kandidaat-adoptieouders. Er is een 
noodoplossing uitgewerkt om deze mensen alsnog de 
kans te bieden om hun procedure voort te zetten. Dat wil 
ik beklemtonen. Deze mensen hebben dikwijls een heel 
lange weg achter de rug. De procedure is zeer zwaar, 
ook op emotioneel vlak. De voorbereiding is heel be-
langrijk omdat men een zicht krijgt op cruciale elemen-
ten van de adoptie. 

Hoe staat het met het akkoord? Iedereen weet dat men 
bij de voorbereiding een attest krijgt waarmee men 
naar de jeugdrechter kan stappen om de procedure 
voort te zetten. Wordt dat attest door Kind en Gezin 
afgeleverd? Gaat het om een Nederlandstalig document, 
zoals het zou horen? Hoe verloopt deze procedure? 

Minister Inge Vervotte: Ik zal kort antwoorden omdat 
er nog over te veel aspecten overleg aan de gang is. Er 
is een nieuwe federale wetgeving die stelt dat alle kan-
didaat-adoptanten een voorbereidingscursus moeten 
volgen. Deze cursus wordt georganiseerd door diensten 
die door de Vlaamse overheid worden erkend en ge-
subsidieerd. Dat betekent dat ze onderworpen zijn aan 
de taalwetgeving. Het juridische advies daarover kan 
worden overgemaakt. 

De taalregeling voor inwoners van faciliteitengemeen-
ten is zo uitgewerkt dat Franstalige kandidaat-adoptan-
ten de faciliteitengemeenten kunnen vragen dat alle 
mondelinge en schriftelijke betrekkingen met hen in 
het Frans zouden gebeuren. De voorbereidingen inzake 
adoptie vallen daaronder. Kind en Gezin moet dus op 
vraag van kandidaat-adoptanten een voorbereidings-
cursus in het Frans geven. 

Wat de 12 individuele dossiers betreft, deze mensen 
hadden nog voor de nieuwe wetgeving een adoptiepro-
cedure aangevat. Er is een overgangsregeling voor hen 
uitgewerkt zodat ze de lopende procedure kunnen 
voortzetten. 

Voor de omvattende aanpak zijn we in overleg met de 
andere gemeenschappen en met de federale overheid. 
Deze week is nog een overleg gepland. Er werd nog 
geen samenwerkingsakkoord goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering. Tijdens het overleg heb ik mij be-
reid getoond om naar oplossingen te zoeken, maar de 
doelstellingen van het Vlaams Regeerakkoord kunnen 
natuurlijk niet in het gedrang komen. 

De heer Luk Van Nieuwenhuysen: Ik dank de minis-
ter voor haar antwoord. Ik ben niet zo zeker dat de 
taalwetgeving toelaat dat cursussen in de faciliteiten-
gemeenten in het Frans worden gegeven. Alleen voor 
het lager onderwijs wordt een uitzondering toegestaan. 
Dat moet nog eens grondig worden nagegaan. Ik noteer 
dat het overleg over een structureel samenwerkings-
verband nog gaande is. Heeft dat samenwerkings-
akkoord alleen betrekking op de inwoners van facilitei-
tengemeenten of gaat het verder? 

Minister Inge Vervotte: Verscheidene elementen 
komen tijdens dat overleg aan bod. Ik denk bijvoor-
beeld aan de vraag van mensen die een kind uit een 
andere gemeenschap hebben geadopteerd en een broer-
tje of zusje uit dezelfde dienst willen adopteren. Zo 
wordt onderzocht of een beroep kan worden gedaan op 
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bepaalde diensten of kanalen die binnen een gemeen-
schap niet worden aangeleverd,. De nieuwe wetgeving 
heeft allerhande consequenties die ingrijpend kunnen 
zijn en deze vragen moeten op het overleg aan bod ko-
men. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jos Stassen tot me-
vrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, over de beheersovereen-
komst met de Vlaamse Vereniging Geestelijke Ge-
zondheidszorg (VVGG), meer bepaald wat de steun 
aan patiëntenverenigingen betreft 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Iedereen gaat er vast mee akkoord 
dat de wet op de patiëntenrechten belangrijk is. Ze moet 
zo goed mogelijk worden ingevuld maar dat is pas mo-
gelijk als de gebruikers van de geestelijke gezondheids-
zorg zijn vertegenwoordigd en structurele organisaties 
optreden om de patiënten-gebruikers te vertegenwoordi-
gen. 

Uit een schriftelijke vraag van mevrouw Jans begrijp ik 
dat het goed zou zijn dat er duidelijkheid wordt gecre-
eerd over deze zaak. In haar vorige beleidsbrief, voor 
2005-2006, schrijft de minister onder het hoofdstuk 
‘Participatie en Dialoog’ dat zij de wet op de patiënten-
rechten meer bekendheid wil geven en dat zij daarom 
patiëntenverenigingen wenst te ondersteunen. 

De ondersteuning van verenigingen – meestal vrijwilli-
gersverenigingen – die opkomen voor patiëntenrechten, 
in het bijzonder in de geestelijke gezondheidszorg, ge-
beurt via de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Ge-
zondheidszorg (afgekort VVGG). Het is belangrijk dat 
de krijtlijnen waarbinnen de patiëntenverenigingen moe-
ten werken, in een overeenkomst worden vastgelegd. 

Nu blijkt dat in de beheersovereenkomst die eind juli 
2006 door de Vlaamse overheid met de VVGG werd 
afgesloten, een en ander is misgelopen. Op de site van 
de VVGG staat: “Aangezien de VVGG hierdoor met de 
rug tegen de muur gezet werd, besloot het dagelijks 
bestuur deze regeling te aanvaarden op basis van de 
overweging dat het voortbestaan van de organisatie op 
korte termijn afhankelijk is van de uitbetaling van het 
voorschot van 2006.”. 

De VVGG zegt eigenlijk dat ze niet anders kon dan het 
contract met de overheid te ondertekenen, al werd de 
ondersteuning van de verenigingen niet ingevuld. In de 
beheersovereenkomst zijn de steun aan patiëntenvereni-

gingen en de acties met betrekking tot de rechten van 
de patiënt weggevallen. Dat is in tegenspraak met wat 
de minister in haar beleidsbrief heeft gesteld. Er zullen 
problemen ontstaan want de vraag is hoe deze organi-
saties kunnen functioneren. Wij hebben deze vereni-
gingen immers nodig, bijvoorbeeld om de kennis over 
de wet op de patiëntenrechten te verspreiden. Ik ervaar 
het als een nefaste beslissing dat de minister de onder-
steuning van de verenigingen uit de beheersovereen-
komst heeft gehaald. 

Hoe verantwoordt ze deze beslissing die nefast is voor 
de patiëntenverenigingen geestelijke gezondheidszorg? 
Hoe reageert de minister op de aanklacht dat het dage-
lijks bestuur van de VVGG met de rug tegen de muur 
gezet is? Beheersovereenkomsten worden immers best 
in alle openheid afgesloten opdat de verenigingen goed 
werk zouden kunnen verrichten. Waarom gebeurde dat 
hier niet? 

Hoe verantwoordt de minister het wegvallen van de 
steun aan patiëntenverenigingen? 

Op welke manier ondersteunt de Vlaamse overheid de 
patiëntenverenigingen in hun streven naar rechten en 
inspraak van patiënten en familie? Hoe worden vereni-
gingen als de vzw Uilenspiegel door de Vlaamse over-
heid gesteund, nu de steun is weggevallen? Op welke 
manier ondersteunt de minister de geestelijke gezond-
heidszorg in het Vlaams Patiëntenplatform? 

Mevrouw Vera Jans: Ik sluit mij aan met een bijko-
mende vraag. Het antwoord op mijn schriftelijke vraag 
over de patiëntenverenigingen en de geestelijke ge-
zondheidszorg geeft wat meer inzicht op de steun die 
wordt geboden aan de VVGG, het Trefpunt Zelfhulp 
en het Vlaams Patiëntenplatform. Sommige patiënten-
verenigingen werken voornamelijk met vrijwilligers. 
Mijn vraag is of zij mogelijks ondersteund worden in 
het kader van het decreet Vrijwilligerswerking binnen 
welzijn en gezondheid. 

Minister Inge Vervotte: In de overeenkomst 2006-
2008 ligt de klemtoon vooral op een bijsturing van de 
opdrachten in de richting van de decretaal omschreven 
kernopdracht van multidisciplinaire wetenschappelijke 
ondersteuning. Wij moeten immers telkens bij de In-
spectie Financiën verantwoorden wat de decretale basis 
is voor de besteding van de middelen. Er zijn daarover 
al opmerkingen geformuleerd. Men vroeg om meer 
richting te geven aan de decretaal omschreven kernop-
drachten. Van de VVGG wordt in de komende drie jaar 
speciale aandacht en prioritaire inzet verwacht om deze 
bijsturing te realiseren. 

In de aanloop naar de overeenkomst 2006-2008 somde 
de VVGG in een voorbereidend document voor zich-
zelf vijf opdrachten op. Voor haar opdracht in verband 



Commissievergadering C38 – WEL4 – 5 december 2006  -16- 
 
met de rechten van de patiënt en zijn omgeving gaf de 
VVGG aan dat ze het maatschappelijke participatiepro-
ces van gebruikers wenste te ondersteunen en te bevor-
deren, maar dat haar financiële steun aan de patiënten-
bewegingen niet langer behouden bleef. De verenigin-
gen hebben zelf een document ingediend met de op-
drachten die zij belangrijk achtten. De wetenschappelij-
ke onderbouwing, alsook de logistieke ondersteuning 
behoorden tot die opdrachten, Het niet expliciet vermel-
den van een opdracht in de overeenkomst – het onder-
steunen van de verzamelde patiëntenbeweging – bete-
kent niet dat het verboden is om daar werk van te ma-
ken. De afspraken die we maken, betreffen immers de 
minimumeisen waaraan de verenigingen moeten vol-
doen. Ze mogen dus meer doen. 

Over de beheersovereenkomst met de VVGG werd wel 
degelijk onderhandeld. Begin oktober 2005 was er tus-
sen de administratie en de voorzitter van de VVGG een 
onderhoud waarin een bijsturing van het door de VVGG 
ingediende beleidsplan 2006-2008 werd gevraagd. De 
cruciale vraag was om in de overeenkomst de realisaties 
binnen de doelstelling ‘wetenschappelijke ondersteu-
ning’ meer te expliciteren en op kortere termijn te for-
muleren. Ook in de overeenkomst 2003-2005 was ‘per-
manente en multidisciplinaire wetenschappelijke onder-
steuning van de geestelijke gezondheidszorg’ reeds een 
doelstelling. Dat is logisch, want de subsidiëring van de 
VVGG steunt volledig op artikel 30 van het decreet van 
18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg. 
Dat artikel stelt dat de regering jaarlijks 12 miljoen frank 
of 297.500 euro ter beschikking stelt voor multidiscipli-
naire wetenschappelijke ondersteuning. Minimum 70 
percent van dit bedrag wordt gereserveerd voor perma-
nente en multidisciplinaire wetenschappelijke onder-
steuning van de geestelijke gezondheidszorg. Dit bedrag 
wordt aan de index aangepast. 

Naar aanleiding van het overleg in oktober 2005 diende 
de VVGG in januari 2006 een bijgewerkte versie in van 
het voorbereidend document in functie van de beheers-
overeenkomst VVGG-Vlaamse overheid 2006-2008. Op 
basis van dit document werd een ontwerp van overeen-
komst 2006-2008 voorgelegd. 

Op basis van het in januari 2006 door de VVGG inge-
diende voorbereidend document in functie van de be-
heersovereenkomst VVGG-Vlaamse overheid 2006-
2008 en van het jaarverslag 2005 van de VVGG werd de 
steun aan patiëntenverenigingen en acties met betrek-
king tot rechten van de patiënt niet als expliciete doel-
stelling in de overeenkomst 2006-2008 opgenomen. Met 
deze overeenkomst wil men ook een aantal prioriteiten 
vaststellen en een aantal zaken in de decretale richting 
sturen. 

Uit de historiek blijkt dat de ondersteuning van de  
patiëntenbeweging in Vlaanderen zich tot nog toe ge-

concretiseerd heeft in een beperkte logistieke steun aan 
patiëntenbewegingen, inzonderheid Uilenspiegel en de 
Vlaamse Vereniging voor Manisch Depressieven, en in 
een aantal pilootexperimenten, meer bepaald patiën-
tenvertrouwenspersoon, ombudsfunctie en patiënten-
participatie. 

De VVGG heeft pionierswerk geleverd inzake de 
klachtenbemiddelings- en ombudsfunctie voor deze 
initiatieven. Die werden door de federale overheid 
overgenomen en gefinancierd. Dit betekent niet dat de 
VVGG volledig afzijdig moet blijven. Het lijkt me 
normaal dat de VVGG als initiatiefnemer en vereni-
ging die het concept heeft uitgewerkt, van nabij op-
volgt hoe het project evolueert. De VVGG heeft hier 
een belangrijke waakhondfunctie te vervullen. Een 
eerste aanzet daartoe kan de ondersteuning zijn van de 
Vlaamse ombudsfunctie in de geestelijke gezondheids-
zorg. Het zelf organiseren van de ombudsfunctie wordt 
gestopt wegens de federale financiering. 

De rechten van de patiënt en zijn omgeving zijn geen 
exclusiviteit van de VVGG; dat is ook een bekommer-
nis van andere organisaties. Jaarlijks worden substanti-
ele subsidies toegekend aan de vzw Vlaams Patiënten-
platform en de vzw Trefpunt Zelfhulp voor belangen-
verdediging en ondersteuning van patiëntenverenigin-
gen. De patiëntenverenigingen van de geestelijke ge-
zondheidszorg zijn ook vertegenwoordigd in de raad 
van bestuur van het Vlaams Patiëntplatform en in de 
federale commissie Rechten van de Patiënt. Het is 
duidelijk mijn bedoeling om de patiëntenorganisaties 
op termijn een plaats te geven binnen het GGZ-
landschap. 

Voor individuele ondersteuning kunnen de patiënten-
verenigingen en allerhande andere zelfhulpinitiatieven 
bij het Trefpunt Zelfhulp terecht. De steun die het 
Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin via de vzw aan patiëntenverenigingen en zelf-
hulpinitiatieven wil geven, past bovendien in een zelf-
zorgbevorderend beleid. De algemene, indirecte steun 
die de Vlaamse overheid via het Trefpunt Zelfhulp 
verleent aan zelfhulpinitiatieven en patiëntenvereni-
gingen, is ook een blijk van waardering voor het feit 
dat steeds meer leken zelf iets willen doen voor hun 
welzijn. Dat is de idee van empowerment. Daarbij is 
het van groot belang een gepast evenwicht te vinden 
tussen sterke professionele controle en zelfhulpgroe-
pen. 

Door de subsidiëring van het Trefpunt Zelfhulp vzw 
opteerde ik voor een omvattende ondersteuning van de 
Vlaamse patiëntenverenigingen en zelfhulpinitiatieven. 
De ondersteuning van zelfhulpinitiatieven en patiën-
tenverenigingen door de vzw bestaat uit een hele waaier 
van activiteiten die erop gericht zijn de noodzakelijke 
voorwaarden te vervullen voor een spontane ontwikke-
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ling en ontplooiing van de zelfhulpinitiatieven. Ik denk 
dan aan informatie en documentatie en het scheppen van 
een klimaat dat gunstig is voor zelfhulp, via voordrach-
ten, publicaties en symposia. Ik denk ook aan directe 
dienstverlening aan groepen in de vorm van juridisch, 
psychologisch, socio-medisch en organisatorisch advies, 
begeleiding, vorming, starthulp, bemiddeling bij interne 
moeilijkheden en reflectie naar aanleiding van sleutel-
momenten. 

Naast deze algemene ondersteuning aan patiëntenvere-
nigingen en zelfhulpinitiatieven is het voor sommige 
verenigingen bovendien mogelijk om een financiële 
toelage te ontvangen in het kader van het decreet op het 
vrijwilligerswerk. Patiëntenverenigingen en zelfhulpini-
tiatieven die aan de erkenningvoorwaarden voldoen, 
kunnen – wanneer ze binnen de vereisten passen – sub-
sidies bekomen die de vrijwilligheid voor een deel hono-
reren en ondersteunen. 

Via het Vlaams Patiëntenplatform vzw nemen de vzw’s 
Similes en Uilenspiegel voor de geestelijke gezond-
heidszorg een mandaat op in de plenaire vergadering. 
Zoals ik reeds aangegeven heb, is het mijn bedoeling om 
de GGZ-patiëntenorganisaties een plaats te geven bin-
nen het GGZ-landschap. Dit zal deel uitmaken van een 
totale visie op het GGZ-landschap die ik voorbereid. 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw is de koepelorgani-
satie die de algemene belangenbehartiging van een 80-
tal patiëntenverenigingen in Vlaanderen op zich neemt. 
De vzw heeft als opdracht om gezamenlijke standpunten 
te ontwikkelen rond diverse thema’s en om de patiënten 
te vertegenwoordigen in raden of op symposia, om aldus 
problemen te signaleren en om oplossingen te formule-
ren met betrekking tot het gezondheidsbeleid. Patiënten-
verenigingen van de geestelijke gezondheidszorg zijn 
duidelijk vertegenwoordigd binnen de raad van bestuur 
van het Vlaams Patiëntenplatform. Die is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van negen patiëntenverenigingen 
waarvan zowel Similes als de Vlaamse Vereniging voor 
Manisch Depressieven deel uitmaken en die mee vorm 
geven aan het gevoerde beleid. Ook Uilenspiegel vzw 
maakte tot voor kort deel uit van de raad van bestuur en 
is als vereniging actief in diverse studiegroepen, bij-
voorbeeld medicatie en werkgelegenheid. 

De inhoudelijke prioriteiten van het Vlaams Patiënten-
platform worden bepaald door de aangesloten patiënten-
verenigingen. Er is een debat aan de gang over de vraag 
of de overheid dat proces moet sturen. Wij vinden het 
belangrijk dat de empowerment wordt bevorderd en dat 
het Vlaams Patiëntenplatform zelf zijn inhoudelijke 
prioriteiten vastlegt. Het komt de overheid niet toe om 
dat te sturen of om prioriteiten op te leggen. 

Voor elk thema onderzoekt een studiegroep aan de hand 
van de inbreng van de vertegenwoordigers van de vere-
nigingen, ook uit de geestelijke gezondheid, welke knel-

punten er zijn en in welke mate beleidsaanbevelingen 
kunnen worden geformuleerd. Het Vlaams Patiënten-
platform kiest voor die aanpak omdat onder meer pro-
blemen rond verzekering, tewerkstelling of medicatie 
in hoge mate voor alle patiënten gelijklopend zijn. 
Voor het thema patiëntenrechten koos het Vlaams 
Patiëntenplatform resoluut voor een heel andere aan-
pak, wegens de specifieke problemen waarmee patiën-
ten uit de geestelijke gezondheid kampen. Een meer-
sporenbeleid is dus mogelijk bij het uittekenen van de 
algemene lijnen of de specifieke aanpak. 

Aan het Vlaams Patiëntenplatform werd gevraagd om 
twee effectieve en twee plaatsvervangende leden aan te 
duiden voor de plenaire vergadering van de Federale 
Commissie Rechten van de Patiënt. Het Vlaams Pati-
entenplatform koos ervoor om deze vier zetels te ver-
delen onder de sectoren somatische zorg en geestelijke 
gezondheidszorg. Aan Similes en Uilenspiegel werd 
gevraagd om de laatstgenoemde mandaten op te ne-
men. Verder pleitte het Vlaams Patiëntenplatform voor 
de oprichting van een werkgroep geestelijke gezond-
heid in de Federale Commissie Rechten van de Patiënt. 
Het Vlaams Patiëntenplatform zit deze werkgroep 
voor. Het staat in voor de belangenverdediging, maar 
heeft geen opdracht inzake de ondersteuning van indi-
viduele patiëntenverenigingen. Voor individuele on-
dersteuning kunnen patiëntenverenigingen en andere 
zelfhulpinitiatieven terecht bij het Trefpunt Zelfhulp. 

Ik heb geprobeerd om de verschillende vormen van 
ondersteuning te schetsen. Dat moet allemaal in een 
algemene visie worden verankerd. De afspraken in het 
kader van het convenant zijn zeker in contradictie met 
mijn beleidsnota. Ze geven wel uitvoering aan wat 
decretaal bepaald is. Dat neemt niet weg dat de VVGG 
initiatieven kan en zal nemen die niet decretaal zijn 
opgelegd. Ik pleit ervoor dat de wetenschappelijke en 
logistieke ondersteuning blijft bestaan opdat patiënten-
verenigingen ook in de toekomst een meerwaarde zou-
den kunnen genereren. 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
de minister, geachte collega's, ik vind de laatste zin van 
het antwoord de belangrijkste. Een gedeelte van het 
antwoord is al eerder gegeven, in antwoord op een 
vraag van mevrouw Jans. Misschien was mijn vraag 
niet duidelijk genoeg. U herhaalt hier dat u verenigin-
gen die opkomen voor de rechten van patiënten, onder 
meer in de geestelijke gezondheidszorg, belangrijk 
vindt. U zegt ook dat u inzake de ondersteuning van de 
VVGG de decreten moet respecteren. Dat is logisch. U 
zegt dan dat ze altijd meer mogen ondernemen dan 
decretaal is vastgelegd. Maar daar wringt het schoentje. 

Enerzijds zegt u dat u alleen kunt opleggen wat u 
vraagt, en dat u daartoe ook middelen voor de VVGG 
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vrijmaakt. Anderzijds zegt u dat de verenigingen die 
opkomen voor patiëntenrechten belangrijk zijn, maar dat 
u ze via de VVGG niet mag subsidiëren omdat dit decre-
taal niet kan. Er moet dus iets gebeuren. Ofwel moet een 
decretale ingreep gebeuren om bijvoorbeeld de VVGG 
of een andere organisatie op te dragen om zelforganisa-
ties of verenigingen die opkomen voor patiëntenrechten 
middelen te geven, ofwel geven we de VVGG meer 
middelen dan wettelijk verplicht is maar met als voor-
waarde dat die organisaties de gelden ontvangen. Van-
daag zijn er vrijwilligersorganisaties waarvan u zegt dat 
ze belangrijk werk leveren, maar binnenkort zullen ze 
geen middelen meer hebben om dat te doen. Als u ‘a’ 
zegt, moet u ook ‘b’ zeggen. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, geach-
te collega's, ik dacht dat ik duidelijk was. Ik heb erop 
gewezen dat het Vlaams Patiëntenplatform erg veel 
subsidies krijgt. Verder is er de vzw Trefpunt. Ten slotte 
is er een erg duidelijke convenant afgesloten met de 
VVGG. Ten minste 70 percent van de middelen die we 
ter beschikking stellen moet gaan naar permanente en 
multidisciplinaire wetenschappelijke ondersteuning. Dat 
betekent dat de bestemming van 30 percent van de mid-
delen niet is bepaald. Dat geld kan dus, als men dat 
tenminste wenst, worden gebruikt voor de logistieke 
ondersteuning van patiëntenverenigingen. Het is de 
vraag of de VVSG van oordeel is dat dit moet gebeuren. 
De overheid geeft alleszins de ruimte om dat te doen of 
niet te doen. 

De heer Jos Stassen: Daar dienen beheersovereenkom-
sten voor. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de wachtlijsten 
en de hoge kostprijs van de vorming bij binnenlandse 
adopties 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, geachte collega's, dit probleem is 
vorige week al even aan bod gekomen, toen de beleids-
brief op de agenda stond. Vorige week hadden we niet 
voldoende tijd om daar dieper op in te gaan, vandaar 
deze vraag. Op dit ogenblik wordt de nieuwe wetgeving 
over adoptie geïmplementeerd. Vorige week is daarover 
gezegd dat men eerst wil consolideren alvorens nieuwe 
initiatieven te nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 

de binnenlandse adopties. Ik vind wel dat dit niet fair is 
tegenover kandidaat-adoptanten. 

Binnenlandse adoptie wordt in Vlaanderen afgehandeld 
door vijf adoptiebureaus, elk met hun eigen wachtlijst. 
Omdat er slechts een twintigtal binnenlandse adopties 
zijn per jaar, hebben veel kandidaat-adoptanten het 
gevoel dat ze op het juiste paard moeten wedden: welk 
adoptiebureau heeft de lijst waarop men het snelst naar 
boven schuift, en op welke lijst staan er het minste 
kandidaten? Dat lijkt mij geen goede regeling. Boven-
dien leidt dat tot frustraties bij wachtenden als ze mer-
ken dat kandidaat-adoptanten die zich later hebben 
ingeschreven, eerder een adoptiekind mogen verwel-
komen. 

Vermits men op sommige lijsten zeer traag opschuift, 
afhankelijk van het aantal kinderen dat ter adoptie 
wordt aangeboden, schrijven sommige kandidaten zich 
in op meerdere lijsten. Dat is echter niet voor iedereen 
mogelijk. Zich inschrijven op een wachtlijst kost veel 
geld, en sommige ouders maakten al eerder veel kosten 
voor pogingen om zwanger te geraken. Kapitaalkrach-
tige kandidaat-ouders worden door het systeem dus 
bevoordeeld. 

Bij navraag blijkt dat als voornaamste reden tegen één 
wachtlijst wordt ingebracht dat de vorming van de 
diensten van elkaar verschilt. Sinds dit jaar bieden de 
diensten echter een gezamenlijke vorming aan. Som-
mige diensten geven een aanvullende vorming, maar 
daarvoor moet een oplossing mogelijk zijn. Kandidaat-
adoptanten willen gerust enkele uren extra vorming 
volgen als ze zo sneller kunnen opschuiven op een 
wachtlijst. Het moet dus zeker mogelijk zijn daar een 
mouw aan te passen. 

Mijn vragen luiden als volgt. Hoe wilt u deze proble-
matiek aanpakken? Acht u het opportuun om op ter-
mijn te evolueren naar één centrale wachtlijst? Welke 
min- en pluspunten zijn er verbonden aan een centrale 
wachtlijst? Acht u het opportuun om op termijn te 
evolueren naar een dienst met eventueel verschillende 
contactpunten? Welke min- en pluspunten zijn verbon-
den aan een dienst? De kostprijs voor de vorming bij 
een binnenlandse adoptie zou 250 euro zijn, terwijl dat 
bij een buitenlandse adoptie slechts 25 euro is. Is dat 
prijsverschil gerechtvaardigd? Zo ja, hoe? 

De heer Tom Dehaene: Ik wil een element toevoegen 
aan de discussie: het lange wachten is niet beperkt tot 
binnenlandse adoptie, maar geldt ook voor interlande-
lijke adoptie. Ik krijg geregeld berichten over lange 
wachtlijsten. Ik besef heel goed dat de minister al veel 
inspanningen gedaan heeft om de wachtlijsten te be-
perken. Maar blijkbaar zijn de rechtbanken ook een 
deel van het probleem en is er een kortsluiting tussen 
de rechtbanken en de Centra voor Algemeen Wel-
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zijnswerk (afgekort CAW). Sommige mensen signaleren 
me dat ze vanuit de rechtbank het bericht krijgen dat ze 
zeer snel de opleiding en het maatschappelijk onderzoek 
moeten doorlopen. Maar bij het CAW krijgen ze te ho-
ren dat ze drie tot zes maanden moeten wachten. 

Mevrouw Else De Wachter: Ik denk dat de mogelijk-
heid om een centrale wachtlijst voor binnenlandse adop-
tie op te richten zeker onderzocht moet worden. Maar er 
is een verschil tussen een centrale wachtlijst en het be-
staan van verschillende diensten voor binnenlandse 
adoptie. De ervaring leert dat het voor de kandidaat-
adoptieouders zeer belangrijk is om een goede band te 
hebben met de adoptiedienst. Ze maken immers een 
zware emotionele periode door. De adoptiediensten 
houden er soms verschillende visies op na en dat is het 
voor adoptieouders toch belangrijk om een goede keuze 
te maken. 

Volgens mij is de kostprijs van de voorbereiding dezelf-
de voor een binnenlandse of voor buitenlandse adoptie. 
Misschien kan de minister meer duidelijkheid geven 
over de totale kostprijs. Hoe groot is het verschil in 
kostprijs tussen een binnenlandse en een interlandelijke 
adoptie? De wachtlijsten voor een binnenlandse adoptie 
zijn zeer lang. Dat is ook logisch omdat er niet zoveel 
kinderen zijn om geadopteerd te worden. Dat neemt niet 
weg dat ook bij een interlandelijke adoptie de wachttij-
den hoog oplopen. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Geachte collega’s, ik zal wat 
cijfers geven. Waar we sowieso mee geconfronteerd 
zullen blijven, is dat de aanvragen om een binnenlands 
kind te adopteren veel talrijker zijn dan het aantal kinde-
ren dat in aanmerking komt om geadopteerd te worden. 
De adoptiediensten hebben samen iets meer dan 100 
aanvragen voor een binnenlandse adoptie terwijl er op 
jaarbasis ongeveer 25 kinderen voor adoptie worden 
aangeboden. Men kan natuurlijk zeggen dat het kleine 
aanbod een goede zaak is, want dat betekent dat men 
ervoor kiest om het kind in zijn natuurlijk milieu te hou-
den. Kandidaat-adoptanten die kiezen voor een binnen-
landse adoptie, zullen dus altijd geconfronteerd worden 
met lange wachttijden, die momenteel oplopen tot drie 
jaar. 

Mede in het kader van een nieuwe federale wetgeving en 
het verplicht volgen van een voorbereiding als kandi-
daat-adoptant, is Kind en Gezin gestart met het in kaart 
brengen van de wachtlijsten voor binnenlandse adoptie. 
Een eerste rondvraag bij de binnenlandse adoptiedien-
sten leert wel dat er een onderscheid is tussen een pas-
sieve en een actieve wachtlijst. Men komt op een pas-
sieve wachtlijst terecht wanneer men een intakegesprek 
en een eerste preselectie heeft gedaan en men wacht op 
een voorbereiding en een selectie. Men komt op de ac-

tieve wachtlijst terecht wanneer men de voorbereiding 
gevolgd heeft en een positief advies heeft om te adop-
teren en wacht op een concreet kinddossier. Op de 
passieve wachtlijst kan men gemiddeld twee jaar staan 
terwijl men op de actieve wachtlijst minder dan een 
jaar staat. Men betaalt pas definitieve en hogere bijdra-
gen wanneer men als kandidaat-adoptant op de actieve 
wachtlijst komt. Op dat moment start immers ook de 
bemiddeling. Kind en Gezin wil komen tot een meer 
uniforme werking van de diensten voor binnenlandse 
adoptie. Op korte termijn wordt er gewerkt aan meer 
eenvormige afspraken, aan het beheer van de wachtlijs-
ten en aan het aanrekenen van de kosten. Het is in elk 
geval wel de intentie om meer te stroomlijnen. 

Het klopt dat er momenteel een verschil in bijdrage is 
voor de voorbereiding van een binnenlandse of van een 
interlandelijke adoptie. Dat komt omdat bij een binnen-
landse adoptie alle kosten momenteel worden doorge-
rekend aan de kandidaat-adoptanten. In het kader van 
het streven naar een meer uniforme werking van de 
verschillende adoptiediensten en de diensten voor de 
interlandelijke adoptie, zullen we trachten om de be-
dragen voor de voorbereiding beter op elkaar af te 
stemmen. Het klopt dat de adoptiediensten bij de laatste 
voorbereiding zelf maar 25 euro gevraagd hebben, 
zoals voor een interlandelijke adoptie, maar dat was 
niet afgesproken. Ze hebben daarvoor de subsidies 
gebruikt die ze krijgen voor de voorbereiding van zelf-
standige adoptanten. 

Mevrouw Helga Stevens: Mevrouw de minister, ik 
ben blij dat u wilt streven naar meer uniformiteit en 
duidelijke afspraken tussen de verschillende diensten. 
Maar u hebt niet geantwoord op mijn vraag over het 
nut van een dienst. Iedere dienst heeft nu zijn eigen 
werking, maar ik begrijp dat kandidaat-adoptieouders 
hun voorkeur hebben voor een bepaalde dienst. Men 
moet kandidaat-adoptanten ook de rechtszekerheid 
bieden dat ze geen nadeel ondervinden wanneer ze 
kiezen voor een bepaalde dienst. Kapitaalkrachtigen 
zouden zich bijvoorbeeld bij alle diensten kunnen gaan 
inschrijven. Om die ongelijkheid weg te werken, pleit 
ik voor een centrale wachtlijst. Ik heb begrepen dat 
daaraan aandacht zal worden besteed. Er is me nog iets 
niet duidelijk: heeft een dienst beslist om slechts 25 
euro te vragen of hebben alle diensten dat gedaan? 

Minister Inge Vervotte: Alle diensten hebben beslist 
om slechts 25 euro te vragen.  

We zullen dat zeker bekijken in de evaluatie. Het gaat 
slechts om een lijst van slechts honderd personen. Het 
is dus geen ingewikkeld kluwen. Toch spelen er be-
paalde mechanismen. Het is niet zo eenvoudig. Ook 
het beheer van wachtlijsten zullen we in de evaluatie 
betrekken. We moeten nagaan welke soorten van  
dynamiek daarbij een rol spelen. Uit de gesprekken zal 
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moeten blijken of die mogelijkheid kan worden weer-
houden. Hier zijn diverse thema’s aan gekoppeld. Er 
wordt gewerkt met diverse doelgroepen die een verschil-
lende werkwijze vergen. Dit lijkt me geen gemakkelijke 
of wenselijke opdracht, maar we zullen dit zeker bekij-
ken bij de evaluatie. 

Mevrouw Else De Wachter: Ik wil nog even ingaan op 
het betoog van de heer Dehaene over de CAW’s. De 
beslissing dat ook andere CAW’s kunnen worden inge-
schakeld om dossiers op te starten heeft een positief 
effect gehad. Dit deel van de procedure verloopt ver-
houdingsgewijs zeer snel. Vanaf het ogenblik dat er een 
vonnis is van de jeugdrechter en dat er kan worden be-
gonnen met het maatschappelijk onderzoek, kunnen 
dossiers van de ene provincie naar de andere gaan. Die 
wisselwerking heeft haar effecten. Wat de volgende stap 
zal zijn, moeten we nog afwachten. De eerste dossiers 
lopen pas. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over de prevalentie 
van diabetes bij de allochtone bevolkingsgroep 

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het woord. 

Mevrouw Margriet Hermans: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, het spijt me dat ik alweer moet 
verwijzen naar een Nederlands onderzoek, maar dat 
onderzoek lijkt me toch heel relevant. Nederlandse on-
derzoekers hebben namelijk vastgesteld dat Nederlan-
ders van Marokkaanse en Turkse herkomst meer kans 
hebben om type 2-diabetes te ontwikkelen dan autochto-
ne Nederlanders. 

In België zijn er geen cijfers over diabetes bij allochto-
nen. Volgens de Vlaamse Diabetes Vereniging kunnen 
de Nederlandse bevindingen echter worden geëxtrapo-
leerd naar België. “Na een correctie voor andere facto-
ren, zoals de leeftijd, het geslacht of het type ziektever-
zekering, is etniciteit de belangrijkste factor die het ho-
gere diabetesrisico bij de allochtone Belgen bepaalt”. 
Nederland heeft ondertussen preventieve informatie-
campagnes gelanceerd in het Turks, Arabisch en Ber-
bers. Gelukkig is de heer Van Nieuwenhuysen hier niet 
meer aanwezig. In ons land zijn er nog geen actieve 
doelgroepenprogramma’s voor allochtone Belgen. Ik wil 
nog even specificeren dat het niet alleen gaat over een 
hoger diabetesrisico, maar vooral ook over het later 
detecteren van diabetes. Deze mensen zijn er immers 
vaak niet van op de hoogte dat ze veel kans maken dia-
betespatiënt te zijn of te worden. 

Mevrouw de minister, hebt u een concreet zicht op dit 
probleem? Beschikt u over concrete cijfers over de 
prevalentie van type 2-diabetes bij allochtonen in Bel-
gië? Acht u het zinnig om, in samenspraak met fede-
raal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 
Demotte, in de nabije toekomst aan een preventieve 
informatiecampagne ter zake te werken, zoals dat reeds 
in Nederland werd gedaan? Zo ja, hoe ziet u dit con-
creet? (Opmerkingen) 

Blijkbaar is minister Vervotte hiervoor volledig be-
voegd. 

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord. 

De heer Tom Dehaene: Mijnheer de voorzitter, u weet 
dat ik dit onderwerp van nabij volg. Deze vraag ver-
heugt me. Er is zeker al wat materiaal beschikbaar. Het 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (afgekort 
VIG) heeft onder andere de actieve voedingsdriehoek 
vertaald in een vijftal talen, waaronder het Arabisch. Er 
is veel nood aan een informatie- en preventiecampag-
ne, niet alleen voor die bevolkingsgroep, maar voor 
alle Vlamingen. In het verleden heb ik het al gehad 
over de mogelijke epidemie die op ons afkomt, en 
vooral over de hoge kosten die dat met zich zal mee-
brengen. De cijfers uit de VS tonen aan dat die kosten 
hoog zullen zijn. Vandaag hebben we weet van onge-
veer 250.000 mensen in Vlaanderen die diabetes heb-
ben. Het eigenlijke cijfer wordt echter op ongeveer 
500.000 geraamd. Het duurt immers soms zeven jaar 
voor de eerste uiterlijke tekenen van diabetes worden 
vastgesteld. 

Ik pleit dus voor een nog sterkere preventiecampagne, 
niet alleen met betrekking tot diabetes en niet alleen 
voor de aangehaalde doelgroep, maar voor de hele 
Vlaamse bevolking. Het VIG en de Vlaamse Diabetes-
vereniging (afgekort VDV) kunnen ter zake een zeer 
belangrijke rol spelen. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, wij 
beschikken niet over cijfers met betrekking tot type 2-
diabetes bij de allochtone bevolking in België. Wel 
kunnen we beschikken over de prevalentiegegevens 
inzake diabetes, afkomstig van de Vlaamse Diabetes 
Vereniging. 

De prevalentie van diabetes van type 1 en type 2 wordt 
geschat op 5,2 percent van de allochtone bevolking. Bij 
die bevolking zou 7,4 percent te kampen hebben met 
een gestoorde glucosetolerantie. Jaarlijks worden er 
ongeveer 2070 nieuwe type 1-diabetespatiënten ont-
dekt. Daarvan zijn 1180 patiënten jonger dan 14 jaar en 
890 tussen 15 en 39 jaar op het moment van de diagno-
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se. Elk jaar komen er ongeveer 23.500 nieuwe type 2-
diabetespatiënten bij. 

De prevalentie van type 2-diabetes kan erg verschillen 
naargelang de etnische samenstelling van de populatie. 
Bij de allochtone bevolking is de stijging twee- tot zes-
maal zo groot als bij de autochtone bevolking. Daarbij is 
er dan ook nog een verschil tussen personen van Turkse 
of van Marokkaanse afkomst. 

Ongeveer 50 percent van de gevallen van diabetes wordt 
veroorzaakt door leefstijlfactoren, namelijk een onge-
zonde voeding en weinig beweging. De andere helft is 
genetisch bepaald. Overgewicht is de meest kritische 
risicofactor, zoals bij de autochtone bevolking. Daarom 
zijn beleidsacties noodzakelijk. Daarnaast betekenen 
ook zwangerschapsdiabetes en een specifieke etniciteit  
– het gaat niet alleen over Turken of Marokkanen, maar 
ook over personen uit Zuid- en Midden-Amerika – een 
verhoogd risico op type 2-diabetes. 

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de plotse overgang 
van een niet-geïndustrialiseerde naar een geïndustriali-
seerde samenleving. Ook de leefstijl van allochtone 
groepen is op sommige punten ongezonder, bijvoorbeeld 
als het gaat over bewegen en overgewicht. Dat is vooral 
het geval bij de vrouwen. Bij allochtone jongeren die in 
westerse landen opgroeien, komt vaker overgewicht en 
ernstig overgewicht voor dan bij de autochtone bevolking. 

Uit een Nederlandse studie van 2003, gepubliceerd in 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, blijkt dat 
dit fenomeen zich niet beperkt tot diabetes. Het zou ook 
gelden voor hart- en vaatziekten. Deze studie conclu-
deerde in 2003 dat zowel het diabetes- als het cardiovas-
culaire risico bij personen van Turkse en Marokkaanse 
origine hoger ligt dan bij de autochtone Nederlandse 
bevolking. 

De kern van de zaak moet dan ook worden aangepakt. 
We moeten alle Vlamingen kunnen bereiken, de alloch-
tone bevolking inbegrepen. Personen met overgewicht, 
of ze nu allochtoon zijn of niet, hebben het hoogste 
risico op type 2-diabetes en op hart- en vaatziekten. We 
moeten dus vooral actie voeren tegen overgewicht. Zo-
als uit eerdere commissiedebatten is gebleken, proberen 
we daarop in te spelen met een meersporenbeleid. We 
proberen de individuele vaardigheden, kennis en infor-
matie van de mensen te vergroten. Gezonde voeding 
blijkt immers helemaal niet zo evident te zijn. We pro-
beren kinderen vanaf jonge leeftijd bewust te maken van 
gezonde voeding en van de combinaties ter zake. Ik vind 
het cruciaal dat er gezonde leefomgevingen worden 
gecreëerd, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aan-
beveelt, zodat het gemakkelijker wordt om een gezonde 
keuze te maken. 

De actieve voedingsdriehoek was voor sommige doel-
groepen minder goed bruikbaar omdat hij bijvoorbeeld 

geen couscous, feta, karnemelk, dadels, paprika, vijgen 
of pompoenen afbeeldt. Om voedingsvoorlichting te 
geven, is het belangrijk dat het gebruikte model her-
kenbaar is voor iedereen en veel gebruikte producten 
afbeeldt. Daarom heeft het VIG met een bevraging via 
interculturele bemiddelaars en diëtisten bij Marokka-
nen en Turken nagegaan welke voedingsmiddelen in de 
actieve voedingsdriehoek moesten worden bijgevoegd. 

Het resultaat van die intensieve samenwerking met de 
doelgroep en de hulpverleners werd de actieve voe-
dingsdriehoek voor de Turkse gemeenschap en de 
actieve voedingsdriehoek voor de Marokkaanse ge-
meenschap. Deze voedingsdriehoeken werden ver-
werkt in twee soorten publicaties. In de folders wordt 
zowel in het Nederlands als in de taal van de doelgroep 
kort uitgelegd wat de actieve voedingsdriehoek is en 
wat er in elke groep van de driehoek zit. De achterkant 
van de opengevouwen folder is een affiche van de 
voedingsdriehoek die bijvoorbeeld in een wachtzaal 
kan opgehangen worden. De voedingsmiddelen zijn 
dus aangepast aan de voedingsmiddelen van de doel-
groep. 

Om hulpverleners beter te ondersteunen werd ook een 
brochure opgesteld met meer uitleg over bereidingen 
en met een vertaling van veel gebruikte voedingsmid-
delen of termen. Evaluatie van deze materialen toonde 
aan dat ze de communicatie tussen de patiënt en de 
hulpverlener verbeteren, waardoor de voedingsvoor-
lichting meer impact krijgt. 

In 2007 plan ik een doelgerichte sensibilisatie en een 
aanbod tot opvolging bij vrouwen met zwangerschaps-
diabetes. Hierin zal zeker de nodige aandacht worden 
besteed aan diversiteit zodat allochtonen en kansarmen 
beter bereikt worden. 

In 2008 plan ik een gezondheidconferentie over gezon-
de voeding en beweging. Deze conferentie zal bena-
drukken hoe belangrijk gezonde voeding en voldoende 
beweging wel zijn voor het voorkomen van ziektes 
zoals diabetes. De bestaande Vlaamse gezondheids-
doelstelling over gezonde voeding zal opnieuw gefor-
muleerd en verruimd worden. Ik ben in 2006 al begon-
nen met de eerste voorbereidingen hiervoor. 

Met minister Demotte heb ik geen concrete acties lo-
pen over deze specifieke materie. Als het federale ni-
veau bereid is om complementair te werken, met dui-
delijk respect voor elkaars bevoegdheden en in het 
belang van de diabetespatiënten, sta ik open voor een 
constructieve dialoog. 

Mevrouw Margriet Hermans: Ik dank de minister 
voor haar antwoord. De situatie staat er veel beter voor 
dan ik had durven hopen. Dat verheugt me en het geldt 
zowel voor allochtonen als voor autochtonen. Het is 
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belangrijk om alle bevolkingsgroepen te bereiken. De 
aangepaste voedingsdriehoek is daar een goed voorbeeld 
van. Zelf geloof ik er niet in, wat de zwaarlijvigheid 
betreft. De eigen taal is ook een troef want vaak verstaat 
men de terminologie niet of herkent men het voedsel 
zelfs niet. Ik hoop op goede resultaten. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Else De Wachter tot 
mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin, over het niet respec-
teren van de arrondissementele indeling van de zorg-
regio's 

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het woord. 

Mevrouw Else De Wachter: Ik zou aan de minister 
willen vragen haar antwoord op mijn vraag om te zetten 
in een schriftelijk antwoord. (Instemming) 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Trees Merckx-Van 
Goey tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 
projectaanvraag time-out door Oikoten 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: In de sector van 
de bijzondere jeugdbijstand ontstaan er soms onoplosba-
re conflictsituaties. Deze problematiek stelt zich het 
scherpst in residentiële settings. Daardoor komen de 
jongeren soms in een jeugdhulpcarrousel terecht. Nega-
tieve begeleiding eindigt vaak in een gemeenschapsin-
stelling.  

Oikoten is vertrouwd met deze problematiek omdat de 
jongeren die zich aanmelden voor de projecten voor 
langdurige ontheemding meestal een lange hulpverle-
ningsgeschiedenis achter de rug hebben, met een opeen-
volging van kortdurende plaatsingen in diverse settings. 
Zij hebben meestal een zevental plaatsingen achter de 
rug, vooraleer ze zich bij Oikoten melden voor dit ont-
heemdingsproject. 

Vanuit deze ervaring startte Oikoten in 1999 met een 
experiment rond crisisontheemding. Men wou deze 
carrousel doorbreken. Aan jongeren die in een conflict 
met hun begeleiding waren terechtgekomen en dreigden 
te worden weggezonden, stelde men voor om gedurende 

een week op stap te gaan met een externe stapbegelei-
der. Na deze stapweek kon de jongere opnieuw in de 
eigen voorziening terecht. 

TOOL is gestart als een initiatief van verschillende 
voorzieningen in Vlaams-Brabant. De groep van 7 
initiatiefnemers groeide intussen uit tot een samenwer-
kingsverband van 19 partners. Recent werd de werking 
uitgebreid naar Brussel-Halle-Vilvoorde. In 2005 reali-
seerde TOOL 43 time-outdiensten, hoofdzakelijk uit-
wisselingstime-outs. Het aanbod is intersectoraal en 
geldt zowel voor de bijzondere jeugdzorg als voor de 
gehandicaptenzorg. Zij beschikken momenteel over 
een bescheiden, tijdelijke subsidie van de provincie 
Vlaams-Brabant. Deze financiering wordt aangevuld 
met eigen middelen. 

Sinds 1993 subsidieert de Vlaamse overheid dit soort 
van time-outorganisaties in de provincies Antwerpen, 
Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De 
continuering van de projecten bewijst dat de Vlaamse 
overheid oordeelt dat deze initiatieven aan een maat-
schappelijke behoefte beantwoorden. Wij stellen echter 
vast dat één provincie ontbreekt, namelijk Vlaams-
Brabant. 

Deze projecten hebben een positief effect op de ver-
antwoordelijkheidszin van de betrokken partijen en op 
de kwaliteit van de hulpverlening. Daarom vraag ik me 
af waarom Vlaams-Brabant voor de Vlaamse overheid 
een witte vlek is. In maart 2006 antwoordde de minis-
ter aan mevrouw De Wachter dat ze belang hechtte aan 
de verankering van projecten in de reguliere werking, 
maar dat de overheid nog geen onderzoek had inge-
steld naar de doelstellingen van Oikoten. Is er intussen 
al een dergelijk onderzoek gepland of uitgevoerd?  

Mevrouw Else De Wachter: Ik treed de vraag van 
collega Merckx bij. Mevrouw de minister, is dat on-
derzoek gebeurd? Indien ja, kunnen we daar dan de 
resultaten van krijgen? Dit onderzoek kan een alge-
meen beeld geven van dergelijke projecten. 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Mevrouw Merckx, met be-
trekking tot het aangekondigde onderzoek over onthe-
mende projecten, hebben we eerst met de initiatiefne-
mers een aantal keer rond de tafel gezeten om een 
aantal afbakeningen te maken. Binnen enkele weken 
zal een extern wetenschappelijk onderzoek worden 
opgestart, dat deze week zal worden toegewezen. Het 
wetenschappelijk onderzoek is niet ingegeven door 
wantrouwen. Het is juist de bedoeling om alles weten-
schappelijk te onderbouwen. 

Er zijn een aantal basisuitgangsvragen voor het onder-
zoek van de werkvormen. Op welke doelgroep richt het 
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aanbod zich? Wat zijn de methodieken? Welke instru-
menten – methodiek, financieel, samenwerkingsverban-
den – worden hiervoor ingezet? Wat zijn de doelstellin-
gen, dus de resultaatsgebieden van de hulpverlening? 
Welke parameters of indicatoren worden hiervoor ge-
hanteerd? 

Vanuit de antwoorden op deze basisuitgangsvragen 
worden een aantal onderzoeksvragen uitgewerkt en 
beantwoord. Wordt de beoogde doelgroep bereikt? Is 
men methodiektrouw? Welke resultaten worden bereikt 
op de beoogde resultaatsgebieden? Hiervoor wordt on-
der andere een beroep gedaan op de beschikbare gege-
vens bij de initiatiefnemers en op gesprekken met de 
stakeholders. 

Daarnaast moet men een vergelijkend onderzoek doen 
tussen een groep van minimaal 10 jongeren voor wie in 
2006 een onthemend project werd georganiseerd en een 
groep van minimaal 10 jongeren die voor dergelijk pro-
ject in aanmerking kwamen, maar voor wie dat, bijvoor-
beeld omwille van capaciteitsgebrek, niet werd opge-
start. Deze vergelijking heeft als doel de meerwaarde 
van de onthemingstochten objectief in kaart te brengen. 

De resultaten van beide onderzoeken worden aan elkaar 
gelinkt en daarbij worden een aantal vragen gesteld. Wat 
zijn de kritische succesfactoren voor het slagen van 
onthemende projecten? Hoe kunnen de effecten van de 
onthemende projecten gemaximaliseerd worden? 

We geloven heel sterk in een flexibele werking van de 
zorgtrajectbenadering. Als men het initiatief neemt voor 
een onthemingsproject, rijst vaak de vraag wat daarna of 
daarvoor moet gebeuren om een maximaal resultaat te 
bekomen. Dat willen we ook in dit onderzoek bekijken. 

Het onderzoek omvat ook een beperkte benchmarking-
analyse met de ons omringende landen waar ontheming 
wordt toegepast. 

Voor het uitvoeren van het onderzoek werden verschil-
lende onderzoeksinstellingen aangeschreven. Ik verneem 
van mijn administratie dat een drietal organisaties een 
offerte hebben ingediend. Donderdag aanstaande zal een 
beoordelingscommissie de opdracht toewijzen aan één 
van de kandidaten. Het onderzoek, waarvoor ik 60.000 
euro heb vrijgemaakt, gaat effectief van start op 1 janua-
ri 2007 en moet binnen de 12 maanden worden afge-
rond. 

De voorzitter: Mevrouw Merckx heeft het woord. 

Mevrouw Trees Merckx-Van Goey: Mevrouw de 
minister, u stelt dat het belangrijk is om te onderzoeken 
wat er gebeurt na het onthemingsproject. Ik dacht dat het 
bij de time-outprojecten precies de bedoeling is dat de 
jongeren van bij de start duidelijk weten wat er zal ge-

beuren na het project, zelfs als het voortijdig zou wor-
den stopgezet. 

Elk time-outproject wordt afgerond met een gesprek 
waarin de verschillende partijen schetsen waarmee ze 
de afgelopen periode bezig zijn geweest. De voorzie-
ning die doorverwijst en voor wie de jongeren even 
naar het time-outproject komen, engageert zich ertoe 
de jongeren terug op te nemen als het project voortijdig 
zou stoppen. Ik vraag me dan ook af waarom dit soort 
projecten niet mogelijk is in Vlaams-Brabant en wel in 
de andere provincies. 

Minister Inge Vervotte: Mevrouw Merckx, het gaat 
hier niet over het individueel vervolgtraject. De vraag 
is welke mix van maatregelen de beste is om tot maxi-
male resultaten te bekomen. Ik heb uw vraag over 
Vlaams-Brabant zeer goed gehoord. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der 
Borght tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minis-
ter van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 
terugbetaling van het vaccin tegen baarmoeder-
halskanker 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het 
woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, Vlaamse gynaecologen heb-
ben er onlangs in de Artsenkrant voor gepleit om alle 
meisjes tussen 9 en 15 jaar in te enten tegen baarmoe-
derhalskanker. Het vaccin zou moeten worden toege-
diend vóór het eerste seksueel contact. Meisjes jonger 
dan 15 bewaren de hoogste serumspiegel van antistof-
fen na vaccinatie. 

Baarmoederhalskanker is bij vrouwen tussen de 15 en 
44 jaar de tweede doodsoorzaak door kanker. Jaarlijks 
sterven er ongeveer 270 vrouwen aan de gevolgen van 
deze kanker. Elk jaar worden ongeveer 700 vrouwen 
met de ziekte geconfronteerd. Het vaccin zou dat aantal 
kunnen beperken met zo’n 75 percent. 

Sinds begin november is een vaccin, Gardasil, op dok-
tersvoorschrift verkrijgbaar bij de apotheek. Het is 
echter vrij duur. De drie noodzakelijke injecties kosten 
elk 137 euro. Voorlopig is de vraag dan ook zeer be-
perkt. Onlangs hebben enkele ziekenfondsen aange-
kondigd dat ze de vaccinatie gedeeltelijk zullen terug-
betalen. Aangezien Vlaanderen bevoegd is voor een 
preventief gezondheidsbeleid, kan de Vlaamse Ge-
meenschap dit vaccin laten opnemen in een vaccinatie-
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schema van Kind en Gezin, waardoor het volledig zou 
worden terugbetaald. Daartoe is natuurlijk ook het nodi-
ge overleg met het federale niveau nodig. 

Mevrouw de minister, werd al overwogen om dit vaccin 
op te nemen in het vaccinatieschema? Werd al berekend 
wat de meerkost ervan zou zijn? Werd er al een overleg 
georganiseerd met de federale minister van Volksge-
zondheid? Is er in dit verband een aanbeveling of advies 
van de Hoge Gezondheidsraad? 

De voorzitter: Minister Vervotte heeft het woord. 

Minister Inge Vervotte: Vooraleer een nieuw vaccin 
wordt opgenomen in het algemene vaccinatieschema, 
moeten heel wat factoren worden bestudeerd. Zo moet 
worden nagegaan wat de voor- en nadelen zijn van de 
vaccinatie op individueel en op bevolkingsvlak. Daar-
naast moet de impact van het vaccin op ziekte en sterfte 
worden onderzocht en moet een gezondheidseconomi-
sche evaluatie mee de prioriteiten bepalen. Vervolgens 
moet de te volgen vaccinatiestrategie grondig worden 
voorbereid. Zeker dit vaccin moet in een ruimere context 
worden geëvalueerd. Niemand mag immers het idee 
krijgen dat hij of zij door dit vaccin beschermd is tegen 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat zou immers 
kunnen leiden tot een explosie van aandoeningen. 

Het vaccin beschermt voor 70 percent tegen baarmoe-
derhalskanker. Het regelmatig nemen van uitstrijkjes 
kan dus niet worden stopgezet. 

In augustus 2006 heb ik aan de Vlaamse Gezondheids-
raad een aantal vragen voorgelegd. Ik heb gevraagd wat 
de plaats is van de verschillende in aantocht zijnde vac-
cins in het Vlaams preventiebeleid met betrekking tot 
baarmoederhalskanker. Ik heb ook gevraagd wat de 
nieuwste wetenschappelijke consensus is en hoe de 
huidige screeningsmethode en -organisatie kan worden 
geoptimaliseerd en aangepast aan deze nieuwe weten-
schappelijke inzichten. Ten slotte heb ik geïnformeerd 
naar de huidige stand van zaken in verband met de ge-
zondheidseconomische aspecten van een operationalise-
ring van het voorstel dat als praktijkaanbeveling werd 
geformuleerd en wat de eventueel nog ontbrekende ge-
gevens zijn om deze inschatting voldoende nauwkeurig 
te kunnen maken. We hebben dat advies gevraagd tegen 
15 december. 

Dat advies zal, samen met het advies dat de Hoge Ge-
zondheidsraad voorbereidt, de basis vormen voor over-
leg met de federale minister van Volksgezondheid. 

Momenteel bedraagt de aankoopprijs van het vaccin 
tegen humaan papillomavirus 137,40 euro bij de apothe-
ker. Ik vernam dat de firma van plan is een dossier in te 
dienen bij het RIZIV om een gedeeltelijke terugbetaling 
aan te vragen. Voor een volledige vaccinatie zijn drie 

dosissen van het vaccin nodig. Dit betekent 412,20 
euro voor de volledige vaccinatie van één persoon. 

Als deze vaccinatie zou worden veralgemeend en de 
aankoop zou gebeuren via een overheidsopdracht, 
wordt een aankoopkost geschat die maximaal de prijs 
buiten bedrijf bedraagt bij de firma, wat in dit geval 
120 euro per vaccin is. De geschatte jaarlijkse meer-
kost om een leeftijdsjaar van meisjes te vaccineren – 
zonder inhaalvaccinatie – zou ongeveer 12,6 miljoen 
euro bedragen. Dat is een aanzienlijk bedrag. 

Het eerste vaccin is pas op de markt gekomen. Zodra ik 
het advies van de Vlaamse Gezondheidsraad heb, zal ik 
het voorleggen aan mijn federale collega, als basis voor 
verder overleg. Voor alle vaccinaties in het basisvacci-
natieschema wordt uitgegaan van de aanbevelingen en 
adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. Momenteel is 
er nog geen aanbeveling of advies van de Hoge Ge-
zondheidsraad gepubliceerd. De opportuniteit van deze 
vaccinatie wordt wel bestudeerd. Er is een advies in 
voorbereiding. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het 
woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Mevrouw de minis-
ter, ik schrik toch even van de enorme meerkost die 
deze vaccinatie zou teweegbrengen. We wachten dus 
op het advies dat op 15 december beschikbaar zou zijn. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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