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1.1 Inleiding
We hebben het vaak over onze gezondheidszorg. Maar wat bedoelen we daar precies mee? 

Waar begint en eindigt ze? Wie werkt er? Wat is de omvang ervan? Ten eerste maken we 

je in dit hoofdstuk wegwijs in de omvang en structuren van de gezondheidszorgsector. Ten 

tweede kijken we naar de organisatie van de gezondheidszorg: hoe komen beslissingen 

er tot stand? Wat zijn de belangrijkste beleidsinstellingen en wat is hun bevoegdheid? Ten 

derde kijken we naar de prestaties van ons gezondheidszorgsysteem. Hoe hoog scoort 

België in een internationale vergelijking? Het eerste hoofdstuk overlapt met het tweede, 

waarbij we de wetgeving van de gezondheidszorg bespreken. In een sterk gereguleerde 

sector als de gezondheidszorg vallen organisatie en wetgeving vaak samen. Dit hoofdstuk 

gaat iets dieper in op de bestaande structuren en hoe die zich tot elkaar verhouden, terwijl 

we in hoofdstuk 2 meer kijken naar bevoegdheden, functioneren en regelgeving.

1.2 Geschiedenis van onze gezondheidszorg
We hebben het gevoel dat gezondheid, als algemeen goed, van alle tijden is. Toch zijn 

een georganiseerde gezondheidszorg en een gestructureerd gezondheidsbeleid vrij recent. 

Het dateert van de eerste helft van de 20e eeuw en is dus ongeveer honderd jaar oud (De 

Maeyer et al., 1998). Eind 19e eeuw en begin 20e eeuw richtte het gezondheidsbeleid zich 

voornamelijk op het toezicht op de uitoefening van de geneeskunde en de bestrijding van 

epidemieën. Zo werd aan het einde van de 19e eeuw meer dan 50% van de totale sterfte 

door infectieziekten veroorzaakt. Vooral de strijd tegen tuberculose (tbc) heeft een belang-

rijke stempel gedrukt op de gezondheidssector, zoals blijkt uit het grote aantal sanatoria. 

In 1936 werd het eerste onafhankelijke Ministerie van Volksgezondheid opgericht. Tot 

dan viel de gezondheidszorg hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Het verplichte stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werk-

nemers dateert van 1944. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

dateert van 1963. De beheersverantwoordelijkheid ervan werd toevertrouwd aan het col-

lectief van werkgevers, werknemers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. De Ziekenhuiswet 

dateert eveneens van 1963, waarbij de overheid een samenhangende organisatie van het 

ziekenhuiswezen wou bewerkstelligen door bepalingen over de structuur van het ziekenhuis 

(erkenning), de geografische spreiding van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten (program-

matie) en financiering. Door die hervormingen nam de Belgische gezondheidszorg een 

vlucht. Het ziekenhuis vervulde een centrale rol en was de plaats waar de specialistische 

geneeskunde zich kon ontwikkelen, met eenheden voor intensieve zorgen, hartbewaking 

en spoedgevallenzorg. De beschikbare technologie en infrastructuur zorgden er bovendien 

voor dat artsen zich in het ziekenhuis gingen vestigen. In de loop van de voorbije vijftig jaar 
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is de gezondheidszorg, net als de samenleving, veel veranderd. Dat wordt gedreven door 

een aantal aanhoudende veranderingen die onontkoombaar en onomkeerbaar zijn, zoals de 

vergrijzing van de bevolking en de verschuiving van een acute naar een meer chronische 

pathologie, de voortschrijdende medisch-technologische innovatie, de blijvende nood aan 

beheersing van de uitgaven voor gezondheidszorg en de veranderde rol van de patiënt. 

Ook de rol van het ziekenhuis is grondig veranderd (Sermeus & Vleugels, 2010). In de jaren 

1960 was het ziekenhuis de plaats waar patiënten verbleven en verzorgd werden. Vandaag 

functioneert het ziekenhuis als een expertisecentrum van medisch-specialistische zorg die 

in een samenhangend en multidisciplinair verband wordt uitgeoefend. Het verblijf is zo kort 

mogelijk, liefst ambulant of in dagopname. Ziekenhuizen zijn niet langer op zich staande 

instellingen maar functioneren als een schakel in een keten van zorg. Dat legt andere accen-

ten. We merken een verschuiving van een aanbodgestuurde zorg, waarbij de verstrekker en 

zijn activiteit centraal staan, naar een meer vraaggestuurd systeem, waarbij de patiënt en zijn 

behoefte centraal staan. De gefragmenteerde, vaak intramurale aanpak maakt plaats voor 

een keten- en netwerkbenadering waarbij zorgcontinuïteit en integratie vooropstaan. Er is 

een verruiming van een eng medisch paradigma, waarbij de ziekte en de arts centraal staan, 

naar een meer persoonsgerichte aanpak, die naast gezondheid ook gericht is op het welzijn 

en spiritueel welbevinden. De individuele arts-patiëntrelatie maakt meer en meer plaats voor 

samenwerking en multidisciplinaire en interprofessionele teams. We zien verschuivingen van 

een curatieve, reactieve aanpak naar een preventieve en meer geplande aanpak. Die ver-

schuivingen hebben een sterke impact op de organisatie van de zorg. 

1.3 Omvang en organisatie van onze gezondheidszorg
De gezondheidszorg wordt traditioneel ingedeeld in een eerste, tweede en derde lijn. De 

eerste lijn kunnen we samenvatten als de rechtstreeks toegankelijke basiszorg. De zorgver-

leners zijn algemeen opgeleid, niet gespecialiseerd en de zorg wordt buiten de muren van 

een ziekenhuis (ambulant) verstrekt. Voorbeelden zijn huisartsen, tandartsen, apothekers, 

kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen. Onder de tweede lijn verstaan we gespeciali-

seerde zorg. Meestal wordt die binnen de muren van een ziekenhuis verstrekt, maar dat kan 

ook ambulant (bijvoorbeeld: kinderartsen, gynaecologen, dermatologen, kinesitherapeuten, 

enzovoort). De derde lijn verwijst naar supergespecialiseerde instellingen, zoals academi-

sche centra, expertisecentra en gespecialiseerde centra, bijvoorbeeld: vruchtbaarheids-

behandeling, complexe revalidatie, orgaantransplantaties en genetisch onderzoek. Naast 

die drie vertrouwde lijnen is er vaak sprake van de nulde lijn. Daartoe behoren zelfzorg en 

mantelzorgers die op niet-professionele basis de zorg voor anderen (bijvoorbeeld: ouders, 

kinderen, familieleden, buren, of vrienden) op zich nemen. In veel gevallen maken ze thuis-

zorg mogelijk. Ook zelfhulpgroepen en vrijwilligers worden tot de nulde lijn gerekend. 
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Meer en meer wordt het duidelijk dat het onderscheid tussen de verschillende lijnen gelei-

delijk vervaagt en een meer geïntegreerd aanbod van zorgverlening rondom de patiënt 

wordt aangeboden. 

1.3.1 Eerstelijnszorg
De eerstelijnszorg wordt vaak omschreven als een lappendeken met een veelheid aan 

verstrekkers en instellingen. In totaal zijn er drie sectoren in de eerstelijnszorg actief: de 

gezondheidszorg, de welzijnszorg en de openbare besturen. 

De sector van de gezondheidszorg is weinig of niet gestructureerd en bestaat uit huisart-

sen, thuisverpleegkundigen, officina’s (apotheken), tandartsen, kinesitherapeuten en een 

waaier van paramedici. Vaak zijn dat zelfstandigen, werken ze samen in een groepspraktijk 

of maken ze deel uit van een grotere organisatie. 

65% van de huisartsen heeft nog een solopraktijk maar dat aantal snel daalt bij de recent 

afgestudeerde huisartsen. In Vlaanderen is in 2017 70% van de huisartsen aangesloten 

bij een van 85 huisartsenkringen. Het aantal inwoners per erkende huisarts in Vlaanderen 

varieert van 469 tot 1.252 inwoners per huisarts.1 Huisartsenkringen worden erkend door 

de Vlaamse Gemeenschap en krijgen een forfaitaire subsidie voor hun werkingskosten. De 

huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen in hun huisartsenzone 

(multidisciplinaire samenwerking, samenwerkingsovereenkomsten, gegevensuitwisseling 

en permanentie). Aan de huisartsenkringen is ook de organisatie van de wachtdienst 

toevertrouwd. Die is verplicht tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen. Het RIZIV 

betaalt een beschikbaarheidshonorarium aan de huisartsen die deelnemen aan een 

georganiseerde wachtdienst. Daarnaast mogen de artsen van wacht hun prestaties ook 

aanrekenen (zie hoofdstuk 7). De georganiseerde wachtdienst is een wachtdienst waarop 

de hele bevolking van de streek en niet enkel de eigen patiënten een beroep kan doen voor 

medische zorg. 

Verpleegkundigen in de thuiszorg werken als zelfstandige, solo of in een groepspraktijk of 

zijn tewerkgesteld bij een dienst voor thuisverpleging. In Vlaanderen zijn 191 diensten voor 

thuisverpleging erkend. Er werken meer dan 7.000 personeelsleden bij het Wit-Gele Kruis, 

waarvan meer dan 5.500 verpleegkundigen. Dat maakt het Wit-Gele Kruis de grootste orga-

nisatie van verpleegkundigen in de thuiszorg. 

Naast het klassieke aanbod van medische en verpleegkundige zorg zijn er de wijkgezond-

heidscentra of medische huizen (Camilotti et al., 2017). Die hanteren een forfaitaire finan-

1 RIZIV, artsen 31 december 2016, ADSEI, bevolking 1 januari 2017: https://www.zorg-en-gezond-
heid.be/aanbodratios-huisartsen-en-specialisten-op-31-december-2016.
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ciering in plaats van een financiering per prestatie. Patiënten schrijven zich in in een wijk-

gezondheidscentrum en het wijkgezondheidscentrum krijgt dan een vast bedrag (forfait) 

per ingeschreven patiënt per maand. Momenteel is 3,2% van de Belgische bevolking 

(ongeveer 360.000 patiënten) ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. In België zijn 

er 177 dergelijke centra actief. Twee derde van de centra biedt zowel huisartsgeneeskunde, 

verpleegkundige zorg als kinesitherapie aan. Vaak wordt dat aangevuld met een voedings-

deskundige, gezondheidspromotor en psycholoog.

 

In België is het aantal publieke apotheken vastgelegd. In landelijke gebieden (gemeenten 

tot 10.000 inwoners) is er 1 apotheek per 2.500 inwoners. In stedelijke gebieden (gemeen-

ten vanaf 100.000 inwoners) is er 1 apotheek per 1.000 inwoners. Sinds enkele jaren is het 

maximumaantal bereikt en worden er geen vergunningen meer uitgereikt. In 2018 telde 

België 4.839 apotheken (of 1 per 2.150 inwoners). Daarmee heeft België een van de dichtste 

netwerken van Europa. Ter vergelijking heeft Nederland één apotheek per 8.000 inwoners. 

De tweede sector van welzijnszorg bestaat uit de diensten voor gezinszorg en thuiszorg. Er 

zijn zowel openbare als private diensten. In 2018 zijn 114 diensten voor gezinszorg en thuis-

zorg in Vlaanderen erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Gezinszorg houdt in: 

persoonsverzorging, hulp in het huishouden, psychosociale en pedagogische ondersteu-

ning en begeleiding. Aanvullende thuiszorg betreft de schoonmaak van het huis, oppashulp 

en het uitvoeren van kleine karweitjes. De betaling gebeurt via een gebruikersbijdrage per 

uur. In totaal werden in 2017 17,7 miljoen uren zorg geleverd. Andere welzijnsdiensten zijn 

diensten voor logistieke hulp (25), diensten voor gastopvang (3), diensten voor oppashulp 

(59), lokale dienstencentra (257), regionale dienstencentra (59), gebruikers en mantelzorgers 

(6) en diensten maatschappelijk werk van het ziekenhuisfonds (26). De grote organisaties in 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn Familiehulp en Landelijke Thuiszorg. 

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) zijn aan het einde van de jaren 1990 ontstaan 

uit een fusie van kleinschalige vzw’s die actief waren binnen het welzijnswerk. Dat leidde 

tot 26 CAW’s in Vlaanderen en Brussel. In 2014 vond nog een fusieronde plaats die resul-

teerde in 11 CAW’s, die functioneren als een netwerkorganisatie. CAW’s helpen mensen 

met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: crisisopvangcentra, 

slachtofferhulp, daklozenopvang, vluchthuizen voor mishandelde vrouwen, wonen onder 

begeleiding, opvang van personen in materiële, sociale en psychosociale noodsituaties, 

Jongeren Advies Centra (JAC), residentiële opvang van jongvolwassenen, schuldbemidde-

ling, gezins- en relatiebegeleiding, gecontroleerd bezoekrecht na echtscheiding, hulpverle-

ning aan seksuele delinquenten, justitieel welzijnswerk en Tele-Onthaal.

De derde sector omvat de openbare besturen, waarvan de belangrijkste de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zijn. Het OCMW is een openbare instantie 
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per gemeente in België die tot doel heeft om elke persoon in de mogelijkheid te stellen 

een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW verstrekt 

diensten aan armen, zorg aan ouderen en psychische hulp aan de inwoners. Andere taken 

zijn materiële hulpverlening, schuldbemiddeling, opvang van asielzoekers, ondersteuning 

bij tewerkstelling, inrichten van sociale voorzieningen, steun aan daklozen, psychosociale 

en pedagogische begeleiding en ondersteuning bij het uitoefenen van rechten. 

Om de samenwerking in dit lappendeken te bevorderen, zijn er coördinerende voorzie-

ningen in het leven geroepen. Inzake gezondheidszorg wordt dat uitgeoefend door de 

Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL). In Vlaanderen zijn er 15 SEL’s 

actief. Hun opdracht is de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt in de regio 

te optimaliseren. Het SEL doet dat door de samenwerking tussen zorgaanbieders van de 

eerste lijn te stimuleren, te coördineren en af te stemmen. De Geïntegreerde Diensten voor 

Thuisverzorging (GDT) zijn de federale tegenhangers van de Vlaamse SEL’s en staan in voor 

de praktische organisatie van een multidisciplinair overleg en de vergoeding van zorgaan-

bieders die aan een dergelijk overleg deelnemen. De GDT bestaan uit vertegenwoordigers in 

de eerste lijn zoals huisartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, diensten voor gezinszorg 

en aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra en OCMW’s. In Vlaanderen vallen SEL’s en 

GDT’s samen. De Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) ondersteunen de zorgtrajecten 

diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie en zorgen voor een samenwerking tussen 

patiënt, huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers. De initiatiefnemers zijn meestal 

huisartsenkringen in samenwerking met een SEL. 

Om wat meer structuur te brengen in de eerste lijn heeft de Vlaamse minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, in 2017 het initiatief genomen om de eerstelijns-

zorg in Vlaanderen te reorganiseren en ook het concept van netwerking in de eerstelijnszorg 

vormgegeven (zie hoofdstuk 3).

Wegwijs 1: Eerste lijn

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft een overzicht van de verschillende  

eerstelijnsinitiatieven: https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerste-lijn

Wie werkt er in de eerste lijn? https://www.desocialekaart.be

De nieuwe eerstelijnszones in Vlaanderen: https://www.eerstelijnszone.be/home

1.3.2 De ziekenhuizen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Algemene 

ziekenhuizen worden ingedeeld in acute ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen. Acute 

ziekenhuizen zijn universitaire ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen met of zonder uni-
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versitair karakter. Categorale ziekenhuizen zijn geriatrische en gespecialiseerde ziekenhui-

zen. Er zijn momenteel 7 erkende universitaire ziekenhuizen die verbonden zijn aan een 

universiteit met een volledige opleiding geneeskunde. Algemene ziekenhuizen met een uni-

versitair karakter krijgen vanuit een faculteit Geneeskunde een beperkt aantal universitaire 

bedden toegewezen. In 2018 tellen we 174 ziekenhuizen, gespreid over 269 vestigings-

plaatsen (tabel 1.1). De cijfers maskeren een diverse realiteit. Het aantal ziekenhuizen wordt 

geteld op basis van het aantal erkenningsnummers, maar soms functioneren ziekenhuizen 

al onder één bestuur. De vestigingsplaatsen vertellen een dynamische geschiedenis. Vaak 

zijn oorspronkelijk zelfstandige ziekenhuizen later opgegaan in een fusie. Sommige zieken-

huizen functioneren nog als algemeen ziekenhuis, maar andere vervullen nu de functie van 

een afdeling chronische zorg of revalidatiecampus. Sommige vestigingsplaatsen zijn louter 

een polikliniek of dagziekenhuis. Het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

vergeleek de situatie van de algemene ziekenhuizen van 1987 met 2014 wat de acute zie-

kenhuizen betreft. Na 27 jaar is het aantal algemene ziekenhuizen verminderd van 369 naar 

107 (minder dan een derde). Hoewel het aantal bedden in dezelfde periode met 24% daalde, 

werden de ziekenhuizen gemiddeld groter: van 182 bedden in 1987 naar 492 bedden in 

2014. In die periode steeg het aantal opnames van 1,5 miljoen per jaar naar 1,8 miljoen per 

jaar (20% stijging) terwijl de verblijfsduur daalde van gemiddeld 13,7 dagen naar 7,1 dagen. 

Het aantal ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners is gedaald: van 9,5/1.000 in 1980 naar 

6/1.000 in 2018. Waar het concept van het dagziekenhuis in 1987 nog vrijwel onbestaande 

was, zagen we in 2014 al 2,8 miljoen dagopnames per jaar. 

De opdeling tussen acute, categorale en psychiatrische ziekenhuizen is eveneens minder 

strak dan blijkt uit de cijfers. Heel wat algemene ziekenhuizen bieden een expliciet aanbod 

in psychiatrische zorg en revalidatie. 

Tabel 1.1. Overzicht van aantal ziekenhuizen, vestigingsplaatsen en bedden per regio.

Type voorziening Vlaanderen Brussel Wallonië Totaal

Omvang Zhn Bedden Zhn Bedden Zhn Bedden Zhn Bedden

Acute  
ziekenhuizen 

52 (93) 28.314 13 (27) 7.683 38 (66) 15.878 103 (186) 51.875

Categorale 
ziekenhuizen

8 (8) 1.003 0 0 2 (3) 492 10 (11) 1.495

Psychiatrische 
ziekenhuizen

32 (42) 10.300 9 (9) 830 20 (21) 4.091 61 (72) 15.221

Totaal 92 (143) 39.617 22 (36) 8.513 60 (90) 20.461 174 (269) 68.591

Bron: https://www.health.belgium.be/ (d.d.18.07.2018).
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Wegwijs 2: Lijst van ziekenhuizen

Voor België: De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

publiceert een lijst van alle ziekenhuizen (voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel) 

met vermelding van adresgegevens, directie, het aantal erkende bedden per index, 

erkenning van medische diensten en medisch-technische diensten, ziekenhuisfuncties, 

zorgprogramma’s en associaties.  

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/

delen-van-gezondheidsgegevens/gezondheidszorginstellingen

Voor Vlaanderen: Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert een adressenlijst van 

alle Vlaamse ziekenhuizen, uitgesplitst voor de algemene, categorale en psychiatrische 

ziekenhuizen met vermelding van de erkenningsbesluiten per ziekenhuis.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen niet vrij kiezen welke diensten ze aanbieden. De deelstaten leveren 

een vergunning tot exploitatie voor specifieke ziekenhuisdiensten en -functies. Daarvoor 

moet iedere dienst beantwoorden aan specifieke normen, zoals de minimumcapaciteit van 

bedden en de bezettingsgraad, de technische uitrusting, het medisch, paramedisch en 

verpleegkundig personeel en het activiteitsniveau. 

Naast diensten en functies werden vanaf de jaren 1990 in de Belgische gezondheidszorg 

zorgprogramma’s ingevoerd. Zorgprogramma’s zijn in 1994 door de federale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen gedefinieerd als volgt: 

“(…) een coherent georganiseerd antwoord op een gezondheidsprobleem van de patiënt 

in een gestructureerd geheel van diensten en dienstverlening waarbij, in een gecoör-

dineerd reëel multidisciplinair verband, aan de patiënt de voor zijn concrete situatie 

meest geëigende ziekenhuiszorg, op de meest doelmatige en de meest kost-effectieve 

manier, wordt geboden in een continuüm van diagnostiek, behandeling en revalidatie, 

en dit onder de voor de patiënt meest geëigende vorm, door opname, polikliniek of als 

eendagsbehandeling.” 

De huidige zorgprogramma’s zijn gericht op patiënten met een welbepaalde pathologie 

of problematiek. De erkenning van zorgprogramma’s stelt voorwaarden op het vlak van 

doelgroep, aard en inhoud van de zorg, minimaal activiteitsniveau, vereiste infrastructuur, 

vereiste medische en niet-medische personeelsomkadering en deskundigheid, kwaliteits- 

normen en normen inzake kwaliteitsopvolging, bedrijfseconomische criteria en geografi-

sche toegankelijkheid. Een overzicht van diensten, functies en zorgprogramma’s is opge-

nomen in bijlage 1. 
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1.3.3 Gespecialiseerde centra, revalidatiecentra, revalidatieziekenhuizen
Voor 1987 gebeurde de revalidatie voor volwassenen en ouderen in R- (Revalidatie), 

S- (Sanatoria) en V-(lang Verblijf) diensten (Nolis, 2015). De R-bedden werden in 1987 

geschrapt en ondergebracht in de ziekenhuisdiensten. In 1993 werden de S- en V-diensten 

geconverteerd: enerzijds naar de huidige Sp-dienst voor revalidatie van beperkte duur en 

anderzijds naar de RVT-bedden voor residentiële zorg buiten de muren van het ziekenhuis. 

Dat is een van de redenen waarom revalidatieziekenhuizen menen dat hun globale werking 

meer aansluit bij die van de algemene ziekenhuizen. De meeste revalidatieziekenhuizen 

hebben dan ook een samenwerking afgesloten met een algemeen ziekenhuis en vallen na 

de zesde staatshervorming onder federale bevoegdheid (zie hoofdstuk 2). 

Naast de revalidatieziekenhuizen zijn er Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR). 

Momenteel zijn er in België 77 Centra voor Ambulante Revalidatie erkend. Die hebben een 

overeenkomst met het RIZIV, ook wel de revalidatieovereenkomst of -conventie genoemd, 

en staan in voor de gespecialiseerde diagnostiek en therapie van ongeveer 10.000 perso-

nen, hoofdzakelijk kinderen en jongeren. De centrale doelstelling is de maatschappelijke 

integratie van personen met diverse complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornis-

sen en hersenletsels. De revalidatie gebeurt ambulant door een multidisciplinaire ploeg. In 

totaal werken in deze centra meer dan 2.000 personeelsleden met een waaier van speci-

alisaties. Er is een Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie (www.revalidatie.be). 

Voor bepaalde aandoeningen die een gespecialiseerde en vaak geïndividualiseerde aanpak 

vragen, zijn gespecialiseerde centra en referentiecentra erkend die voor hun werking een 

revalidatieovereenkomst afsluiten met het RIZIV. Een referentiecentrum is erkend door de 

overheid en bestaat uit een team van specialisten en paramedici die gespecialiseerd zijn 

in een bepaalde aandoening. Het is een derdelijnscentrum waarnaar patiënten verwezen 

worden door hun huisarts, specialist of ander ziekenhuis. Er zijn zowel fysieke als psycho-

sociale revalidatieovereenkomsten Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn chroni-

sche pijn, kindernefrologie, mucoviscidose, neuromusculaire ziekten, diabetes bij kinderen, 

hemofilie, aids, respijtzorg en autisme (zie wegwijs 30).

1.3.4 Geestelijke gezondheidszorg 
De psychiatrische zorg, of de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zoals men ze nu graag 

noemt, heeft zich aangepast aan de maatschappelijke veranderingen, al ging dat in België/

Vlaanderen iets trager dan in sommige buurlanden. De geestelijke gezondheidszorg is een 

gedifferentieerde sector geworden die een waaier van behandelings- en begeleidingsvor-

men aanbiedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo zijn er de Centra voor 

Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Psychiatrische Afdelingen in het Algemene Ziekenhuis 
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(PAAZ), Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ), Initiatieven Beschut Wonen (IBW) en Psychiatrische 

Verzorgingstehuizen (PVT). Waar mogelijk wonen en verblijven patiënten niet in specifieke 

GGZ-instellingen maar thuis of in voorzieningen die geen GGZ-stempel hebben. 

Die evolutie naar een beter extramuraal aanbod, met onder meer de Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg, draagt bij tot een verlaging van de drempel naar de GGZ en een snel-

lere diagnostiek. Crisisopvang en de mogelijkheid voor korte opnames in PAAZ-diensten 

in algemene ziekenhuizen verkorten en verminderen de wachtlijsten. Er zijn belangrijke 

ontwikkelingen geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Op vele plaatsen zijn gespe-

cialiseerde diensten voor kinderen en jongeren ingericht, met aangepaste zorg voor die 

doelgroep. Toch zijn de wachtlijsten in de geestelijke jeugdgezondheidszorg nog een pran-

gend probleem, onder meer omdat de specialisatie en vooral de financiering een goed 

opnamebeleid bemoeilijken en de doorstroming, die nodig is, vaak belemmeren. Met de 

oprichting van PVT’s (Psychiatrische Verzorgingstehuizen) en beschut wonen, sinds 2019 

maatwerkbedrijven genoemd, kregen de ziekenhuizen uitdrukkelijker een behandelfunctie 

en werd de care-functie verplaatst naar instellingen en organisaties dichter bij de gemeen-

schap. 

Een belangrijke ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg is het artikel 107 van de 

Ziekenhuiswet. Centraal in de uitwerking van de artikel 107-experimenten is het streven 

naar de vermaatschappelijking van de GGZ. Het doel is om mensen met een psychische 

kwetsbaarheid zo goed en zo lang mogelijk in de maatschappij te houden, of hen hun plaats 

daarin weer te laten opnemen. Er is een sterke klemtoon op extramurale zorg. Opnames 

worden zo mogelijk uitgesteld of door ambulante zorg vervangen. Als ze toch moeten 

gebeuren, worden ze zo kort mogelijk gehouden. De experimenten in het kader van artikel 

107 werken vanuit een herstelvisie als het om mensen met een chronische stoornis gaat. 

Wanneer de patiënt lijdt aan een ongeneeslijke psychische aandoening, is het doel het 

maatschappelijk functioneren van de patiënt zo goed mogelijk te herstellen. Daarbij is het 

echter van groot belang geen algemene opvatting voorop te stellen over wat het functi-

oneren van een patiënt met een dergelijke aandoening zou moeten inhouden, maar wat 

nagestreefd wordt, zorgvuldig en geduldig af te stemmen met wat de patiënt zelf belangrijk 

vindt. Bij het herstel wordt niet gefocust op de beperkingen van de patiënt maar in de eerste 

plaats op zijn mogelijkheden. Wat de patiënt met die mogelijkheden kan doen om een voor 

hem zinvol leven te leiden, is waar het in de zorg om draait.

De basis voor het artikel 107 van de Ziekenhuiswet werd al gelegd in 2002, in een gemeen-

schappelijke verklaring van de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken inzake het 

toekomstige beleid voor de GGZ. Dat heeft geleid tot de definitie van zorgcircuits en zorg-

netwerken. Daarbij wordt een zorgcircuit gedefinieerd als het volledige aanbod van GGZ 

afgestemd op de specifieke behoeften van een doelgroep. Dat wordt gerealiseerd door de 

samenwerking tussen zorgaanbieders die geconsolideerd zijn in een zorgnetwerk. Artikel 
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107 is in de eerste plaats een financieringstechniek die toelaat om een prospectieve en pro-

grammageoriënteerde financiering van zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken, zodat 

een coherent aanbod van GGZ kan ontstaan. In Vlaanderen zijn er momenteel dertien artikel 

107-GGZ-netwerken voor volwassenen actief. Vijf sleutelfuncties staan hierin centraal:

➦	 GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie;

➦	 mobiele behandelingsteams voor acute en chronische problematiek;

➦	 teams inzake psychosociale rehabilitatie;

➦	 intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units;

➦	 specifieke woonvormen en verblijfformules.

Naast de hervorming van de GGZ voor volwassenen is er eveneens vanaf 2015 een nieuw 

geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren gerealiseerd. Dat sluit aan bij 

het Mental Health Action Plan 2013-2020 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Momenteel lopen er programma’s voor crisiszorg, langdurige zorg en intersectorale liaison 

en consult.

Wegwijs 3: Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) en Initiatieven Beschut

Wonen (IBW)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert een 

lijst van alle Psychiatrische Verzorgingstehuizen en Initiatieven Beschut Wonen (voor 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel) met vermelding van aantal plaatsen: https://www.

health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-

gezondheidsgegevens/gezondheidszorginstellingen

Informatie over artikel 107:

➦ Volwassenen: www.psy107.be

➦ Kinderen en jongeren: www.psy0-18.be

1.3.5 Ouderenzorg
De residentiële ouderenzorg is sterk gegroeid om gelijke tred te houden met ontwikkelingen 

in de chronische zorg en het stijgende aantal ouderen. Het streven om mensen zo lang 

mogelijk thuis te laten wonen, ook als ze van zorg afhankelijk zijn, heeft ook een invloed op 

de residentiële ouderenzorg. De rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen zijn momenteel 

geïntegreerd in de woonzorgcentra. 

Een waaier van voorzieningen wordt aangeboden die de zelfstandigheid van de patiënt en 

zijn familie zo goed mogelijk moeten garanderen, ondanks de zorgafhankelijkheid. De voor-

zieningen leveren zorg op maat in een diversiteit van woonvormen. Het Woonzorgdecreet 

van 13 maart 2009 combineert nieuwe vormen van thuiszorg, thuiszorgondersteunende 
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diensten, de aanvullende thuiszorg en de residentiële ouderenzorg om een kwaliteitsvol 

zorgcontinuüm te creëren: dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra, opvang buitens-

huis tijdens de nacht, assistentiewoningen (de vroegere serviceflats), woningcomplexen 

met dienstverlening en centra voor kortverblijf (CKV) die opvang bieden voor een korte 

periode (maximaal 90 dagen).

In totaal zijn er in België ongeveer 1.500 voorzieningen waar dagelijks ongeveer 148.000 

ouderen worden verzorgd. Met een gemiddelde personeelsbezetting wordt geschat dat er 

ongeveer 78.000 voltijdsequivalenten worden tewerkgesteld binnen de woonzorgcentra in 

ons land (PROBIS-ING, 2018). De totale omzet bedraagt meer dan € 5,5 miljard.

Wegwijs 4: Ouderenzorg Vlaanderen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft een overzicht van woonzorgcentra, 

centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, dagcentra palliatieve zorg, centra voor 

herstelverblijf, serviceflats en assistentiewoningen in Vlaanderen, met vermelding van 

het aantal plaatsen, dagprijzen en eventuele wachtlijsten.  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/ouderenzorg

1.3.6 Dringende geneeskundige hulpverlening
De dringende geneeskundige hulpverlening is gebaseerd op de wet van 8 juli 1964 en 

zorgt ervoor dat er aan zieken en gewonden snel dringende hulp wordt verleend. Het is 

gebaseerd op drie pijlers: de noodcentrales 112, de interventiediensten zoals ambulances, 

MUG (Mobiele Urgentiegroep) en PIT (Paramedisch Interventieteam), en spoedgevallen-

diensten in ziekenhuizen. Er is per provincie een noodcentrale 112, waar in totaal ongeveer 

700 operatoren werkzaam zijn. De noodcentrale alarmeert vervolgens, afhankelijk van de 

aard van de noodsituatie, het dichtstbijzijnde interventieteam. Indien de patiënt naar een 

ziekenhuis wordt overgebracht, bepaalt de noodcentrale naar welke spoedgevallendienst. 

De wet bepaalt dat dit enkel kan naar een dienst gespecialiseerde spoedgevallenzorg. De 

MUG-arts kan hier omwille van medische redenen van afwijken. Een MUG-team bestaat 

minstens uit een gespecialiseerde arts (meestal urgentie-arts) en een verpleegkundige 

(met een bijzondere titel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg). Een PIT-team is een 

gewone ambulance die in plaats van twee hulpverlener-ambulanciers bestaat uit een ambu-

lancier en een verpleegkundige (met een bijzondere titel in de intensieve zorg en spoed- 

gevallenzorg). 

Om het oproepnummer 112 te ontlasten van niet-spoedeisende medische oproepen en 

onnodige bezoeken aan de spoedgevallendiensten werd het nummer 1733 ingevoerd. 

Momenteel is dat nummer al actief in sommige regio’s. Op basis van medische triage wordt 

de patiënt dan doorverwezen naar de huisartsenwachtpost of een spoedgevallendienst. 


