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Gezondheid

Chris en Philip

Kwamen voor het eerst: Marianne V., Martine M., Johan B., Christine
M., Tine W., Japer B., Rinia H.
Deze Volksuniversiteit ging zowel door in Oostende als in Antwerpen. Er was
veel volk in Oostende. Hier had de groep voor een warm onthaal met soep en
kaarsjes op de tafel gezorgd. De groep van Oostende bediende zelf aan tafel.
Chris en Philip waren de gastsprekers. Beiden werken voor de Bond Moyson.
Chris heeft vaak herhaald dat het belangrijk is om het statuut van een verhoogde
tegemoetkoming te bezitten. Wie dit statuut heeft moet voor medicatie,
raadplegingen en opnames niet veel meer bijbetalen.
Een moeder vertelde over
haar zoon die op straat
leeft. Omdat hij geen
inkomen heeft en geen
adres is hij niet meer
ingeschreven
mutualiteit.

bij

een

Als

hij

medische hulp nodig heeft,
krijgt

hij

niets

terug

betaald omdat hij niet meer is ingeschreven bij de mutualiteit. We hoorden
daarover ook andere getuigenissen.

Algemeen wordt de derdebetalersregeling bij de huisarts toegepast. Bij de
huisarts moeten sommigen niets of 1, 3 of 5 euro betalen. Wie een verhoogde
tegemoetkoming heeft zal maar 1 euro betalen. Anderen gaan naar een
wijkgezondheidscentrum. Dit is een centrum binnen een bepaalde wijk waar er
een dokter, verpleegster… te vinden is. Je moet je hiervoor eerst inschrijven Je
kan eerst eens proberen en pas als het bevalt je inschrijven. Voor een afspraak
hoef je niet te betalen maar je moet wel wonen in deze wijk of regio. Wanneer je
naar een wijkgezondheidscentrum gaat mag je niet naar een andere huisdokter
gaan. Uitschrijven kan wel op ieder moment. Niet iedereen wil naar een
wijkgezondheidscentrum gaan. Je hebt vaak een vertrouwensband met je arts en
wil om die reden dat je huisarts je verder opvolgt.
Naar een specialist gaan kost veel geld. Artsen zijn geconventioneerd of niet
geconventioneerd. Wat zijn geconventioneerde artsen? Tussen artsen, overheid
en mutualiteit zijn er afspraken gemaakt rond de tarieven. We noemen dat de
tariefzekerheid. Een arts die ervoor kiest om die tarieven toe te passen is een
geconventioneerde
arts.

Sommige

artsen passen die
tarieven niet toe,
dat is dan een niet
geconventioneerde
arts. Bijvoorbeeld
bij een oogarts die
geconventioneerd
is betaal je 26,78. Een oogarts die niet geconventioneerd is kan 30 euro maar
ook 40 euro vragen. Je krijgt van het ziekenfonds enkel terug tot 26,78 euro.

2

Je hebt ook half geconventioneerde artsen: als je deze arts raadpleegt in het
ziekenhuis respecteert hij de tarieven maar als je hem in zijn privépraktijk
bezoekt mag hij vragen wat hij wil.

De artsen zijn verplicht om uit te hangen of ze geconventioneerd zijn of niet.
Als hij geconventioneerd is zal het uithangen, maar als dat niet is hangt het vaak
niet uit. Je kan ook bij de mutualiteit opvragen welke arts geconventioneerd is.
Ook al krijg je terugbetaald, je moet toch nog een deel betalen en dat is moeilijk
voor sommigen.

Tandzorg lijkt weinig toegankelijk te zijn, maar volgens de gastspreker is het dat
wel. Tandzorg onder de 18 jaar is gratis en bij verhoogde tegemoetkoming is het
ook bijna gratis. Er zijn echter weinig tandartsen die geconventioneerd zijn en
die de derdebetalersregeling toepassen. Door fraude bij tandartsen werd het
derdebetalerssysteem niet veralgemeend en daar zijn arme mensen het
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slachtoffer van. Omdat de tandarts niet volgens de derdebetalersregeling werkt
moet je dus eerst het volledige bedrag betalen. En dit is vaak een bedrag van
boven de 50 euro. Dit is voor veel mensen te veel. Het gevolg is dat ze te weinig
naar de tandarts gaan. Je kan nog steeds aan het gebit zien wie wel of geen geld
heeft. Tandzorg is dus minder toegankelijk dan het lijkt.

We kregen ook informatie rond terugbetaling van een gebit. Vanaf 50 jaar
worden de tandprotheses gedeeltelijk terugbetaald, afhankelijk van het aantal
tanden. Om de 7 jaar heb je recht op een nieuw gebit. Bij velen is het gebit niet
zo goed.
Veel deelnemers geven aan dat ze vaak worden opgenomen in het ziekenhuis.
Daarom is het beter om ook een hospitalisatieverzekering te hebben. Bij een
opname komt er veel papierwerk kijken. Je moet zeker aanduiden dat je een
gedeelde kamer wilt hebben want bij een eenpersoonskamer mag een specialist
hogere tarieven toepassen. Soms lig je om medische redenen alleen. Dan wordt
het tarief van een gedeelde kamer toegepast.
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Brillen zijn heel duur. Hierdoor stellen mensen het vaak uit om naar de oogarts
te gaan of een bril aan te schaffen. We hoorden van iemand die al lang een bril
nodig had dat ze zich nu geen bril kan veroorloven omdat ze haar huurwaarborg
nog aan het afbetalen is. Kinderen en slechtzienden hebben wel recht op een
terugbetaling, maar dat is ook maar gedeeltelijk. Ziekenfondsen betalen ook een
gedeelte terug. Vroeger kon je zien dat mensen ‘ziekenfondsbrilletjes’ droegen.
Het is aangeraden om de acties in de brillenwinkels goed in het oog te houden.

Gemaakt door
Marc, Marleen, Isabelle en Merel
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