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Het NVKVV vertegenwoordigt jou!

In het RIZIV
Hendrik Van Gansbeke is bestuurslid van het NVKVV en lid van de werkgroep
Thuisverpleging van het NVKVV. Hij vertegenwoordigt het NVKVV in de Algemene Raad,
het Verzekeringscomité en in verschillende commissies van het RIZIV. Hij is algemeen
coördinator van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen.

H

endrik Van Gansbeke: ‘Ik neem
dit engagement op vanuit mijn
opdracht als algemeen coördinator in Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en
dit sinds augustus 2007, om de thuisverpleging en de verpleging in het algemeen
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen
en een concrete stem te geven in deze
belangrijke beleidsorganen voor de gezondheidszorg in België.’

Het RIZIV
Het RIZIV of het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering is een
federale instelling binnen de sociale

zekerheid. Ze staat ervoor in dat iedere
verzekerde ongeacht zijn situatie effectief
toegang heeft tot en vergoed wordt voor
de nodige kwalitatieve geneeskundige
zorgen, dat die doeltreffend zijn en in
overeenstemming met de tariefafspraken.
Ze zorgt voor een adequaat vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid of
ouderschap voor alle verzekerde werknemers en zelfstandigen en voor reële
kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid. Een verzekerde is iedere
Belg die bijdragen voor sociale zekerheid
betaalt, zowel werknemers als zelfstandigen.

De uitdaging: vernieuwende
oplossingen vinden om het
voortbestaan, de toegankelijkheid
en de kwaliteit van onze sociale
zekerheid te waarborgen.

Informatie

•
•

•

www.riziv.be
De Belgische verzekering voor de
geneeskundige verzorging en uitkeringen – Bakens voor de toekomst:
www.riziv.be > Onthaal > 50 jaar RIZIV
Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle: opdrachten en
procedures: www.riziv.be > Onthaal
> Publicaties

Dit zijn de belangrijkste afdelingen van
het RIZIV:
• de dienst voor Geneeskundige Verzorging
• de dienst voor Uitkeringen
• de dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)
• de dienst voor Administratieve Controle
• de dienst van het Fonds voor Medische
Ongevallen
• de algemene diensten
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Hendrik Van Gansbeke: ‘Als vertegenwoordiger van het NVKVV heb ik voornamelijk een opdracht in vergaderingen van
de dienst voor Geneeskundige Verzorging
en de dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC).’

Het RIZIV blaast dit jaar 50 kaarsjes
uit
Het Belgisch systeem van verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vierde in 2014 zijn 50ste verjaardag.
Het RIZIV maakte hiervan gebruik om
de verzekering een serieuze check-up te
geven. De uitdaging: vernieuwende oplossingen vinden om het voortbestaan, de
toegankelijkheid en de kwaliteit van deze
sleutelsector van de sociale zekerheid te
waarborgen.

Het RIZIV en de zesde staatshervoming
Met de zesde staatshervorming worden
een deel van de bevoegdheden overgedragen van de federale overheid naar de
gemeenschappen. Concreet worden de
huidige Vlaamse bevoegdheden inzake
preventief gezondheidsbeleid, thuiszorg,
ouderenzorg, ambulante geestelijke

gezondheidszorg en de gedeeltelijke
bevoegdheden inzake eerstelijnszorg en
ziekenhuisbeleid, uitgebreid met ziekenhuisbeleid, ouderenbeleid, ‘long-term
care’-zorgen, geestelijke gezondheidszorg,
de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, en de erkenning en contingentering van de gezondheidszorgberoepen.
De grote uitdaging vormt het afstemmen
van de driehoeksverhouding tussen de
schaarste in het zorgaanbod (door de
aankomende pensioengolf bij de zorgverleners), de stijgende zorgvraag (door de
vergrijzing van de bevolking), en de verschuiving in de ziektepatronen naar meer
chronische, psychische, en geestelijke
gezondheidsproblemen. Het RIZIV nam
in de tussenperiode de taken over van
de Vlaamse overheid zodat die tijd kreeg
om het beleid rond de bevoegdheidsoverdracht uit te werken. Op 1 januari 2015
stond de overdracht van de ﬁnanciële
bevoegdheid naar de Gemeenschappen
gepland. Hendrik Van Gansbeke: ‘Die
overdracht wordt nu in fasen uitgevoerd.
Vlaanderen beslist reeds mee, terwijl
enkele zaken nog formeel in het RIZIV
worden voorbereid en opgevolgd tot eind
2017’!

NVKVV-leden in het RIZIV
Hendrik Van Gansbeke:
• Algemene Raad
• Verzekeringscomité
• Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen – Verzekeringsinstellingen
• Beheerscomité e-Health
• Comité Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle
• Commissie Controle Begroting en Budget
• Diverse werkgroepen en begeleidingscomités binnen het RIZIV
Louis Paquay:
• Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten
• Kamer van 1ste aanleg verpleegkundigen
Kristel De Vliegher: Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
Sam Cordyn: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Luc Heirstraete: Kamer van 1ste aanleg verpleegkundigen
Kristien Scheepmans: Kamer van 1ste aanleg verpleegkundigen
Marleen De Pover: Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten
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Hendrik Van Gansbeke is algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen en
bestuurslid van het NVKVV. Hij vertegenwoordigt het NVKVV in de Algemene Raad
en in verschillende commissies van het RIZIV.

Enkele thema’s
Gezondheidswet herzien
De hervormde gezondheidswet van
30 april 2014 voerde op verschillende
vlakken hervormingen door zoals voor
medicatie, medische permanentie en
zorgcontinuïteit, medische controle en
evaluatie, de oprichting van een antifraude commissie en meer ﬁnanciële transparantie door het verplicht maken van een
bewijsstuk van de uitgevoerde zorgen.
Die wet maakt het nu ook mogelijk dat
verpleegkundigen en artsen bepaalde verpleegtechnische of medische handelingen
kunnen aanleren aan mantelzorgers. De
voorwaarde is wel is dat er een document
opgemaakt wordt met de identiteit van
de patiënt en de mantelzorger, de aangeleerde en toegestane handelingen en de
duurtijd.
Dienst Geneeskundige Evaluatie en
Controle
Het RIZIV maakte in 2014 de balans op
van een jaar controle bij de zorgverleners.

Een eerste vaststelling: de grote meerderheid van de zorgverleners, met inbegrip
van huisartsen en geneesheren-specialisten, past de reglementering correct toe.
Er zijn merkelijk grotere volumes aan
controles in de sector thuisverpleging.
Toch is er qua budget slechts een matige
recuperatie.
Voortaan zal ook aan iedere startende
thuisverpleegkundige ook de waardevolle InfoBox Verpleging toegestuurd
worden.

Radio 2 heeft
ook onze PARELS
ontdekt

Diabetes
In 2014 werd het KB gepubliceerd inzake
de premie voor een bijzondere beroepsbekwaming en bijzondere beroepstitel
in de diabetologie binnen de thuisverpleging.
ICT in de thuisverpleging
MyCareNet: sinds medio 2013 is het
gebruik van MyCareNet verplicht voor
de thuisverpleegkundigen, waardoor
zij, naast het controleren van de verzekerbaarheid van hun patiënten kunnen
tariﬁëren in het derdebetalerssysteem en
allerlei noodzakelijke documenten kunnen doorsturen. Het programma werd
aangepast aan de nieuwe besluitvorming
over de aanvraag en de kennisgeving van
toiletten en forfaits.
EVD: Zes softwarepakketten voor de
thuisverpleging slaagden voor de homologatietesten bij eHealth tijdens de eerste
evaluatieronde.

In 2015
Hendrik Van Gansbeke: ‘In 2015 blijven
we als ploeg van het NVKVV in het RIZIV
ijveren en blijven we de thuisverpleging
vertegenwoordigen in diverse organen.
Naast de grote thema’s houden we nog
agendapunten warm in commissies en
werkgroepen zoals duidelijkheid rond
publiciteit in de thuisverpleging, de
nieuwe deﬁniëring van palliatieve zorgen,
thuisdialyse, negatieve druktherapie in de
wondzorg, een rol voor de thuisverpleging
in de geestelijke gezondheidszorg in de
eerstelijn’
Hendrik Van Gansbeke, Els Put

Els Coppens

T

Martine Tack

Hilde Cochuyt

ijdens onze Congresweek van 23 t.e.m. 27 maart 2015 in Oostende
werden opnieuw 3 laureaten van onze Parelwedstrijd in de bloemetjes gezet.

Op dinsdag 24 maart werd Els Coppens, adjunct- hoofdvroedvrouw GZA
Campus Sint-Vincentius, tijdens de studiedag van de vroedvrouwen als
parel voorgesteld.
De tweede parel, Martine Tack, geriatrisch verpleegkundige in het
dagziekenhuis AZ Sint Lucas Gent, werd op donderdag 26 maart 2015
tijdens de studiedag Ouderenzorg, gevierd.
En ten slotte werd Hilde Cochuyt, directeur WZC Vulpia Vlaanderen,
residentie Beukenhof, als derde parel in de bloemetjes gezet. Zij gaf
een heel pakkende speech op de studiedag Hoofdverpleegkundigen,
leidinggevenden zorginstellingen, Directies Verpleging. Het was immers dag op dag 25 jaar geleden dat zij zelf gastspreker was tijdens
onze Week in Oostende. Haar referaat ging toen over haar licentiaatsverhandeling “patiëntenparticipatie”, idem als het dagthema van deze
studiedag in 2015.
Ook heel mooi was het feit dat zowel de bejaarde ouders van Els als die
van Martine aanwezig waren op de prijsuitreikingen, ontroerd maar heel
ﬁer natuurlijk.
En voor het eerst in het 10-jarig bestaan van onze Parelprijs kwam één
van de winnaars, Martine Tack, tot 2x toe op Radio 2 aan het woord: als
erkenning van ons beroep en van ons initiatief kan dit tellen!
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