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Namiddag
______
Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen,
Kmo's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verduidelijking van de notie
dringend karakter in het kader van dringende medische hulp" (nr. 17124)

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, ook over deze kwestie heb ik het al dikwijls
gehad. Ik zal dus niet opnieuw mijn hele uitleg geven.
In juli vorig jaar gaf u nog een stand van zaken. U hebt toen ook verklaard dat asielzoekers en
begunstigden van dringende medische hulp niet dezelfde toegang tot en opvolging van de
zorg hebben en dat het regeerakkoord bepaalt om niet tot een limitatieve lijst van zorg te
komen, zoals dat wel het geval is bij asielzoekers. U hoopte ook informatie te verzamelen uit
goede en slechte zorgpraktijken die vastgesteld worden bij de controles door de HZIV om tot
een betere definitie van dringende medische hulp te komen.
Mijnheer de minister, wat is de huidige stand van zaken?
Komen er nog bijkomende onderzoeksdaden?
Hoever staat het overleg?
Binnen welke termijn komt u met een definitie? Ik verwacht dat u zult zeggen dat het nog heel
even zal duren.

Minister Willy Borsus: Het regeerakkoord bepaalt inderdaad dat de notie “dringend karakter”
van de dringende medische hulp verduidelijkt wordt, in samenwerking met medische experts
maar zonder dat dit mag leiden tot een lijst van aandoeningen. U zult het met me eens zijn dat
dit geen eenvoudige opdracht is. Om tot een dergelijke verduidelijking te kunnen komen, wens
ik onder meer de controle op de attesten van dringende medische hulp, uitgevoerd door de
adviserend geneesheren van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (HZIV) te
versterken.
De controle op de attesten van dringende medische hulp wil ik op twee vlakken versterken.
Ten eerste wens ik de controle a priori uit te breiden, zodat voor elk dossier kan worden
nagegaan of het vereiste attest aanwezig en conform is.
Bij gebrek aan het vereiste attest zal geen betaling plaatsvinden.
Ten tweede wens ik de inhoudelijke controle a posteriori efficiënter te maken, in die zin dat de
adviserend geneesheren steeds over de nodige medische verslagen kunnen beschikken om
de inhoudelijke controle uit te voeren. Een negatieve controle zal bovendien een
terugvordering van de onterechte betaling tot gevolg hebben.

Om de controles te kunnen realiseren, heeft mijn administratie op regelmatige basis overleg
gepleegd met de HZIV om het bijhorende reglementair kader uit te werken. Zij leggen op het
ogenblik de laatste hand aan de ontwerpteksten, waarna ik contact zal opnemen met mijn
collega bij Volksgezondheid om het kader te bespreken.
Ik ben ervan overtuigd dat de goede en slechte zorgpraktijken, die vastgesteld worden bij de
controles door de HZIV, evenals de rechtspraak, die hieruit zal ontwikkeld worden, een goede
basis zullen vormen om samen met andere medische experten de onduidelijkheden inzake
het begrip dringende medische hulp te bespreken en de definitie ervan te verduidelijken.
Ook hierover zal ik overleg plegen met mijn collega’s van de regering, in casu mijn collega
Maggie De Block. Dat zal uiteraard enige tijd in beslag nemen, maar het lijkt me het beste
denkspoor om tot een gegronde definitie te komen op basis van de vaststellingen op het terrein
door de medische experten zelf. Zodra de nieuwe wetgeving in werking zal treden, zullen de
nodige instructies worden meegedeeld aan de OCMW’s en de zorgverleners.

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, u bent zeer hard aan het werken.

Minister Willy Borsus: Het betreft een moeilijke definitie.

Valerie Van Peel (N-VA): We moeten zo nu en dan toch ook eens landen, want anders moet
ik die vraag nog eens stellen. Een en ander tikt wel aan.
Dank u voor uw antwoord. De kwestie wordt vervolgd.

Het incident is gesloten.

