
1 De essentie van het probleem.

Medische zorg en of hulpverlening is een basis recht. Alleen is de drempel van toegankelijkheid 
een probleem. Voor die toegankelijkheid toegankelijker te maken zijn verscheidene maatregelen 
nodig. Die maatregelen zijn er in theorie, alleen is het in de praktijk zeer moeilijk om te zetten. 
Verscheidene factoren spelen een rol.

De essentie van het probleem gaat hem niet om al die poespas. Alleen is het egoïsme zo groot dat 
deze poespas wel degelijk de nodige aandacht moet krijgen.

Het komt er op neer dat eigenlijk iedereen maar ook iedereen de juiste en snelle hulp zou moeten 
krijgen. Zonder de tegenwind te krijgen van het financiële of geologische aspect. België scoort 
hoog op vele punten. Alleen mist het nog wat details. Om alles mooi uit te werken vereist de 
gezondheid een kern aan basisrechten en de zogezegde luxe rechten. Is een dure operatie zoals 
een ooglaseroperatie een pure luxe of een basisrecht? De barrière van die toegankelijkheid vergt 
dus de nodige kennis. Laat me gewoon dit beknopt afsluiten met een zin. De medische zorgsector 
is een ingewikkeld iets. Alleen moeten we al dat ingewikkelde kunnen vertalen naar een universele 
loper voor ons allen. De essentie van het probleem vergt dus toch wat vakkundig werk. Zowel voor 
in de politiek als op werkvloer. Het commerciële aspect speelt natuurlijk ook weer een rol. Om nog 
maar te zwijgen van het woord preventie.

Goed, de essentie van het probleem is er niet direct te vinden. In theorie is ze er. In de praktijk is 
dat een ander verhaal. Dit debat zorgde dan misschien voor verduidelijking. Als er een ding is dat 
ik heb geleerd. Dan is het wel dat er niet een maar meerdere essenties van een groot divers 
probleem zich hier aan tafel schuiven. Met een uur spreken ga je zoiets niet oplossen. Zoals ik al 
zei: dit probleem vergt vakmanschap van verscheidene invalshoeken.

Dat is dus zowat het antwoord dat ik hierop kan geven.

2 De beïnvloedende factoren:

TOEGANKELIJKHEID:
ARTSEN EN SPOED
VRAAG EN AANBOD
DURE OPERATIES EN KUREN
1ste lijn of 2de lijn?( de moderne tijd)

KWALITEIT:
ZIEKENHUIZEN MET SPECIALISATIE
MEERDERE ZIEKENHUIZEN
BEZOEKUREN EN FILE( transporttijd)
DE 101 SPOEDGEVALLENDIENSTEN
WERKWIJZEN EN TAAKVERDELING 
VOORSTELLEN VAN HERINVESTEREN 

HET COMMERCIËLE ASPECT:
NON PROFIT VS PROFIT
WINST/ CONCURRENTIE
DE BOOSDOENER PRIVÉ ZORG
VERENIGINGEN OF ZELFINITIATIEF
BESPARINGEN EN SECTOREN( gezondheid, onderwijs en defensie)
BEHOEFTEN> MIDDELEN

DE MUTUALITEITEN:
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INDIVIDUEEL(e) (persoon)
DE MUTUALITEIT VAN VANDAAG



MISBRUIK VAN HET SYSTEEM
TERUG BETALINGEN

PREVENTIE EN APPS:
ALCOHOL, DRUGS EN SIGARETTEN 
VOEDING
STRETCHEN
SPORT
PROGRAMMA'S DIE JE BIJSTUREN
ZELFKENNIS 

3 De verschillende invalshoeken van het probleem weergeven.

TOEGANKELIJKHEID
KWALITEIT 
HET COMMERCIËLE ASPECT
DE MUTUALITEITEN
PREVENTIE EN APPS

4 De pro's en contra's aangehaald door de deelnemers van het debat.

PRO
- België heeft snelle hulpverlening en veel ziekenhuizen. Veel medisch personeel.
- De mutualiteit verlaagt de drempel van toegankelijkheid

CONTRA
-Maar veel wachtlijsten voor specifieke hulpverlening 
- Maar medicatie voor een specifiek doelgroep is te duur 

5 Mogelijke oplossingen voor het probleem

- EUROPESE WET OP MEDICAMENTEN
- SPECIALISATIE IN EEN BEPAALD ZIEKENHUIS TEN KOSTTE VAN DE TRANSPORTTIJD.
- PRIVÉ ZORG OPDOEKEN
- MINDER IN DEFENSIE EN ONDERWIJS INVESTEREN, MEER IN DE GEZONDHEID SECTOR
- MINDER SPOEDDIENSTEN,MEER MEDICI DE GESCHIKTE TAAKVERDELING GEVEN
- MINDER ZIEKENHUIZEN IN GROOTSTEDEN, ZIEKENHUIZEN MEER VERSPREIDEN OVER 
HET GEHELE LAND
- IEDEREEN HEEFT EEN INDIVIDUELE DOKTER. SPOED DIENT VOOR SPOEDGEVALLEN. 
EVENEENS GEEN LUXE MEER VAN NAAR MEERDERE DOKTERS TE GAAN
- ZIEKENHUIZEN MOETEN ZELF INITIATIEF NEMEN
- APPS ZIJN DE TOEKOMST
- PREVENTIE IS GOEDKOOP!
- MINDER TERUG-BETALINGEN 
- ETC

KORTOM: blijkbaar zitten ze met de handen in het haar :D

6 Wat is jouw visie over het onderwerp?

TAAK MAATSCHAPPIJ: FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID.

Ik heb gekozen voor het debat: is onze gezondheid te koop?



Dit debat ging over de oorzaak van dure medische hulp verlening. Waar en hoeveel ziekenhuizen 
zijn er? Is hulpverlening voor iedereen toegankelijk? Wat met de medicamenten en dure kuren? Is 
de Mutualiteit een commercieel persoon of is de farmaceutica industrie de schuldige? 

Er waren tal van factoren en verscheidene invalshoeken aanwezig op het debat. Naar mijn mening 
was het eerste half uur van het debat het meest interessante aspect. Hier waren deskundigen en 
hooggeplaatste personen aan het woord vanuit de medische sector. Iedereen sprak uit ervaring en 
beklemtoonden hun passie. 

Terwijl het 2de debat eerder een politiek spelletje was. De socialist, professor en co waren allemaal 
hoog begaan met hun inspraak en standvast over hun standpunten. Hier en daar werd het publiek 
er zelfs bijgeroepen. Er was een mogelijkheid om een vraag te stellen naar de deelnemers van het 
debat toe. Bijna niemand durfde zijn hand opsteken. Ik begon maar de spits af te bijten met de 
hamvraag: moeten we niet naar de voedselindustrie kijken? Zijn zij niet een beetje een manipulator 
van onze gezondheid? Want zoals aangegeven, preventie is een belangrijk begrip. Zo, dacht ik 
dus. Moest de mens nu eens de juiste voedingstoffen kennen, de voedingsindustrie op de vingers 
wordt getikt/ niet meer carte blanche krijgt. Dan zullen er gegarandeerd wat meer mensen minder 
ziek worden. Ik neem mijzelf als een extreem voorbeeld. Mensen vragen zich altijd af of ik geen 
kou heb tijdens de winter als ik gezellig in mijn t-shirtje loop. Wel, dankzij de juiste sport kennis, 
ijskoude douches te nemen, de juiste voeding te eten. Ben ik dus amper ziek, eerder energiek.

Als we het totale plaatje van het gehele debat gaan bekijken. Dan kom ik maar op 1 conclusie. De 
ene wilt dit en de andere dat. België heeft perfecte medische zorg, alleen zijn sommige 
medicamenten en kuren dan weer te duur.

Al die beleiden, mutualiteiten, verschillende factoren zijn dan misschien niet allemaal piekfijn. 
België heeft als medische hulpverlening toch een sterke troef. Je kan overal gaan en staan. Een 
ziekenwagen bellen is ook geen probleem. Oke, ja. Sommige wachtlijsten zijn dan weer in lichte 
file. Maar gaan snijden in locaties dat zie ik niet zitten. Eveneens in een moderne tijd structuur.

Niet iedereen kan het zich permitteren naar dat ene ziekenhuis te reizen voor wat op bezoek te 
komen naar ginder omdat daar dan juist die specialisatie zich plaats vind. Ik moest toch effe 
slikken hoe Nederland dit heeft opgelost. 370 euro betalen voor een spoed consultatie is naar mijn 
mening erover. Medische hulpverlening moet toegankelijk zijn op vlak van het financiële , locatie, 
paraatheid en bereikbaarheid, enz. Op al die punten scoort België toch goed naar mijn mening.

Er zijn er dan misschien die misbruik maken van het systeem. Maar gaan snijden in een kinesist, 
podoloog, tandarts-factuur. Nee, dat is gewoonweg fout! En ja, tuurlijk zijn er dan weer die 
zelfstandigen en privé zorg die het systeem omzeilen. Maar van dat handje vol ellende ga je mij 
niet gaan moeten vertellen dat dit de oorzaak is.

Ze zouden juist meer dure operaties moeten terugbetalen. Een mensenleven wilt niemand kwijt. 
Maar een huis gaan betalen ervoor is gewoonweg oplichterij. Je zou al kunnen gaan pijzen dat de 
medische sector een oplichting-industrie is. De hulpverleners doen kost wat kost echt alles om ons 
in leven te houden. Maar het commerciële aspect is gewoonweg hallucinant.

Nee, je moet niet het onderwijs en defensie de vinger gaan geven. Deze zijn even belangrijk. 
Anders kunnen we zo blijven gaan oorzaken zoeken.

Nee, de echte oorzaak ligt vooral in het egoïsme. De grondwet moet aangepast worden. 
Psychiatrieen zijn in mijn opinie pseudowetenschap. Deze corrupte industrie mag van mij en part 
opgedoekt worden. Mensen gaan genezen ten koste van hun gezondheid. Genezen? Ze maken 
ze ziek, ja. Geen wonder dat de antidepressiva en dergelijke medicatie de winstmarge is op de 
medische sector. Ze delen het daar uit als snoepjes, geven medicatie cocktails. Cocktails die hun 
juist ziek maken. Iedereen heeft altijd wel iets van psychisch probleem, klinkt het. Pure bullshit! Ze 
willen gewoon winst maken ten koste van je gezondheid. Dan nog die zever van een rode neuzen 



dag. Niemand ziet de echte realiteit van die boodschappen. Ja, de een wordt gepest of weet ik nog 
niet wat. Maar gaan snijden of van een brug gaan springen is gewoonweg zwak. Mensen die geen 
uitweg meer zien zijn dan misschien zwak. Je kan ze sterk maken. Psychiatrieen profiteren er juist 
van. Geven stempels hier en daar. En houden die zwakke mensen in toom door hun befaamde 
medicatie cocktails. Oke, oke. Dit kwam misschien niet in het debat. Maar toen je de ene professor 
met een doctoraat een afkeer zag geven tegen over de forensische zorg sector. Dan wist ik 
genoeg. Geweldig dat hij zijn zin niet afmaakte en er tot slot bij toevoegde" Gent heeft maar een 
grote forensische sector. Het is een non-profit organisatie. Maar we weten allemaal dat het daar 
een ramp is. Dat de taakverdeling en werkmethoden nog sterk mogen aangepast worden. Wel, 
eigenlijk weten we allemaal dat we daar niet willen zitten" 

Dit vond ik gewoonweg prachtig verwoord. Zonder er echt al teveel woorden aan vuil te maken. 

Is onze gezondheid dan nu echt te koop?

Wel, de rijken zullen het niet voelen. De armen hebben genoeg back-up dankzij verscheidene 
maatregelen en formules. Alleen de nieuwe technologie en medicatie tegen kanker of hiv moeten 
toch sterk verlagen op een of andere manier. Aan de andere kant hebben we ook allemaal een 
bepaalde verantwoordelijkheid. Kennis en preventie is daar een belangrijke eigenschap van. Toch 
vind ik dat de regering dan toch wat meer info sessies mag gaan geven over onze voeding die we 
voorgeschoteld krijgen. Vroeger at ik alles. Nu ik mijn lichaam ken weet ik welke brandstof ik nodig 
heb. Mijn lichaam verdient de juiste brandstof. Ik moet dan toch altijd wel eens stiekem een lichte 
grijns geven als ik mensen dit en dat zie eten als maaltijd. Ik schoot de vorige keer bijna in de lach 
toen ik zojuist uit bed sprong , niet had gegeten, 8 Km heb gewandeld, heel de tijd in t-shirt 
wandelde om vervolgens op de bus te stappen richting de leslokalen. Ik was licht moe van niet te 
hebben gegeten. Je zag werkelijk een groot aantal leerlingen liggen slapen. Het toppunt van al. Je 
zag dan nog iemand een snicker binnenkelen na een lichte geeuw.

Goed, ik dwaal af. Onze gezondheid is dus te koop. Maar toch zijn er hier en daar wat factoren die 
nog moeten worden uitgewerkt tot een eerlijke hulpverlening. Ik ga me er verder niet over 
uitspreken. Het is een divers en uitgebreid iets. Ik zou het al bijna kunnen omschrijven als iets 
ingewikkelds. Alleen kunnen we het ons zelf wat makkelijker maken moesten we dus de kennis in 
acht nemen, een actieve levensstijl in acht nemen, op onze voeding gaan letten. Want voordat ik 
het vergeet. Misschien moeten we niet altijd ons beklag gaan geven. Onze industrie is dan 
misschien technologisch geëvolueerd. Dat zijn geen excuses om effe als een sedentair door het 
leven te gaan! 

Suiker taks, tabak taks, wat dacht je van een punten systeem op eigen verantwoordelijkheid? 
Haha, de medische sector zou opeens wel heel goedkoop kunnen worden voor degenen die 
gezondheid respecteren. Maar wat die andere groep betreft: zou het wel eens een dure grap zijn! 
Dus, nee. Een puntensysteem is geen goed idee. Ik ben geen econoom, professor. Ik ben maar 
een gewone burger. Ga gewoon naar de dokter als het nodig is, sluit je aan bij de mutualiteit. 
Degene die misbruik maken van het systeem lopen wel ooit tegen de lamp. Dus, stop met jullie 
excuses. Volgens mij zal onze gezondheid altijd een dure kwaal zijn. Alleen kan je die dure 
grappen voorkomen door gezondheid te gaan respecteren of er om in te gaan investeren. Maar 
een ding is zeker: de medische zorgsector zit vol van hartverwarmende medici. Jammer genoeg 
ook wel met een oog op hoge levensstandaard. 

Ik laat het hierbij. Is onze gezondheid te koop? Wel, het is een vraag die nooit zal opgelost worden. 
En daarmee leg ik dus nu mijn pen neer!

NEVER GIVE UP!



PENNEN VAN HOOP

Wat waren voor jou de meest treffende tekeningen en waarom?

Foto 1: Omdat deze simpel maar krachtig is. Hoe vaak hebben we het niet gehoord over de 
zogezegde mensenhandel met eigen wil om 
een nieuw leven te gaan starten? Al veel, he! 
Ze laten alles achter in hun geboorteland om 
kost wat kost een nieuw leven te starten. We 
kennen de verhalen. Alleen vergeten we vaak 
dat vele truckers ervan profiteren. 1000 euro 
dat is het gene wat ze vragen. Oke, Oke. Het 
zal niet altijd om 1000 euro draaien. Maar wel 
altijd om geld. Toch wel schandalig dat je voor 
zo een minimum aan smokkel wilt doen. Geen 
wonder dat er dan zovelen via deze weg naar 
de EU zijn gaan immigreren. We kunnen er 
dus uit opmaken dat vele truckers het echt wel 
aanbieden. En eveneens kunnen we eruit 
opmaken dat er ook veel misbruik is van 
gemaakt. Dat het zo de EU heeft overspoeld 

met vluchtelingen of zelfs slapende terreurcellen. Dat is dus het gene wat ik erin zie.

Foto 2: Deze vond lk gewoonweg krachtig en 
mooi getekend. Het is dan misschien geen 
kunstwerk. Je kan erop uitmaken dat deze 
tekening een déjà vu is van een slachtoffer 
vanop dat moment. Toch wel knap zoiets te 
kunnen uiten. War never changes...

Je ziet er mensen vluchten, een slachtveld 
midden op een (geboorte) dorp, een vuurwolk 
met een decor van militaire tucht.


