
Op weg naar het gezondheidsfonds 

L. Van Gorp, voorzitter CM   
6 februari U Hasselt, Leerstoel  Medische Ethiek 

'positieve gezondheid' en/of de nieuwe rol voor de ziekenfondsen' 



CM, jouw gezondheidsfonds 



We have a dream: Belgium, blue zone 

Waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. 



De Mens 
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Wie is de mens? 

 

 

 

  



Onderschat de kracht 

niet van elk individu Zij 

bundelen zich in een 

nieuwe collectiviteit 

en pure kracht ontwikkelt 

(vanuit opgekropte woede niet 

gehoord te worden) 

Gele hesjes & groene hesjes 

Op een bepaald moment keert die collectiviteit zich tegen 

het systeem… klimaat, … maar ook in de gezondheidszorg 

“Moest het klimaat een bank geweest zijn, dan zou de aarde al gered 

geweest zijn.” (Anuna De Wever) 



Wie is de mens? 

We kennen zeer goed zijn buitenkant,… denken 

zelfs dat de buitenkant de binnenkant is… 



Hoe dient de Mens zich aan? 

 

Als object? 

 Pakbaar binnen diagnose en behandeling 

 Opsplitsbaar in lichaam en geest? 

 De mens als gelabeld product: 

ADHD, chronische patiënt, diabetes, Alzheimer, … 

 

Als subject? 

 De mens is VEEL MEER dan lichaam en geest 

 Relationeel verbonden met anderen 

 Zoekend naar zin en kwaliteit van leven 
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Genees-kunde 



Rusthuisboek. Leven voorbij de deur 

Thuis was ik gelukkig, hier ben ik tevreden! 



Het einde van eindeloos 

• Wet op euthanasie heeft de zorg fundamenteel verandert – hellend 
vlak… 

 

• De context van euthanasie is een MACHTIGE geneeskunde, die een 
stervensproces eindeloos kan rekken tot het absurde toe heeft het 
gehaald…  
o Wanneer deze droom illusoir wordt,  

bij een uitzichtloze ziekte, aftakeling of veroudering,  
is het verzoek om euthanasie  
een elegante manier om uit dit leven te verdwijnen.  

o De mens wenst heer te zijn over zijn leven… 

 

• Geeft euthanasie een antwoord op voltooid leven? 

 



Kwaliteit van leven cruciaal 

• Kwaliteit van leven gaat dus over  
tevredenheid met het leven in zijn algemeenheid 

• Woonzorgcentra vandaag geconfronteerd met ‘euthanasie’ – 
of/en voltooid leven? 

 

• Vandaag nog schroom   
o Gelovige generatie – mag dat wel? 

o Wachten op de dood – zijn geen debielen 

o Een huis is verbonden met familie, activiteiten, zin,  
wat er vaak niet meer is… 

o Zijn we voor de nieuwe generatie klaar? 

 



Wat wil de Mens zelf? 

Koning Boudewijnstichting: “Burgerlabo” 2015 

Burgers als leidraad in de gezondheidszorg 

 

 

Een van de conclusies:  

Burgers willen dat er méér rekening wordt gehouden met de kwaliteit 

van het resterende leven en minder met de zuivere verlenging van de 

levensduur. 
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Voltooid Leven    Els Van Wijngaarden 

• Ze vertrekt vanuit de constatatie dat mensen aangeven  
o ONGENEESLIJK OUD te zijn   
o Uitkijken naar het verlangen naar een GOEDE DOOD 

 
• Medicalisering van de dood 
• Verlegenheid met de dood 
• Controle over de dood 
•   
• HAAR VASTSTELLINGEN 

• Fundamentele eenzaamheid - steeds minder samenhang en verbondenheid met anderen - ze 
scheiden zich af en worden op zichzelf teruggeworpen 

• Onherroepelijk alleen 
• Ouderen willen NIET eenzaam zijn - ze verlangen integendeel naar DIEPGAAND contact - maar 

dat is onbereikbaar geworden?  
• Zien zich als een omgekeerde verrekijker 
• Eenzaamheid is een existentieel gegeven - is verbonden met het menselijk bestaan - dat NIET 

BESTRIJDEN, maar BETREDEN.  
• bestrijden maakt het leed groter, je moet ouderen de kans geven hun innerlijke ervaring te doorleven. 

Weet wel : slechts weinigen kunnen het uithouden bij de tragiek van de eenzaamheid 

 

GEDECONNECTEERD 



Meer dan lichaam en geest 



Uitdagingen en vaststellingen 

• overmedicatie 

• stijgende zelfmoordcijfers 

• toenemende eenzaamheid 

 

 

 

• betaalbaarheid gezondheidszorg 

 

 



We gebruiken steeds meer medicatie  

In 2016: 

 

 Antidepressiva: 1.140.942  = 10% Belgische bevolking  

 

 Maagzuurremmers: 2.072.611 = 18,3% Belgische bevolking 

 

 Slaappillen/kalmeermiddelen: 20% vrouwen 

 Kalmeermiddelen: 75-plus:  40 % van de vrouwen  

    26 % van de mannen 

 

 Methylfenidaat (Rilatine) 6-18 j: 11948    2% (CM-cijfers) 

 



Roken Ongezonde 

voeding 

Sedentair gedrag Overmatig 

alcoholgebruik 

 
Chronische aandoeningen 

 

Belangrijkste verklaringen voor de opmars van chronische aandoeningen  

in ‘rijke landen’: 



Kost van chronische aandoeningen 

Wat is de impact  

van een sterk 

preventiebeleid?  

Factuur van 4 belangrijkste  chronische 

aandoeningen in de EU = € 500 miljard 

 

Bij ongewijzigd beleid /  

2030  + 38% 

2050  +84 %  

Chronische aandoeningen zijn goed voor 70-80% van de 

totale gezondheidszorguitgaven in de EU 

 



Visie op de gezondheidszorg in de toekomst 

PACT DE BLOCK 

begeleiden en coachen van leden 

nationale gezondheidsdoelstellingen 

 

VLAAMS DECREET 

preventief gezondheidsbeleid 

Health in All Policies 

 

VAN DEURZEN 

Bedrijfscoaches stimuleren gezonde keuzes op de werkvloer 



Gezondheidszorg 

… of ziektezorg? 

Gezondheid als DOEL of als 

MIDDEL? 
 

 

 

 

SALUTOGENESE ipv pathogenese 

Focus op:  

• stimuleren van welbevinden 

• versterken van competenties 

• creëren van omgeving die 

gezondheid ondersteunt 

 

 

 





Wat is gezondheid? 

‘Een toestand van volledig 

lichamelijk, geestelijk en 

maatschappelijk welzijn en niet 

slechts de afwezigheid van 

ziekte of andere lichamelijke 

gebreken.’ (WHO 1948) 



Gezondheidsconcept Machteld Huber 

VERMOGEN OM JE AAN TE PASSEN 

en je eigen regie te voeren,  

in het licht van de sociale, fysieke en emotionele  

uitdagingen van het leven.  
 



Veerkracht stimuleert levenskwaliteit  

 

 

 

 

 

Positieve kracht die je kan inzetten ne een grote tegenslag.  

De sterktes zien van je kwetsbaarheid. 

Je vermogen om te herstellen, niet persé naar hoe het voordien 
was, wel naar een situatie met mogelijkheden, goesting en 
betekenis.  

Een sterk woord dat optimisme bevat. Het toont zich echter pas 
nadat je potentieel eerst op de proef werd gesteld. 
Prof. Dr. Chantal Van Audenhove  

 



• Sociale contacten 
• Serieus genomen worden 
• Samen leuke dingen doen 
• Steun van anderen 
• Erbij horen 
• Zinvolle dingen doen 
• Interesse in de maatschappij 

• Zorgen voor jezelf 
• Je grenzen kennen 
• Kennis van gezondheid 
• Omgaan met tijd 
• Omgaan met geld 
• Kunnen werken 
• Hulp kunnen vragen 

• Genieten 
• Gelukkig zijn 
• Lekker in je vel zitten 
• Balans 
• Je veilig voelen 
• Hoe je woont 
• Rondkomen met je geld 

• Onthouden 
• Concentreren 
• Communiceren 
• Vrolijk zijn 
• Jezelf accepteren 
• Omgaan met verandering 
• Gevoel van controle  

• Zinvol leven 
• Levenslust 
• Idealen willen bereiken 
• Vertrouwen hebben 
• Accepteren 
• Dankbaarheid 
• Blijven leren 

• Je gezond voelen 
• Fitheid 
• Klachten en pijn 
• Slapen 
• Eten 
• Conditie 
• Bewegen 

©Gespreksinstrument IPH – versie 1.0 – oktober 2016 www.mijnpositievegezondheid.be 

Spinnenweb 



Positieve Gezondheid: zes dimensies 



Wat is dan CM als gezondheidsfonds? 

pro-actief 

coöperatief 

preventief 

positieve gezondheid 

Ziekteverzekering 





 

Stichting Positieve Gezondheid België 

 

 

 

 

 

- kenniscentrum Positieve gezondheid 

- netwerk positieve gezondheid in België 

- vormingen 

www.mijnpositievegezondheid.be 

 

http://www.mijnpositievegezondheid.be/


Missie Positieve Gezondheid België 

Waar staan we voor? 

• Nieuw concept gezondheid binnen ieders 
bereik brengen 

• Stimuleren, versterken, versnellen van de 
beweging rond Positieve Gezondheid 

• Elk individu in België moet over de juiste 
gezondheidsvaardigheden beschikken om zelf 
de regie te voeren over zijn gezondheid om 
aldus een veerkrachtig en betekenisvol leven 
te hebben 

• Professionals & organisaties inspireren, 
opleiden en versterken  

• Samenleving herorganiseren 
• Maximale samenwerking tussen mensen en 

organisaties 
 



Visie 

Waar gaan we voor? 

• Het omvormen van België tot een land waar mensen gezond en 
gelukkig leven (‘Blue Zone’) en waar iedereen in staat is een gevoel 
van samenhang te bereiken tussen zichzelf, het leven en de 
maatschappij (‘Sense of Coherence’) 

 

 



Conventionele Ambulante  

medische zorg 

People-Centered Care  

(PCC) 

Focust op ziekte en behandeling Focust op de gezondheids ‘noden’ van de persoon  

Relatie zorgverstrekker – patient is meestal 

gelimiteerd tot het consult 

Gebaseerd op een hechte relatie met de patiënt 

Episodische curatieve zorg Uitgebreide, continue en persoonsgerichte zorg 

Verantwoordelijkheid beperkt tot effectief en veilig 

advies aan de patiënt op het moment van overleg 

Verantwoordelijkheid voor de gezondheid van 

iedereen in de samenleving; verantwoordelijkheid 

voor het opsporen en aanpakken van 

determinanten van slechte gezondheid. 

Gebruikers zijn consumenten van de zorg die zij 

kopen 

Mensen zijn partners in het beheren van hun eigen 

gezondheid en die van de samenleving waarin ze 

leven. 



 

 

Waar hechten mensen belang aan?  



Uitgangspunten 

• 4 pijlers 
 

Mensen versterken 

Platform 

Academie 

Methode versterken 

Onderzoek 

Uitbreiden tool 

 

Professionals versterken 

Community 

Platform 

Academie 

De samenleving organiseren 

Denktank 

Beleid 

Netwerking (Community) 



• Contacteer Cajsa Tonoli of Dieter Vercammen via:  

• info@positievegezondheid.be 

• www.mijnpositievegezondheid.be  

Interesse?  

mailto:info@positievegezondheid.be
http://www.mijnpositievegezondheid.be/


Strategisch project CM wordt gezondheidsfonds 



Wat? 

CHANGEPROJECT  

 

waardoor CM als sociale verzekeraar, als sociale beweging en als sociaal 
ondernemer in 3 jaar (2019-2022) evolueert van ziekenfonds naar 
gezondheidsfonds,  

 

zodanig dat: 

• de leden meer levenskwaliteit en positieve gezondheid doen ervaren 

 

• de dualisering in toegankelijkheid, betaalbaarheid van de gezondheidszorg  
daalt 

 

• CM naast kwalitatieve sociale verzekeraar, ook erkend en gewaardeerd als 
gezondheidspartner die bouwt aan een gezonde samenleving  
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Waarom?  

Het is onze ambitie dat de globale, brede, gezondheid van de 
inwoners verbetert doordat iedereen, individueel en collectief, aan 
één of andere dimensie van gezondheid werkt.  

Wij wensen dat CM als gezondheidsfonds een 
onmisbare ondersteuning biedt voor de burgers wanneer zij aan 
hun brede gezondheid werken.  

 
Dit willen we doen via: 

- een globaal gezondheidsperspectief en door iedereen in België te sensibiliseren dat 
gezondheid een breed concept is, dat verder gaat dan de afwezigheid van ziekte 

- acties gericht op de verschillende gezondheidsdeterminanten, zowel individueel, 
collectief als beleidsmatig.  

- het opnemen van meerdere rollen bij de ontwikkeling van de verschillende dimensies 
van gezondheid: sociaal verzekeraar, sociaal ondernemer, sociale beweging  

- betrekken van het medisch–sociaal en socio-educatief netwerk  
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Binnen welk kader? 
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Vlaanderen 
VSB, preventie 

en 

settingericht 

Changeproject 

‘CM wordt 

gezondheidsfonds’ 

Ziekenfonds

wet 6/8/1990 
bevorderen 

welzijn 

NIC-visie 
rol verzekerings-

instellingen in de 

toekomst 
 

 

Pact De 

Block 
gezondheids-

coaching van 

leden 

 

 

Strategie CM 
Fiche 17_3 

gezondheidsfonds 

en gezondheids-

indicatoren 

 



NOVA 

XXXXXXXXXXXXX 



NOVA - Waarom 

Nova heeft tot doel een nieuw organisatie- en beslissingsmodel uit te 
werken voor CM. Dit project vloeit voort uit de krijtlijnen die werden 
uitgestippeld in het kader van het strategisch plan 2016-2022.  

Zoals in dat strategisch plan wordt toegelicht, wil CM met de 
toepassing van een nieuw organisatie- en beslissingsmodel een 
antwoord bieden op de strategische uitdagingen en kritische 
succesfactoren. 

 14.03.2018 41 NOVA #412 - Het nieuwe model 



De evolutie van de samenleving en van de noden van 

de leden 

De staatshervorming 

Het meerjarenpact 

De digitalisatie van de ZIV en de processen 

De ernstige druk op de administratiekosten 

NOVA Context - Diepgaande veranderingen 



NOVA – Belangrijke uitdagingen 

 

 
In 2022 is CM de 
sleutelreferentiepartner voor 
iedereen die bezig is met 
gezondheidszorg en welzijn.  

# Alles voor leden.  

Een flexibele, performante en 
transparante organisatie zijn 
(medewerkers en vrijwilligers)  

Anticiperen op de uitdagingen en 
voorbereid zijn op de veranderingen 
die verbonden zijn met de 
staatshervorming en het pact 
tussen de ziekenfondsen en de 
regering  

Rekening houden met de opgelegde 
besparingen  



CM van vandaag  

• 19 regionale gezondheidsfondsen 

o  11 Vlaamse gezondheidsfondsen 

o  8 Frans en Duitstalige gezondheidsfondsen 

• 1 Nationaal secretariaat 

 

• 7 maatschappijen van onderlinge bijstand 

• 7 socio-educatieve bewegingen 

• Lokale en regionale vzw’s 



CM van morgen: belangrijke keuzes 

 
Procesgestuurd 

werken 

Nieuw soort 

leiderschap 

Nieuwe rollen en 

verantwoordelijkheden 

Vernieuwde dynamiek 

vrijwilligerswerk 

CM als sociale 

beweging 

Nabijheid bij de 

leden 

1 verenigde en 

solidaire groep 

Uniformisering 

ziekteverzekering 

Efficiëntie globale 

diensten 



CM van morgen 

Gevolg: het Nationaal Secretariaat  

als entiteit houdt op te bestaan 



• In termen van positionering 
o CM = 1 groep = 1 stem in het 

maatschappelijk debat 

o duurzaam maken van de organisatie 

o versterking t.o.v. de concurrentie 

 

• In termen van middelen 
o herinvestering vrijgekomen middelen in 

nieuwe initiatieven 

o vermogen om te gaan met de veranderingen 
in de organisatie van de gezondheidszorg 

o echte lokale verankering 

 

CM = gezondheidsfonds + NOVA 



Nog vragen? 

 


