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Uw medisch dossier
ligt niét te grabbel
Het klinkt geloofwaardig wat sommige artsenorganisaties beweren: dat uw medisch dossier te grabbel
zal liggen als E-Health wordt ingevoerd. Maar het klopt niet, zegt de architect ervan, Frank Robben.

Eén werknemersstatuut
dringend
Unizo beseft dat een
gescheiden statuut
voor arbeiders en
bedienden niet meer
houdbaar is.
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nisaties loopt storm tegen EHealth, het project van de federale overheid voor de elektronische
communicatie tussen alle actoren
van de gezondheidszorg: artsen,
apothekers, ziekenhuizen, ziekenfondsen, Volksgezondheid,
Vlaamse overheid en op termijn
de patiënt zelf ook.
Ze zeggen dat de privacy niet afdoende beschermd is; dat uw en
mijn medische gegevens morgen
te grabbel zullen liggen.
‘Klopt niet’, zegt Frank Robben,
de architect ervan. Afgelopen decennium bouwde hij al een soortgelijk systeem voor de sociale zekerheid, de Kruispuntbank voor
de Sociale Zekerheid. Die bespaart miljarden papieren documenten en maakt ook de strijd tegen de fraude efficiënter. België is
daarin numero uno in de wereld.
‘Nu hebben we een haalbaar ontwerp voor de gezondheidszorg
dat op dezelfde principes berust,
onder meer absolute aandacht
voor de bescherming van de privacy. Dat lukt door alle betrokken
groepen, stakeholders, te betrekken bij de uitwerking en het beheer.’
‘Het parlement was ook argwanend over het wetsontwerp. En zo
hoort dat. Maar na de hoorzittingen is het ontwerp goedgekeurd,
het artikel 1 met de basisprincipes
zelfs unaniem.’
‘De wet legt niet vast wie inzage
heeft in welke gegevens. Wat wij
centraal doen, is: de kanalen aanleggen met daarin de mechanismen waarmee kan beveiligd worden; daarna wordt, project per
project, door de betrokkenen beslist wie wanneer wat mag zien.’
‘Er komt ook geen centrale opslagplaats van gegevens. Te gevaarlijk. Er zijn diverse bronnen
en in het netwerk ligt nauwkeurig
vast wie wanneer wat mag zien.’
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De SIS-kaart wordt in 2011 afgeschaft. © photo news

‘Het zal een fantastisch instrument zijn: als een epilepticus uit
Maaseik een aanval krijgt in Oostende, heeft de behandelende
arts meteen alle gegevens voor
verantwoord ingrijpen. Nu niet.’
‘Er draaien al projecten, zoals het
kankerregister. En met de reumatologen testen we het artritisdossier uit voor het vragen van toelating voor dure geneesmiddelen.
Dat duurt geen twee maanden
meer, maar amper drie dagen.’
‘Hoe het werkt? De arts moet met
zijn elektronische identiteitskaart via het rijksregister bewijzen dat hij is wie hij zegt dat hij is.
Vervolgens gaan we na bij Volksgezondheid of hij arts is, en welke

Door E-Health gaat
in Denemarken
20 procent meer tijd
naar de patiënt
soort arts. Dan gaan we na of hij
in het ziekenhuis werkt van waaruit de vraag komt, dan controleren we of hij de patiënt behandelt
die hij zegt te behandelen. En pas
dan – maar dat gaat razendsnel –
krijgt hij de gegevens waarvan we
vooraf besproken hebben met
artsen- en patiëntenvertegenwoordigers dat die nodig zijn. De

patiëntgegevens zijn versleuteld:
niemand kan zien wie het is, tenzij de arts die behandelt. Volledig
zoals geschetst in de Europese
richtlijn die voorbereid wordt.’
‘Patiënten zullen vooral snelheid
en kwaliteit van de zorg zien toenemen. De Denen zeggen dat de
zorgverstrekkers 20 procent extra tijd hebben voor de patiënt.
Tijd die ze niet langer aan allerlei
papieren moeten besteden.’
‘Wat nog op stapel staat? De SISkaart afschaffen tegen 2011, de
elektronische geboorteaangifte,
de gehandicaptendossiers, de
aanvraag voor dure geneesmiddelen, de wilsbeschikking voor
euthanasie, enzovoort.’

partners
— vakbonden en werkgeversorganisaties — zwegen gisteren over
het arrest van het Antwerpse arbeidshof en de conclusie dat zowat de helft van de arbeiders zich
tot de rechtbank kan wenden om
een bediendestatuut te eisen (DS
8 augustus). Alleen Unizo — van
de Vlaamse zelfstandige ondernemers — reageerde wel.
En de reactie is dubbel. Enerzijds
sust Unizo. ‘Niet overdrijven. (...)
Het gaat maar om één geval en
één uitspraak’; en ‘Er zijn nog altijd echte arbeidersjobs’, zegt adviseur Danny Van Assche.
Anderzijds uit hij een grote vrees:
‘Als de arbeiders massaal van deze rechtspraak gebruik maken
morgen, wordt de druk op het
dossier en op de werkgevers onhoudbaar.’
Niets doen, zoals nu, is ook onaanvaardbaar want dat leidt naar
‘sluipende besluitvorming’ in de
richting van ‘iedereen bediende’.
Het dossier ligt stil in de Nationale Arbeidsraad, bevestigt hij. Enkele jaren geleden werd daar
vooruitgang geboekt, maar sinds
vorig jaar is de zaak verlamd.
Het moeilijkste punt zijn de veel
hogere opzegvergoedingen voor
bedienden. De bediendevakbonden willen die niet laten zakken,
en het toepassen van die regeling
op alle arbeiders, is zelfmoord
voor veel bedrijven.
‘Het onderscheid tussen handenarbeid en hoofdarbeid is totaal
uit de tijd’, erkent Van Assche.
Unizo ‘is bereid te onderhandelen
over de overgang naar een eenheidsstatuut’ voor werknemers
‘en dat is voor ons even moeilijk
als voor de vakbonden’.
Maar ‘enkel het duurste pikken
uit de beide systemen, kan ook
niet want dat is de economie naar
de knoppen helpen.’

Een op de tien pensioenen wordt uitbetaald in het buitenland
Een op de tien pensioenen wordt uitbetaald in het buitenland.
Het zijn vaak kleine pensioenen, voor onvolledige loopbanen.
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de tien van
de pensioenen die de Rijksdienst
voor Pensioenen (RVP) uitbetaalt elke maand, wordt gestort
op een rekening in het buitenland: 171.000 van de 1.745.000.
Het gaat om pensioenen van
vroegere werknemers en zelfstandigen. De ambtenaren blijven buiten beeld in deze statistieken.
Het gemiddelde bedrag van de in
het buitenland betaalde pensioenen, is laag: 350 euro per maand,
een derde van het gemiddelde
van de in België uitbetaalde pen-

sioenen (1.070 euro). (DS 4 augustus)
Dat betekent dat de mensen die
in het buitenland een Belgisch
pensioen ontvangen, vaak maar
een deel van hun loopbaan in België gewerkt hebben.
Maar een en ander betekent ook
dat de arbeidsmarkt al langer internationaal is dan we dachten.
Het overgrote deel van de pensioenen die de RVP naar elders
stuurt, gaat naar niet-Belgen.
Maar in 16,5 procent van de gevallen (28.000) gaat het toch om
Belgen die in het buitenland wonen en daar hun pensioen ontvangen.

Die 28.000 wonen in alle werelddelen maar vooral in drie regio’s:
2.400 in Canada of de Verenigde
Staten van Amerika, 1.000 in Europese niet-EU-landen zoals
Zwitserland en 22.000 in een van
de 27 EU-lidstaten.
Onder die 22.000 zitten er niet
zoveel ‘Benidorm-gepensioneerden’.
Amper 3.750 Belgen laten hun
pensioen uitbetalen in Spanje. Er
zijn er wel die daar een deel van
hun pensioentijd doorbrengen
maar velen keren terug naar België zodra de kans groot wordt dat
ze veel verzorging nodig hebben.
Veel belangrijker is Frankrijk:
daar wonen 11.000 gepensioneerde Belgen; in Nederland en in
Duitsland wonen er telkens

2.000, in Luxemburg 1.000.
Het overgrote deel van de in het
buitenland uitbetaalde pensioenen gaat dus naar buitenlanders
(143.000),
en
doorgaans
(134.000) hebben die de nationaliteit van het land waar ze wonen.
Zo krijgen 42.500 Italianen hun
Belgisch pensioen uitbetaald in
Italië, 18.000 Fransen in Frankrijk, 14.000 Spanjaarden in Spanje, 14.000 Nederlanders in Nederland, 6.500 Duitsers in Duitsland
en 5.500 Grieken in Griekenland.
Daarnaast zijn er 4.900 Canadezen die een Belgisch pensioen
ontvangen in Canada en 3.000
Amerikanen in de VSA.
Voorts zijn er nog 8.000 Turken
die hun Belgisch pensioen in Turkije ontvangen, 5.000 Marokka-

nen in Marokko en 2.500 Algerijnen in Algerije. Met uitzondering
van de Italianen keerden blijkbaar toch niet veel ‘gastarbeiders’ na hun pensionering terug
naar hun land van oorsprong.
De beperkte pensioenbedragen
die ze ontvangen, doen trouwens
vermoeden dat de meeste terugkeerders maar een deel van hun
loopbaan in België gewerkt hebben.
Alles samen gaat er per maand
ongeveer 60 miljoen euro RVPgeld de grens over.
Hoeveel de inwoners van België
aan buitenlandse pensioenen
ontvangen, is niet bekend.
- ONLINE
www.rvponp.fgov.be

