
Inschrijven via els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be of 016/23.05.26 

Beste leden van de klankbordgroep,  

 We zijn weer toe aan de laatste klankbordgroep van het jaar! We willen jullie graag tijdig de datum 

van deze klankbordgroep meegeven zodat jullie deze datum kunnen vrijhouden.   

De klankbordgroep gaat door op 

 

 

 

Agenda: 

1. Uitgebreide toelichting over ‘het statuut voor personen met een chronische aandoening’ 

van het RIZIV 

Sinds december 2013 is het er eindelijk: hét statuut voor personen met een chronische aandoening! 

Er wordt vaak gesproken over ‘het statuut chronisch zieken’: dit gaat uiteraard over hetzelfde statuut 

maar in de officiële teksten wordt de term ‘aandoening’ gebruikt.  

In 2008 gaven heel wat patiëntenverenigingen in een bevraging aan dat er nood was aan erkenning 

van chronisch zieken. De gevraagde erkenning kreeg dan ook een prominente plaats in het plan 

‘Prioriteit aan de chronisch zieken’ van minister Onkelinx.  

De creatie van dit statuut is een belangrijke mijlpaal voor personen met een chronische aandoening, 

er is echter nog heel wat onduidelijkheid over de precieze toekenningsvoorwaarden en de voordelen 

die verbonden zijn aan deze maatregel. Mijn collega, An De Cock, zal deze informatiesessie geven. Er 

is tijd voor vragen. We bekijken ook welke informatie we willen doorgeven aan de deel-SEL Zorgregio 

Gent. 

2. Derde betalerregeling: is dit nodig voor personen met een chronische aandoening?  

Vanaf januari 2015 zullen personen met een statuut ‘chronische aandoening’ waarschijnlijk ook 

onder de derde betalersregeling vallen. Is dit nodig voor patiënten of niet? Hoe gaan zorgverleners 

hiermee om? Heeft de derde betalersregeling als nevenwerking dat patiënten vaker naar de dokter 

gaan? Allemaal te bespreken in de klankbordgroep. Willy en Jean-Pierre nemen onze reacties dan 

mee naar de deel-SEL Zorgregio Gent.  

3. Varia  

Wij merken dat er heel wat mensen geïnteresseerd zijn in onze infosessies over het statuut voor 

personen met een chronische aandoening. Inschrijven is noodzakelijk zodat we zeker zijn dat er 

voldoende plaatsen zijn op de huidige locatie.   

  

 

  

  

 Hoe geraak ik op de locatie?  

Het adres van HSP Vlaanderen is:  
Pr. Van Duyseplein 12a 

9000 Gent 
Via volgende link vind je de wegbeschrijving: http://www.hspvlaanderen.be/over-ons/contactgegevens/routebeschrijving   
Gelieve aan te bellen bij HSP Praatkaffee! 

 MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 om 19.00u 

in de gebouwen van HSP Vlaanderen, Pr. Van Duyseplein 12a, 9000 Gent  
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