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Apple in zee met
Nobelprijs-
winnares
apple gaat samenwerken met
Malala Yousafzai (20), kinder-
rechtenactiviste en in 2014 de
jongste winnares ooit van de
nobelprijs voor de Vrede. Door
de samenwerking willen ze
100.000 meisjes uit kansarme
milieus op de schoolbanken
krijgen. dat kondigden
Yousafzai en tim cook, apples
ceo, gisteren aan tijdens een
gezamenlijk bezoek aan
libanon. Binnenkort krijgt
het Malalafonds van Yousafzai
dus extra slagkracht van ’s
werelds grootste technologie-
bedrijf. Vooral in landen
ls afghanistan, Pakistan,
libanon, turkije en nigeria
moet dat jonge meisjes aan 
een opleiding helpen. (MM)

Belgische
Europese zetels
straks bekend 

Behoudt België in de volgende
legislatuur (2019-2024) zijn 21
zetels in het europees
Parlement? daarover stemt de
commissie constitutionele
zaken van dat parlement van-
daag. De parlementsleden grij-
pen de brexit en de schrapping
van de 73 Britse zetels aan om
de samenstelling van hun half-
rond te hertekenen. Wellicht
zal een meerderheid een deel
van de vrijgekomen zetels wil-
len toewijzen aan kandidaten
die vanop zogenaamde trans-
nationale lijsten verkozen wor-
den en zich dus in elke lidstaat
aan de kiezer presenteren. het
zijn echter de staatshoofden en
regeringsleiders die beslissen. 
(Belga)

Belgische munt
in Nederland
geslagen

de Belgische euromuntstukken
worden de komende vier jaar
geslagen door de koninklijke
nederlandse Munt in Utrecht.
dat gebeurt wel door een
Belgisch bedrijf, want de instel-
ling is in handen van de groep
heylen uit herentals. eind
oktober werden bij de
koninklijke Munt van België de
laatste euromuntstukken gesla-
gen. De productie werd er
stopgezet omdat de vaste kos-
ten te hoog opliepen. de uit-
besteding is volgens financiën -
minister Van overtveldt (n-Va)
goed voor een besparing van 
bijna 3 miljoen euro per jaar. de
groep heylen verwacht dit jaar
een productie van 73 miljoen
circulaire munten. (Belga)

Europa wil geen
Frans-Engelse
brug

de europese commissie heeft
afwijzend gereageerd op het
idee van Britse buitenland -
minister Boris johnson, die een
brug van 32 kilometer wil bou-
wen tussen groot-Brittannië en
Frankrijk. De brug is niet opge-
nomen in de lijst van prioritaire
‘trans-europese netwerken’
die de commissie opstelde.
johnson lanceerde het idee
vorige donderdag tijdens het
bezoek van Frans president
emmanuel Macron aan de
Britse militaire academie in
sandhurst. Volgens johnson is
het “belachelijk” dat de twee
economieën slechts door een
spoorlijn met elkaar verbonden
zijn. een dag later distantieerde
premier theresa May zich. (dM)

Poetin ‘uit het WK geschopt’

► een oekraïense soldaat
schopt een bal naar een
 etalagepop – in voetbaloutfit
en mét Poetin-masker. In de

oekraïense hoofdstad kiev
werd gisteren geprotesteerd
tegen de russische organisatie
van het Wk voetbal, komende

zomer. rusland bezet immers
al vier jaar de oekraïense krim.
het is niet de eerste keer dat
zulke protesten aan het adres

van Poetin en de Wereldvoet-
balbond FIFa worden gericht,
maar de FIFa heeft nooit willen
plooien. ook nu niet. een spor-

tieve oplossing lijkt ook niet in
de maak: oekraïne heeft zich
niet kunnen kwalificeren voor
het Wk. (dM) © reUters   

Er blijkt niets mis met 
wijkgezondheidscentra 

Minister De Block heft moratorium op nieuwe WGC op na gunstige audit

sara VanDekerckhoVe 

Er mogen weer nieuwe wijkgezondheids -
centra (WGC) komen. Het moratorium is
opgeheven nu de audit op vraag van
minister van Volksgezondheid Maggie 
De Block (Open Vld) is voorgesteld. 
‘Net zoals eerdere studies, leert deze audit
dat het systeem goed werkt.’

De audit van de medische huizen of wijkgezond-
heidscentra, uitgevoerd door KPMG, werd
 voorgesteld aan de Commissie Forfait van het
Riziv en leden van het Verzekeringscomité. Al in
2016 verkondigde minister van Gezondheid
Maggie De Block dat er een doorlichting moest
komen van de wijkgezondheidscentra, omdat de
kost ervan te veel was toegenomen.

Tot de audit rond was, mochten er geen nieuwe
wijkgezondheidscentra komen. Dit tot groot onge-
noegen van de voorstanders van het systeem. In
de medische huizen krijgen de zorgverleners een
vast bedrag per ingeschreven patiënt uitbetaald,
ongeacht hoeveel zorg die patiënt nodig heeft. In

de traditionele prestatiegeneeskunde wordt een
arts betaald per geleverde verstrekking. 

Met de voorstelling van de doorlichting aan het
Riziv werd dat moratorium meteen opgeheven.
“Een zeer goeie zaak”, zegt Jan De Maeseneer, stra-
tegisch adviseur van de Vereniging van Wijk -
gezondheidscentra en emeritus professor Huis -
artsengeneeskunde. “Net zoals eerdere studies,
leert deze audit dat het systeem goed werkt.”

Opmerkelijk: de audit zegt niks over de kwali-
teit van zorg. Werkt dit systeem beter of efficiënter
dan de traditionele prestatiegeneeskunde? Is het
duurder of goedkoper? KPMG geeft aan dat dit
niet de onderzoeksopdracht was. 

Wel geeft het rapport een beschrijving van de

diensten die in de wijkgezondheidscentra worden
aangeboden, de kost en organisatie. Zo leert de
audit dat de grotere wijkgezondheidscentra, die
al een aantal jaren bezig zijn, de meest efficiënte
organisatie en werking hebben. 

“Logisch”, vindt De Maeseneer. “Je hebt een
zekere tijd nodig om op kruissnelheid te komen.
Zeker in het begin heb je meer zorgverleners in
verhouding tot het aantal patiënten. Dat corrigeert
zichzelf later.”

Overschot geld
In een reactie benadrukt Maggie De Block dat een
werkgroep zich nu moet buigen over de
 bevindingen van de audit. Zo merkt ze op dat de
totale kostprijs per patiënt in de wijkgezondheids-
centra momenteel 396 euro bedraagt, terwijl de
centra jaarlijks 455 euro per patiënt ontvangen.
De centra zelf benadrukken dat de overschot van
het geld naar extra zorg gaat, zoals psychologen
of gezondheidspromotoren. Daarnaast vindt de
minister dat er een transparant uitschrijfbeleid
moet komen.

De Maeseneer snapt niet wat daar precies het
probleem is. “Gaat een patiënt die ingeschreven
is bij een wijkgezondheidscentra, opeens naar een
klassieke huisarts, dan krijgt hij geen terugbeta-
ling. Wil hij zich uitschrijven, dan regelen we dat.”

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra
maakt zich sterk dat, nu de audit is gefinaliseerd,
er nog een pak extra medische huizen kunnen bij-
komen. Het staat artsen opnieuw vrij om zich op
deze manier te organiseren en bij het Riziv een
aanvraag tot erkenning in te dienen. 

“Tegen 2025 willen we 1 miljoen patiënten
bedienen”, zegt De Maeseneer. “Dat betekent dat
we per jaar 13 procent moeten groeien. En dat is
ook wat we de voorbije jaren hebben gereali-
seerd.”

► Minister van Volksgezondheid De Block was geen voorstander van wijkgezond-
heidscentra omdat de kost ervan te veel was toegenomen. © Photo neWs

Wat is 
een WGC?
een wijkgezondheids -
centrum (Wgc) is een
 onafhankelijke vzw waar
mensen uit een bepaalde
wijk of gemeente terecht
kunnen voor een kosteloze
medische consultatie. het
vervangt zo de diensten die
anders door een huisarts
worden verleend: bij een
wijkgezondheidscentrum
werken zowel huisartsen en
verpleegkundigen als
 sociaal assistenten.
Patiënten betalen geen
remgeld, omdat een Wgc
per ingeschreven patiënt
een forfaitair bedrag krijgt
van de verschillende
 ziekenfondsen. het
 inkomen van de patiënt is
niet van belang, hun
 woonplaats wel: alleen
inwoners uit een bepaalde
wijk kunnen bij het wijkge-
zondheidscentrum terecht
voor een consultatie. (dM)

‘Tegen 2025 willen we 
1 miljoen patiënten bedienen.
Dat betekent dat we per jaar 
13 procent moeten groeien’

Jan De Maeseneer
Vereniging Van Wijk gezondheidscentra


