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Aan de Vlaamse huisartsen      

Brussel, 2 juni 2009   

Geachte mevrouw, meneer,  

Een op tien Belgische huishoudens stelt medische zorgen uit, omwille van financiële 
drempels. Er is sprake van onderconsumptie in de gezondheidszorg onderaan de 
maatschappelijke ladder.    

De huisarts is een zeer belangrijke schakel in functie van de gezondheid van mensen 
en kan zelf zorgen voor een betere betaalbaarheid door toepassing van het 
derdebetalerssysteem. Het derdebetalerssysteem kent voor- en tegenstanders binnen 
de artsenwereld, maar bij mensen in armoede zijn er enkel voorstanders. Voor velen is 
een honorarium immers een enorme som. Dat er een gedeeltelijke terugbetaling volgt 
is in de week van de consultatie geen oplossing.  
Ik heb 50 euro leefgeld per week. Als ik naar de dokter ga, kan ik geen drie dagen 

wachten op het geld van de ziekenkas. Ik heb het geld nodig om eten van te kopen.

 

Ik heb niet genoeg geld om de dokter en medicijnen te betalen. Dus meestal is het: 
of ik ga naar de dokter of ik koop medicijnen.

  

Als Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen 
(Vlaams Netwerk) vragen we alle huisartsen om het derdebetalerssysteem 
spontaan aan te bieden aan hun patiënten. Bent u het eens met onze vraag of 
net niet?  Laat het ons weten (griet.briels@vlaams-netwerk-armoede.be

  

of 02 204 06 
58). Wij bepleiten bij de overheid alvast een administratieve vereenvoudiging en 
automatische toekenning van het derdebetalerssysteem.  

Op onze website vindt u, onder het thema gezondheid, dossiers waarin mensen in 
armoede hun stem laten horen over de gezondheidszorg. Ga eens kennismaken met 
een vereniging waar armen het woord nemen uit uw buurt om samen de dialoog aan 
te gaan over gezondheid.   

Namens de overleggroep gezondheid van het Vlaams Netwerk,  

Hoogachtend, 

   

Frederic Vanhauwaert    Griet Briels 
Coördinator      Stafmedewerker armoedebeleid 

http://www.vlaams-netwerk-armoede.be
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