
ALLES VOOR GEZONDHEID

Europese actiedag tegen de commercialisering van de gezondheid

EUROPA - 7 APRIL 2018 

Doe mee, samen tonen we dat onze gezondheid niet te 

koop is !

Verspreid deze affiche overal en aan iedereen voor 7 

april

Vervoeg ons op de acties die in je regio worden 

georganiseerd

Hang een wit doek met jouw boodschap tegen de 

commercialisering van de gezondheid aan het raam bij 

je thuis, in je gezondheidscentra, in je organisatie of in 

je bedrijf in de week voor 7 april!

Neem hier een foto van en stuur hem door via de 

sociale media met de hashtag #health4all

één jaar voor een niet commerciële 

gezondheid voor allen

Met het oog op de 

verkiezingen in mei 2019, 

lanceren we de campagne: 

Meer info op: 
Facebook: Réseau Européen Santé - European Health Network 
Twitter: @EUHealthNetwork 
Website: europe-health-network.net
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Uitstel van zorg
Een groeiend deel van de Europese bevolking wordt ged-
wongen zorg uit te stellen of zelfs simpelweg op te geven.

We spreken van een « verzakingsbarrière » wanneer een 
persoon wordt geconfronteerd met een omgeving van be-
perkingen die hem of haar niet in staat stelt om de nodige 
of gewenste zorg te krijgen. Dit is het geval wanneer het 
systeem van sociale bescherming en de organisatie van 
de gezondheidszorg, met name om budgettaire redenen, 
niet langer voor iedereen toegankelijk is.

De financiële redenen die mensen ertoe brengen af te 
zien van zorg bestaan uit een reeks factoren die vaak met 
elkaar verweven zijn: de prijs van de zorg; de hoogte van 
de vergoeding en het persoonlijk aandeel van de patiënt 
(in de kosten van de patiënt/out-of-pocket/de eigen bij-
drage); die variëren naargelang  het type sociale bescher-
ming en de kwaliteit van de dekking; het inkomensniveau 
van de persoon; en de beschikbaarheid van financiële 
middelen op het moment dat de behoefte zich voordoet, 
met name wanneer de persoon de kosten zelf moet voor-
schieten. Deze kosten hebben vaak te maken met midde-
len (inkomen, reserves, vergoedingen) en andere vaste 
niet-medische kosten. Ingeval van verzaking om financiële 
redenen zien personen meestal af van specifieke zorg, 

met een variabele frequentie die afhankelijk is van hun 
sociale situatie.

Voor kwetsbare bevolkingsgroepen gaat het bij verzaking 
vaak om medisch noodzakelijke zorg die resulteert in 
niet gediagnosticeerde aandoeningen, late diagnose of 
chronische ziektes zonder opvolging die tot complicaties 
kunnen leiden (suikerziekte, hoge bloeddruk, hartmisvor-
ming, enz.).

De complexiteit van de gezondheidszorgstelsels en de 
terugbetalingen, het gebrek aan kennis van sociale re-
chten, de beperkingen op de terugbetaling van zorgen en 
geneesmiddelen, onaangekondigde supplementen... het 
zijn allemaal factoren die de uitstel van zorgen versterken.

Hervormingen in de organisatie van de zorg (bv. herstruc-
turering van ziekenhuizen) en de schaarste van het 
aanbod op het platteland leiden tot een steeds grotere 
ontoegankelijkheid, met name voor kwetsbare bevolkings-
groepen die gedwongen zijn zorgen uit te stellen of op te 
geven.
 
Bron : http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes169.pdf

Commerciële verzekeringen
Hoewel de meeste OESO-landen hun burgers toegang 
verlenen tot de gezondheidszorg, wordt deze toegankeli-
jkheid steeds meer bedreigd door bezuinigingen opgelegd 
door overheden, maar de toegankelijkheid wordt ook in 
gevaar gebracht door marktbelangen van verzekerings-
maatschappijen en commerciële dienstverleners.

Burgers hebben steeds meer moeite om toegang te 
krijgen tot gezondheidszorg, ondermeer door commerciële 
verzekeringsmaatschappijen die een individuele bescher-
ming bieden die de overheid niet langer garandeert. Als 
we kijken naar de VS kunnen we vaststellen dat commer-
ciële verzekeringen geen oplossing zijn om individuen en 
gezinnen te beschermen tegen catastrofale uitgaven voor 
gezondheidszorg. Commerciële verzekeringsmaatschap-
pijen leggen voorwaarden op aan patiënten waaraan ze 
moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een 

terugbetaling. Bovendien leggen deze private verzekerin-
gen maximumbedragen voor terugbetaling op waardoor 
patiënten nog vaak uit eigen zak moeten betalen voor 
zorgen.

Bovendien bevorderen commerciële verzekeringen on-
gelijkheid terwijl publieke systemen herverdelingsmecha-
nismen hebben (bv. in belastingstelsels betalen de rijken 
meer, terwijl de armen gewoonlijk meer zorg nodig heb-
ben). Commerciële verzekeringen bieden betere diensten 
aan diegenen die meer kunnen betalen. Dit betekent een 
volledige ommekeer van ons systeem dat gebaseerd is 
op solidariteit en het idee van gezondheid als een ge-
meenschappelijk goed. We schuiven steeds meer op naar 
een visie waarbij gezondheid een product is waarover 
onderhandeld kan worden op een markt van vraag en 
aanbod, tussen individuen en commerciële zorgverleners.

De commercialisering is onderweg...



Multinationale farmaceutische industrie
De farmaceutische lobby besteedt minstens 40 miljoen 
euro per jaar op Europees niveau. Dit is vijftien keer meer 
dan de lobbyuitgaven van het maatschappelijk middenveld 
op gebied van volksgezondheid. De winstmarges van 
de farmaceutische groepen, bijna 20%, behoren tot de 
hoogste van alle bedrijfstakken.

De uitgaven aan marketing en lobby-werk op Europees 
niveau en in de lidstaten van de Europese Unie zorgen 
ervoor dat geneesmiddelen duurder worden voor de 
bevolking. Het is aan de patiënt en de nationale gezond-
heidszorgstelsels om de prijzen te betalen die worden 
opgelegd door multinationale farmaceutische bedrijven, 
een beleid dat wordt gesteund door onze regeringen!

Hoe is dit mogelijk ?
Onze regeringen hebben een onderzoeks- en ontwikke-
lingsmodel opgezet dat een farmaceutisch bedrijf in staat 
stelt om via het systeem van patenten prijzen vast te 
stellen zonder rekening te moeten houden met de wer-
kelijke kosten van de ontwikkeling en productie van een 
gepatenteerd geneesmiddel. 
Tegelijkertijd proberen farmaceutische lobbyisten invloed 
uit te oefenen op de Europese wetgeving onder het mom 
van hun deskundigheid en expertise. Er is zeer weinig 
transparantie over deze ontmoetingen en hun invloed op 
de regelgeving.

Samen met de Europese Federatie van farmaceutische 
industrieën (EFPIA) zette de EU een publiek-privaat 
initiatief (IMI) op. Via dit initiatief is 2,6 miljard euro van het 
geld van de Europese belastingbetalers grotendeels naar 
EFPIA gegaan voor onderzoek en ontwikkeling op het 

gebied van « innovatieve » geneesmiddelen. EFPIA is de 
grootste farmaceutische lobbygroep in de Europese Unie, 
die de grootste farmaceutische bedrijven samenbrengt.

Na de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel wor-
den ultrageheime overeenkomsten gesloten tussen een 
regering en een farmaceutisch bedrijf om de prijs ervan in 
dat land vast te leggen. Dit ondoorzichtige systeem stelt 
de industrie in staat te voorkomen dat de prijs van een 
product daalt in het land waar de overeenkomst wordt 
ondertekend en dat de prijsonderhandelingen in andere 
landen niet in het gedrang komen.

Burgers hebben daardoor geen controle of informatie meer 
over de kwaliteit en de kosten van de geneesmiddelen die 
hun worden voorgeschreven. Tegelijkertijd worden er in heel 
Europa besparingen opgelegd op de dienstverlening van 
gezondheidszorg om de steeds grotere winstmarges van 
farmaceutische bedrijven te compenseren.
De EU-lidstaten zouden samenwerkingsverbanden kun-
nen opzetten bij de beoordeling van de waarde van een 
nieuw geneesmiddel. De lidstaten en Europese instellin-
gen kunnen hun krachten bundelen om over tarieven te 
onderhandelen en toegang te krijgen tot alle relevante 
informatie (kosten die aan de prijzen ten grondslag liggen 
en klinische informatie) om betere prijzen vast te leggen 
(innovatief karakter ten opzichte van de reeds beschik-
bare alternatieven). Om een niet-commercieel gezond-
heidszorgmodel in stand te houden dat voor iedereen 
toegankelijk is, moeten we werken aan een ander model 
dat niet langer grote farmaceutische monopolies gene-
reert die de concurrentie tussen generieke en biosimilaire 
producten beperken.

Uitbesteding of onderaanbesteding
In ziekenhuizen worden logistieke of ondersteunende 
functies zoals de keuken, de sterilisatie, de wasserij, de 
schoonmaak, het technisch onderhoud, de IT, enz. gelei-
delijk uitbesteed aan commerciële bedrijven.
Technische diensten zoals de klinische biologie of de 
medische beeldvorming worden ook uitbesteed via een 
groepering van activiteiten.

De vaak aangehaalde reden voor uitbesteding of onde-
raanneming is dat rekening moet worden gehouden met 
andere dure investeringen. Er is echter een verschuiving 
opgetreden naar het commerciële aspect, waar de pri-
maire sociale doelstelling van gezondheid geen plaats 
meer krijgt.

De marktlogica wordt op grote schaal toegepast met het 
oog op onmiddellijke opbrengsten.

Welomschreven regels worden opgelegd om de per-
soneelskosten tot een minimum te beperken door hun 
polyvalentie te vergroten en de kosten van materiaal te 
verminderen, zelfs als dat ten koste gaat van de kwaliteit.

De patiënt staat zogenaamd centraal, maar managers 
geven weinig om de kwaliteit van diensten, voedsel, 
omgeving.

Het opleggen van kostenbesparende maatregelen heeft 
bovendien ook gevolgen voor de veiligheid en gezondheid 
van werknemers.



 Gezondheid en sociale 
bescherming zijn niet te koop...

en toch is de commercialisering 
van gezondheid onderweg in heel 
Europa!

Bezuinigingen of bevriezingen van de overheidsuitgaven in de 
gezondheidszorg (en de sociale sector) hebben gevolgen voor:
•  het inkomen en arbeidsvoorwaarden van het verplegend per-

soneel, 
• de terugbetaling van zorgen en geneesmiddelen,
• het niveau van investeringen (infrastructuur, materiaal, enz.)
•  … 

Onderaanneming van diensten
•   eerst de indirecte diensten (bv. schoon-

maak, beveiliging, IT, catering, enz.)
•   en vervolgens medisch-technische diensten 

(laboratoria, RX, ...)
•   en zelfs huisvesting, met private verzor-

gingshotels verbonden aan ziekenhuizen

Commerciële verzeke-
ringen overspoelen de 
markt van de sociale 
bescherming. Invoering 
van speciale premies 
voor een betere diens-
tverlening en snellere 
toegang tot zorg.

Vouchers voor persoonli-
jke diensten of persoonlijke 
budgetten (in het bijzonder met 
betrekking tot zorg voor mensen 
met een handicap): de beguns-
tigde, die zijn of haar leverancier 
kiest, ontvangt een vergoeding 
voor de aankoop van bepaalde 
diensten. Hierdoor komen aan-
bieders zonder winstoogmerk 
rechtstreeks in concurrentie met 
commerciële aanbieders.

Privatisering
•  Formele privatisering/wijziging van 

de rechtsvorm van de overheids-
dienst of het overheidsbedrijf;

•  Privatisering van infrastructuur: par-
ticuliere ondernemingen kopen ge-
bouwen door middel van particuliere 
financieringsinitiatieven of contrac-
tuele of institutionele publiek-private 
partnerschappen (PPP’s) (bv. voor 
de bouw van gebouwen, het beheer 
van faciliteiten enz.

Gebruik van management-me-
thoden uit de commerciële 
sector («New Public Mana-
gement»), zoals de selectie 
van het goedkoopste aanbod 
ten koste van de kwaliteit, 
invoering van prestatie-indica-
toren, kwaliteitsratio’s, markt-
vergelijking (benchmarking),...

Rechtstreekse concurrentie tussen publieke/
niet-commerciële actoren en commerciële 
actoren door middel van opgelegde openbare 
aanbestedings- en concessieprocedures. 

Onder het mom van «therapeutische 
vrijheid» beperkt de commercialise-
ring van gezondheid de mogelijkhe-
den van de overheid om een kwa-
liteitsvolle dienstverlener of dienst te 
kiezen.

Commerciële zorgaanbieders drin-
gen zich op en nemen de meest 
winstgevende activiteiten over.

Decentralisatie/Regionalisatie: 
solidariteit wordt gereduceerd tot een 
kleiner gebied, wat solidariteit tussen 
rijkere en armere regio’s verhindert.

Stijging van de bedrijfskosten: het deel dat door de patiënt moet worden 
betaald stijgt voor zorg, geneesmiddelen, ziekenhuisopnames....
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