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Inleiding  

Patiënten die een kankerbehandeling volgen, maken heel wat verplaatsingen naar het 
ziekenhuis. Oncologische behandelingen zoals chemo- of radiotherapie gebeuren 
voornamelijk ambulant, waardoor de patiënten meerdere keren per week of per maand 
naar het ziekenhuis moeten.   

Die verplaatsingen kunnen een probleem vormen. Er zijn patiënten die zelf geen auto 
hebben of die geen familie of mantelzorgers kunnen aanspreken voor vervoer. Anderen 
hebben wel een auto maar kunnen zelf niet rijden door de nevenwerkingen van de 
behandeling (verzwakking, misselijkheid, duizeligheid ...). Het openbaar vervoer is ook 
niet voor iedereen een optie. Al die mensen moeten een beroep doen op professioneel 
ziekenvervoer of op vrijwilligersvervoer.   

Via verschillende kanalen ontvingen we de voorbije jaren meldingen van patiënten over 
knelpunten met ziekenvervoer. Via onze Kankerlijn, aanvragen bij het Kankerfonds, 
sociaal werkers van ziekenhuizen en ziekenfondsen, interviews met ouderen, onze 
vrijwilligers in de ziekenhuizen … kregen we signalen dat het ziekenvervoer niet altijd 
even vlot loopt. Patiënten stellen knelpunten vast op het vlak van de aanvraag van het 
vervoer, het verloop, de kostprijs en de informatie die ze ontvangen.   

Daarom startte Kom op tegen Kanker op 4 februari 2020, Wereldkankerdag, een 
bevraging bij patiënten en hun naasten naar hun ervaringen met ziekenvervoer, om meer 
zicht te krijgen op de drempels en knelpunten die spelen. De bevraging liep tot 30 juni 
2020 en kon online ingevuld worden via komoptegenkanker.be/naar-beter-
ziekenvervoer. Onze online oproep maakten we ruim bekend via diverse media1. De 
gedrukte vragenlijst verspreidden we via ons tijdschrift Leven. Op die manier hoopten we 
ook de oudere patiënten, die geen toegang tot het internet hebben, aan te sporen om 
onze vragenlijst in te vullen.   

Op basis van de ervaringen van patiënten formuleert Kom op tegen Kanker een 
aantal aanbevelingen om het ziekenvervoer meer af te stemmen op de noden van 
patiënten. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor oudere patiënten voor wie 
ziekenvervoer extra belangrijk is om hun behandeling te kunnen volgen. Ze zijn vaak 
minder mobiel en afhankelijk van anderen om zich te verplaatsen. In onze bevraging 
is bijna de helft van de personen (47 %) die beroep doen op ziekenvervoer ouder dan 
70 jaar.   

We beperken ons in dit rapport tot het vervoer van en naar het ziekenhuis. Dus geen 
vervoer voor sociale doeleinden zoals kapper, boodschappen of sporadisch naar de 
huisdokter. Ook het aangepaste vervoer waar oudere personen of personen met een 
handicap een beroep op kunnen doen, komt in dit rapport niet aan bod.   

 
1 De bekendmaking verliep via ons tijdschrift Leven, via de media (radio, vermelding tijdens 
televisieprogramma’s, geschreven pers …) en tijdschriften van organisaties binnen de zorg. 
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1. Aanbevelingen 

1.1 Cluster 0: algemene visieontwikkeling rond ziekenvervoer  

• Kom op tegen Kanker vraagt dat de federale en regionale beleidsmakers over de 
beleidsniveaus én over de bevoegdheden heen samen een algemene visie over 
de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het ziekenvervoer ontwikkelen. De 
vervoersvraag van de patiënt moet hierbij centraal staan. Wij vragen dat deze 
visie wordt uitgewerkt binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 
Dit initiatief zou het best uitgaan van de Vlaamse minister van Volksgezondheid.    

• Er is structureel overleg nodig tussen de bevoegdheidsdomeinen Welzijn, 
Volksgezondheid en Mobiliteit, zodat nieuwe decreten of wetten met 
betrekking tot vervoer beter op elkaar afgestemd zijn.   

• Wij vragen aan de Vlaams minister van Mobiliteit dat het decreet over individueel 
bezoldigd personenvervoer expliciet aandacht heeft voor het vervoeren van 
patiënten en hun specifieke noden. Net zoals er voor het liggend ziekenvervoer 
kwaliteitsvereisten zijn vastgelegd in het decreet ‘Niet-dringend liggend 
ziekenvervoer’2.   

1.2 Cluster 1: dringende geneeskundige hulpverlening  

• Kom op tegen Kanker vraagt dat patiënten meteen in het meest geschikte 
ziekenhuis terechtkomen, zodat er achteraf geen extra vervoer meer nodig is. 
Hiervoor moet de arts of ambulancier het medisch dossier van de patiënt ter 
plaatse kunnen raadplegen en/of de patiënt/naaste betrekken bij de keuze van 
het ziekenhuis. Dat allemaal onder de voorwaarde dat er hiervoor voldoende tijd 
voor is.   

Het stemt ons tevreden dat deze aanbeveling ook reeds letterlijk in het federaal 
regeerakkoord (2020)3 is opgenomen: ‘De wet- en regelgeving inzake de Dringende 
Geneeskundige Hulpverlening wordt hervormd zodanig dat een patiënt in functie van de 
bedreigde gezondheidstoestand dringend en meteen naar het meest geschikte ziekenhuis 
wordt vervoerd en niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis’.  

• Kom op tegen Kanker vraagt aan MUTAS om vervoer dat door een zorgverlener 
is aangevraagd én waarbij de patiënt binnen een redelijk dringende termijn in 
het ziekenhuis moet zijn, prioritair te behandelen, zodat er geen ‘112’-vervoer 
moet ingeschakeld worden.   

1.3  Cluster 2: ziekenvervoer tussen ziekenhuizen   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan de federale minister van Volksgezondheid om de 
patiënt geen remgeld te laten betalen voor het vervoer tussen ziekenhuizen 

 
2 Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 18 mei 2018 
3 https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf (pag.17) 
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wanneer de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis en naar een ander 
ziekenhuis wordt vervoerd. Extra kosten, zoals het honorarium van de 
verpleegkundige of forfaits voor zuurstoftoediening, mogen niet meer 
aangerekend worden.   

• Wanneer de aanwezigheid van een verpleegkundige of een arts noodzakelijk is 
tijdens het vervoer tussen ziekenhuizen, vragen we dat de verplichte ziekte-
verzekering de prestaties van een verpleegkundige of een arts tijdens dit 
ziekenvervoer vergoedt.  

1.4 Niet-dringend ziekenvervoer   

1.4.1 Cluster 3: zoeken naar het juiste vervoer   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan de federaal minister van Volksgezondheid en 
de Vlaams ministers van Welzijn en Mobiliteit dat zowel de patiënt, de mantel-
zorger als de zorgverlener toegang hebben tot een transparant overzicht van 
het ziekenvervoer. Deze toegangspoort biedt een overzicht van het 
professionele ziekenvervoer, het vrijwilligersvervoer, het openbaar vervoer en 
de tegemoetkoming voor eigen vervoer. In dit overzicht wordt ook de kostprijs 
voor de rit vermeld. Zo kan de patiënt, mantelzorger of zorgverlener, in functie 
van demedische noden, een vervoer kiezen. Hij kan rekening houden met de 
financiële draagkracht en de voor- en nadelen van bepaalde types vervoer (bijv. 
mogelijk langere rittijden bij groepsvervoer, liever individueel vervoerd worden, 
beschikbaarheid van mantelzorgers …).   

• Het overzicht van de vervoersmogelijkheden moet via een app en website 
raadpleegbaar zijn. De patiënt geeft aan welke rit hij nodig heeft en vervolgens 
worden hem de verschillende vervoersmogelijkheden aangeboden. Ook zorg-
verleners en sociaal werkers moeten de app kunnen raadplegen, zodat zij 
patiënten en naasten kunnen helpen die niet vertrouwd zijn met apps. Via deze 
app kan het vervoer gereserveerd worden (zie 8.2).   

Bij het ontwikkelen van de app verwijzen we naar de expertise die men reeds opbouwt in 
het EFRO-project4 ‘Een centraal mobiliteitsplatform voor het niet-dringend liggend 
ziekenvervoer’. Binnen dit project ontwikkelt men een centraal mobiliteitsplatform, met 
slimme dispatching die garant moet staan voor een betere afstemming van het vervoers-
aanbod op de noden van de patiënten.   

De Vlaamse minister van Welzijn heeft een faciliterende rol bij het ontwikkelen van deze 
app en website. De minister betrekt hierbij alle betrokken stakeholders, zoals 
MUTAS, ziekenfondsen, ziekenvervoerders, vrijwilligersorganisaties ...   

• Aanvullend op het bestaande vervoersaanbod vraagt Kom op tegen Kanker aan 
de Vlaamse minister van Welzijn om ook in te zetten op buurtnetwerken 
en reeds bestaande platformen waar patiënten en vrijwilligers elkaar kunnen 

 
4 www.patientenvervoer.be 
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vinden voor hun vervoersvraag. Deze goede voorbeelden moeten versterkt 
worden en bij patiënten, hun naasten en zorgverleners meer bekendgemaakt 
worden.   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat bij de start van de behandeling een 
zorgverlener aan de patiënt vraagt welke vervoersmogelijkheden hij heeft. 
Indien de patiënt geen eigen vervoer heeft, moet een zorgverlener de patiënt 
informeren over het ziekenvervoer, zodat zijn vervoersprobleem zijn behandeling 
niet in de weg staat. Het is belangrijk om deze vraag expliciet te stellen, zodat de 
zorg ook toegankelijk blijft voor kwetsbare patiënten.  

1.4.2 Cluster 4: aanvraag van het vervoer   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat patiënten hun vervoer op een heel laag-
drempelige manier kunnen aanvragen. Dit moet zowel telefonisch als via een 
app (zie hierboven) of online kunnen. De patiënt moet ook heel eenvoudig 
wijzigingen kunnen doorgeven en een bevestiging krijgen van het gereserveerde 
vervoer, met vermelding van de prijs. De patiënt moet telefonisch, via sms of via 
de app geïnformeerd worden over het tijdstip waarop hij wordt opgehaald.   

Het systeem LISA van MUTAS biedt reeds de mogelijkheid aan patiënten en zorgverleners 
om online het vervoer aan te vragen, maar het systeem geeft de patiënt geen volledig 
vervoersoverzicht.    

• MUTAS moet zo klantgericht mogelijk werken. Er moet getracht worden om de 
wachttijd voor de telefonische aanvraag van vervoer zo kort mogelijk te houden 
en dat patiënten aan de telefoon met de nodige aandacht verder geholpen 
worden. 

In een gesprek gaf MUTAS zelf aan dat de wachttijd voor de telefonische aanvraag van 
het vervoer een aandachtspunt blijft.   

1.4.3 Cluster 5: verloop van het vervoer   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan MUTAS om een charter met de zieken-
vervoerders af te sluiten waarin minimale kwaliteitsvereisten voor het niet-
dringend zittend en rolwagenvervoer zijn vastgelegd. MUTAS kan het naleven 
van dat charter als voorwaarde opnemen in de openbare aanbesteding 
waaraan zij gebonden zijn.  

Voor het opstellen van dit charter kijken we naar het voorbeeld van Nederland waar de 
taxisector, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) 
samenzitten om minimale kwaliteitsvereisten af te spreken5. In België heeft MUTAS reeds 
afspraken gemaakt voor het vervoer van dialysepatiënten. Kom op tegen Kanker wil 
graag samenwerken om een gelijkaardig charter uit te werken voor het vervoer van 

 
5 Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (2020). Korte peiling: Hoe ervaren  
(ex-)kankerpatiënten het taxivervoer naar het ziekenhuis? Utrecht 
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patiënten die een oncologische behandeling volgen.   

• Kwaliteitsvereisten die in het charter van MUTAS aan bod moeten komen, zijn:  

o Rijtijden voor patiënten zo kort mogelijk houden. De reistijd mag maximaal 
25 % hoger liggen dan normaal (met een extra reistijd van maximaal 30 
minuten).  

o De wachttijden voor het ophalen van patiënten zo kort mogelijk houden. 
Indien er vertragingen zijn, moet de patiënt hiervan tijdig op de 
hoogte gebracht worden, eventueel via een app (track & trace) of 
telefonisch.   

o Indien de vervoerder verwacht meer dan 15 minuten te laat te zijn dan de 
afgesproken afhaaltijd, dan moeten de patiënt en het ziekenhuis verwittigd 
worden.   

o Patiënten die chemo- of radiotherapie volgen, worden meestal apart 
vervoerd. Wanneer een patiënt toch met meerdere patiënten samen wordt 
vervoerd, moet de patiënt hiervan op de hoogte worden gebracht. Hij kan 
dan alsnog kiezen voor een ander type vervoer.    

o Hulp bij in- en uitstappen en begeleiding naar centrale hal/receptie van het 
ziekenhuis of tot aan de voordeur van de patiënt. Waar nodig moet er ook 
begeleiding tot op de afdeling van het ziekenhuis.   

o Chauffeurs van taxi’s vertrouwd maken met de zorgnoden van 
kankerpatiënten.   

o De vervoerder moet goed herkenbaar zijn, zodat de patiënt en de vervoerder 
elkaar snel vinden in het ziekenhuis en op de parking.    

• Kom op tegen Kanker vraagt om de nodige hygiënemaatregelen te blijven 
garanderen wanneer er infectiegevaar is, zoals bij COVID-19. Extra kosten voor 
beschermingsmateriaal of kosten omdat de patiënt liggend moet vervoerd 
wordt in plaats van zittend (wegens de reiniging van het voertuig), mogen niet 
naar de patiënt doorgeschoven worden.   

• Kom op tegen Kanker vraag aan de federale en Vlaamse overheid om meldingen 
en klachten over ziekenvervoer centraal te verzamelen en een ombudsdienst te 
voorzien waar patiënten hun ervaringen met ziekenvervoer (liggend, zittend en 
rolwagenvervoer) kunnen meegeven. Het is mogelijk dat een reeds bestaande 
ombudsdienst die opdracht erbij neemt. 

Een degelijk meldings- en klachtenbeleid draagt immers bij tot een betere kwaliteit van 
het ziekenvervoer. De ombudsdienst werkt nauw samen met MUTAS, zal de klachten van 
de patiënten behandelen en de nodige stappen ondernemen naar de 
ziekenvervoerder(s).  

• Wij vragen aan de ziekenhuizen om een parkingvriendelijk beleid uit te werken 
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voor patiënten die regelmatig tot dagelijks naar het ziekenhuis komen voor hun 
behandeling. Hiervoor vragen we dat patiënten een badge krijgen om gratis of 
tegen een voordelig tarief de parking op te rijden en dat zij dicht bij het gebouw 
waar zij behandeld worden, kunnen parkeren.  

1.4.4 Cluster 6: terugbetaling en facturatie van het vervoer   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan het RIZIV om het attest voor terugbetaling van 
de tegemoetkoming in de reiskosten af te handelen via een elektronische weg 
tussen het RIZIV, de ziekenfondsen, ziekenhuizen en ziekenvervoerders. Zo 
moet de patiënt niet meer zorgen dat de terugbetaling administratief in orde is 
en kan het ziekenfonds via een derde betalersregeling werken. De privacy van de 
patiënt is hiermee ook beter gegarandeerd. Het ziekenfonds brengt de patiënt via 
een overzicht wel op de hoogte van de facturatie van de ritten.   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat de facturen van het ziekenvervoer duidelijk en 
overzichtelijk opgemaakt zijn, met vermelding van de kostprijs per kilometer, het 
aantal kilometers en eventuele extra kosten zoals wachttijd, supplementen voor 
zuurstoftoediening … Hiervoor kan de vervoerssector eventueel een sjabloon 
opstellen dat door de verschillende ziekenvervoerders gebruikt wordt.   

1.4.5  Cluster 7: vervoer voorzien door naasten  

• Kom op tegen Kanker vraagt aan de minister van Volksgezondheid om de 
huidige zorgverlofregelingen flexibeler te maken6. Nu gaat het om vaste blokken 
die op maandelijkse basis (bijv. een maand voor palliatieve zorgen, minimaal drie 
tot zes maanden voor zorg voor een ziek familielid) ongewijzigd (voltijds, deeltijds 
of 1/5) gedurende een periode worden opgenomen. Nochtans zou een zorg-
verlofregeling in de vorm van een écht tijdskrediet, namelijk een aantal 
verlofdagen dat flexibel - maar vooraf gepland - kan worden opgenomen, een 
meerwaarde zijn voor mantelzorgers van kankerpatiënten die bijvoorbeeld een 
regelmatig terugkerende behandeling ondergaan. Denk hierbij aan chemo-
therapie of radiotherapie. Dat vraagt natuurlijk flexibiliteit van de werkgever, 
maar het gaat hier om een vooraf bekende en dus geplande flexibiliteit die in het 
kader van een mantelzorgvriendelijk beleid kan worden aangeboden.  

• Aan de ziekenhuizen vragen we om, in de mate van het mogelijke, praktische 
afspraken te maken met de mantelzorger, zodat die de zorg voor de patiënt en 
zijn professionele activiteiten zo goed mogelijk kan combineren. Eventueel kan 
de behandeling plaatsvinden buiten de werkuren of kan de wachttijd in het 
ziekenhuis zoveel mogelijk beperkt worden. Bij heel wat ziekenhuizen is het reeds 
mogelijk om zelf een consultatie online vast te leggen. Ziekenhuizen zouden 
kunnen bekijken of dat ook een optie is voor langere en intensievere 
behandelingen waarbij een goede opvolging van de patiënt essentieel is.   

 
6 Neefs, H. (2015). Rapport ‘Onzichtbaar maar onmisbaar. Welke knelpunten ervaren 
mantelzorgers van kankerpatiënten?’ Brussel. Kom op tegen Kanker. 
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1.4.6  Cluster 8: prijs van het vervoer   

• Kom op tegen Kanker vraagt om de uitgaven voor het ziekenvervoer die de 
patiënt uit eigen zak betaalt, te monitoren. Op basis van gegevens van 
de ziekenfondsen kan het RIZIV zoeken naar een billijke terugbetaling van het 
ziekenvervoer voor de financieel meest kwetsbare personen, zoals personen 
met een verhoogde tegemoetkoming. Via het solidariteitsprincipe kan de 
toegang tot de gezondheidszorg voor deze groep patiënten gewaarborgd blijven.   

Het European Social Observatory7 (ESO) benadrukt eveneens in z’n politieke aanbeveling 
aan het RIZIV om de vervoerskost van patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis 
moeten en fysiek niet in staat zijn om het openbaar vervoer te gebruiken of eigen 
vervoer, beter te dekken. Op die manier wordt de ongelijke toegang tot de 
gezondheidszorg beperkt.  

• Kom op tegen Kanker vraagt om het ministerieel besluit van 6 juli 1989 te 
actualiseren. We stellen vast dat het bedrag van 0,25 euro/km sinds 2007 nooit is 
geïndexeerd en bijgevolg ook niet meer de werkelijke kostprijs van de 
verplaatsing dekt. Daarnaast is het ministerieel besluit op een aantal vlakken 
onduidelijk en sluit het ook de terugbetaling van nieuwere behandelingen, zoals 
immunotherapie of doelgerichte therapie, uit. Wij vragen om een tegemoet-
koming toe te kennen voor ALLE oncologische patiënten die zich herhaaldelijk 
naar het ziekenhuis verplaatsen. We benadrukken nog eens dat de tegemoet-
koming geldt voor de verplaatsing van de verblijfsplaats van de patiënt naar 
de gespecialiseerde instelling. Wanneer de patiënt verblijft bij zijn mantel-
zorgers, kan de verblijfsplaats dus anders zijn dan het domicilieadres.   

• Ten slotte vragen we aan de farmaceutische bedrijven om de verplaatsingskost 
te vergoeden van patiënten die deelnemen aan klinisch onderzoek. Sporadisch 
gebeurt dit reeds voor de volledige of gedeeltelijke verplaatsingskost. Wij vragen 
dat de terugbetaling van het vervoer standaard in het informed consent-
formulier staat dat de patiënt ondertekent bij deelname aan het klinisch 
onderzoek.   

1.4.7 Cluster 9: aantal verplaatsingen verminderen   

• Kom op tegen Kanker vraagt om de mogelijkheden voor teleconsultaties verder 
te onderzoeken, waarbij de tevredenheid van de patiënt en de kwaliteit van de 
zorg centraal staan.   

• Gedeeltelijke (dag voorafgaand aan de behandeling) of volledige thuis-
hospitalisatie kunnen vaker toegepast worden om zo verplaatsingen naar het 
ziekenhuis te verminderen. De keuze hiervoor gebeurt steeds in samenspraak 
met de patiënt. Thuishospitalisatie levert ook heel wat economische winsten op 

 
7 Cès, S. and Baeten, R. (2020). Inequalities in access to healthcare in Belgium. Brussels: European 
Social Observatory, July 2020, 184 p. (in opdracht van het RIZIV) (p.149) 
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die niet altijd zichtbaar zijn. Denk maar aan naasten die meer inzetbaar zijn op 
het werk en minder zorgverlof opnemen om patiënten naar het ziekenhuis te 
vervoeren.   

• We vragen dat ziekenhuizen, in overleg met de patiënt, consultaties en 
onderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde dag inplannen, zodat patiënten zich 
minder vaak naar het ziekenhuis moeten verplaatsen. Wachttijden in het 
ziekenhuis moeten hierbij wel tot het minimum beperkt blijven.  

2. Mindmap   

Vanuit Kom op tegen Kanker formuleerden we bovenstaande aanbevelingen om het 
ziekenvervoer betaalbaar en kwaliteitsvol te maken voor patiënten. De nummers van de 
geclusterde aanbevelingen vindt u terug op onderstaande mindmap. Op deze mindmap 
kunt u zeer gericht zien aan wie wij deze aanbevelingen doen. Samen met andere 
stakeholders in het landschap van het ziekenvervoer willen wij graag deze aanbevelingen 
realiseren om te komen tot een toegankelijk ziekenvervoer voor iedereen die dit nodig 
heeft. 
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3. Wie vulde onze bevraging in?   

In totaal vulden 206 respondenten onze vragenlijst in. Daarnaast voegden wij zelf 31 
casussen aan het onderzoek toe, die gebaseerd zijn op dossiers van het Kankerfonds8 of 
interviews met ouderen met kanker. In de loop van onze bevraging werden we getroffen 
door de COVID-19-pandemie, wat een rechtstreeks gevolg had op het aantal antwoorden. 
Ons tijdschrift Leven (editie maart) bevatte een papieren vragenlijst om zo patiënten te 
bereiken die niet online zitten. Jammer genoeg konden we dit tijdschrift wegens hygiëne-
maatregelen niet verspreiden in de ziekenhuizen. Er zijn slechts een 30-tal ingevulde 
papieren vragenlijsten terugbezorgd.  

We delen onze respondenten op in vier groepen: patiënten, naasten van patiënten, 
zorgverleners en aanbieders/vrijwilligers van ziekenvervoer. Wanneer we cijfers 
meegeven, geven we altijd duidelijk aan op welke respondenten ze betrekking hebben.  

Grafiek 1: onderverdeling van de respondenten (n=206)  

  

In onze enquête vroegen we de leeftijd van de patiënten die een beroep doen op 
ziekenvervoer. Van de 207 antwoorden (patiënten, naasten én casussen van Kom op 
tegen Kanker) vulden 166 personen de leeftijd van de patiënt in. Onderstaande grafiek 
laat zien hoe de leeftijdsverdeling van de gebruikers van het ziekenvervoer zich verdeelt 
onder onze respondenten. 73 % van de patiënten was ouder dan 60 jaar, en bijna de helft 
ouder dan 70 jaar.  

  

 
8 Dossiers van 2016 tot 2020 
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Grafiek 2: leeftijdsverdeling gebruikers ziekenvervoer (n=166)  

  

Van de 184 respondenten die een diagnose meegaven (patiënten, naasten), vermeldde 
93 % dat er een kankerdiagnose is. Grafiek 3 toont welke soorten kanker het meest 
voorkomen bij onze respondenten. Het is niet zo verwonderlijk dat één vierde van de 
respondenten borstkanker heeft (gehad), aangezien vrouwen (63 %) in onze bevraging 
oververtegenwoordigd zijn.   

Grafiek 3: meest voorkomende type kanker bij onze respondenten (n=129)  
 

  



 16 

Dertien respondenten gaven aan geen kankerdiagnose te hebben. Zij doen onder andere 
beroep op het ziekenvervoer voor nierdialyse, revalidatie bij een zorgverlener of omdat 
ze minder mobiel zijn. Hun aandachtspunten zijn ook meegenomen in de resultaten 
omdat die niet verschillend zijn van de ervaringen van personen met kanker. Voor een 
volledig beeld van de knelpunten die chronisch zieke patiënten in het algemeen ervaren, 
verwijzen we naar de parallelle bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform9 deed.    

In ons onderzoek stelden we ook de vraag waarom patiënten een beroep doen op 
ziekenvervoer. 162 personen (patiënten, naasten en casussen Kom op tegen Kanker) 
gaven een antwoord op de vraag. Zo’n 70 % van de respondenten heeft ziekenvervoer 
nodig om zijn of haar chemo- of radiotherapiebehandeling in het dagcentrum te volgen. 
11 % doet een beroep op ziekenvervoer voor hun immunotherapie of doelgerichte 
therapie; het vervoer daarvoor is tot op heden niet terugbetaald door de verplichte 
ziekteverzekering. Sommige patiënten schakelen ziekenvervoer in voor opname of 
ontslag uit het ziekenhuis (19 %). Daarnaast worden patiënten ook vervoerd tussen 
ziekenhuizen (13 %), bijvoorbeeld omdat een bepaald onderzoek of een behandeling 
(bijv. radiotherapie) in een ander ziekenhuis moet gebeuren of omdat er geen expertise 
in het eerste ziekenhuis aanwezig is. Een laatste categorie zijn de patiënten die voor een 
technisch onderzoek, een scan, een bloedonderzoek, afhalen orale chemotherapie … 
(30 %) naar het ziekenhuis moeten en hiervoor een beroep doen op ziekenvervoer. 
Meerdere antwoorden waren mogelijk. 

Grafiek 4: verschillende redenen om een beroep te doen op ziekenvervoer (n=162)

   

 
9 www.vlaamspatientenplatform.be 
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4. Organisatie en financiering van het ziekenvervoer   

De organisatie en financiering van het ziekenvervoer in Vlaanderen is een complexe 
materie. Enerzijds is er het dringend ziekenvervoer dat aangevraagd wordt via het 112-
oproepnummer. Daarnaast is er ook niet-dringend ziekenvervoer, dat liggend (in 
ziekenwagen), zittend of met de rolwagen kan gebeuren. Als patiënten voor chemo- of 
radiotherapie voor een langere periode een beroep doen op niet-dringend ziekenvervoer, 
spreken we ook over reeksvervoer.    

Het feit dat de bevoegdheid voor de regelgeving voor het dringend en het niet-dringend 
ziekenvervoer onder verschillende ministers valt én onder verschillende beleidsniveaus, 
maakt het heel moeilijk om regelgeving uit te werken die afgestemd is op elkaar én op 
wat de patiënt nodig heeft. Dat zal ook blijken uit de getuigenissen en onze 
aanbevelingen.   

Tabel 1: bevoegdheidsverdeling types vervoer  

  Type vervoer  Bevoegdheid  

Dringend ziekenvervoer 
(112-vervoer)  

Liggend vervoer (ambulance)  Federaal minister van 
Volksgezondheid  

Niet-dringend 
ziekenvervoer  

Liggend ziekenvervoer 
(ambulance)  

Vlaams minister van Welzijn  

Zittend ziekenvervoer   Vlaams minister van 
Mobiliteit  

Rolwagenvervoer   Vlaams minister van 
Mobiliteit  

  

4.1 Dringend ziekenvervoer  

4.1.1 Verplichte ziekteverzekering  

Het dringend ziekenvervoer wordt door de patiënt aangevraagd via de 112-centrale en 
valt onder de federale bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid. In 2018 is de 
wetgeving10 van het dringend ziekenvervoer aangepast, waardoor patiënten maximum 
60,84 euro per rit (bedrag 2020, jaarlijkse indexatie) moeten betalen. De rest van de 
factuur financiert men vanuit de verplichte ziekteverzekering.   

Kenmerkend voor het dringend vervoer is dat de “112”-ziekenwagen de patiënt naar de 
spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoert11 zoals bepaald door de 
noodcentrale 112. In een aantal gevallen mag de ziekenwagen de patiënt bij een 

 
10 Koninklijk besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een 
tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst. 
11 De wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening van 1964, uitgebreid 1998 
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dringende oproep wel naar een ander ziekenhuis brengen12. Dat is zo wanneer de 
MUG-arts aantoont dat de patiënt een specifiek dossier heeft in een ander ziekenhuis of 
dat de behandelend arts, in afwezigheid van de MUG-arts, vooraf een beargumenteerd 
attest opstelde waarin het bestaan van een specifiek dossier in een ander ziekenhuis of 
de behoefte aan specifieke therapeutische of diagnostische behoeften wordt toegelicht.   

Voor de volledigheid vermelden we hier ook dat er vanuit de private hospitalisatie-
verzekeringen in een aantal gevallen een terugbetaling van (niet-) dringend ziekenvervoer 
bestaat. Meestal gaat het dan om het remgeld bij een medisch noodzakelijk vervoer. In 
het kader van de waarborg ‘ernstige ziektes’ zijn er een aantal polissen op de markt die in 
een terugbetaling voorzien voor (niet-) dringend vervoer tot een bepaald maximum-
bedrag op jaarbasis. Andere verzekeringsmaatschappijen doen dit dan weer niet.   

4.1.2 Ziekenvervoer tussen ziekenhuizen  

Een tweede type van vervoer is ziekenvervoer tussen ziekenhuizen dat meestal met een 
ziekenwagen gebeurt. Patiënten die in een ziekenhuis opgenomen zijn, worden vervoerd 
tussen ziekenhuizen om bepaalde onderzoeken te ondergaan, voor radiotherapie, voor 
een consultatie of voor een behandeling. Soms is er ook vervoer tussen ziekenhuizen 
omdat de patiënt bijvoorbeeld op vakantie in een ziekenhuis is opgenomen en dichter bij 
huis behandeld wil worden.    

Wie dit vervoer moet betalen, hangt af van een aantal factoren. Wanneer een patiënt op 
dezelfde dag terugkeert naar het ziekenhuis waar hij opgenomen is of wanneer het gaat 
om een verplaatsing tussen campussen binnen eenzelfde ziekenhuis, dan moet de patiënt 
het vervoer niet betalen. Wanneer de patiënt overnacht in het andere ziekenhuis, moet 
hij zelf de kosten van het vervoer dragen.   

Voor dit type vervoer is er geen vergoeding vanuit de verplichte ziekteverzekering. Af en 
toe is er een tussenkomst voorzien vanuit de aanvullende verzekering van de zieken-
fondsen, maar dat verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.   

4.1.3 Niet-dringend ziekenvervoer  

Het professioneel ziekenvervoer waar patiënten met kanker het meeste een beroep op 
doen is het niet-dringend ziekenvervoer. Binnen dit type ziekenvervoer is er een onder-
scheid tussen liggend, zittend en rolwagenvervoer.  

Het niet-dringend liggend ziekenvervoer valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
minister van Welzijn en Volksgezondheid. Sinds 2018 bestaat er een decreet voor het 
niet-dringend liggend ziekenvervoer13, waarin een aantal kwaliteitsvereisten zijn bepaald 
(transparantie over de kostprijs, opleidingsvereisten, duidelijke facturen, mogelijkheid tot 

 
12 Art. 7 van KB van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de 
dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van 
het eenvormig oproepstelsel. 
13 Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 18 mei 2018. Besluit van de 
Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 
2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 8 februari 2019 
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klachtenbehandeling …). Vanaf medio 2021 (is recent veranderd) mogen enkel zieken-
vervoerders die aan deze kwaliteitsvereisten voldoen, het niet-dringend liggend zieken-
vervoer aanbieden.   

Niet-dringend zittend vervoer en rolwagenvervoer vallen onder de bevoegdheid van 
de Vlaamse minister van Mobiliteit. Voor deze types van vervoer is er geen specifiek 
decreet dat kwaliteitsvereisten bepaalt. Het decreet over individueel bezoldigd personen-
vervoer (ook wel gekend als het taxidecreet)14 legt een aantal kwaliteitscriteria vast voor 
het zittend en rolwagenvervoer, maar die zijn vrij algemeen geformuleerd. De nood aan 
verduidelijking komt in de aanbevelingen aan bod.  

Wanneer patiënten voor een chemo- of radiotherapiebehandeling repetitief (dagelijks, 
(twee)wekelijks …) een beroep doen op niet-dringend ziekenvervoer, dan spreken we 
over het reeksvervoer. Patiënten worden dan individueel vervoerd met verschillende 
personen samen). 

Uit onze bevraging blijkt dat het merendeel van de respondenten niet-dringend zittend 
vervoerd wordt. 97 respondenten (patiënten, naasten en casussen Kom op tegen Kanker) 
beantwoordden de vraag hoe ze vervoerd werden tijdens het dringend en niet-dringend 
ziekenvervoer. De respondenten konden meerdere types van vervoer aanduiden. Slechts 
7 patiënten (7 %) werden liggend vervoerd. Dan gaat het vooral over chemo- of radio-
therapie, opname of ontslag uit het ziekenhuis en het ziekenvervoer tussen ziekenhuizen. 
Het zittend vervoer wordt voornamelijk ingezet voor chemo- of radiotherapie en voor 
‘ander vervoer’, zoals consultaties of onderzoeken.   

Tabel 2: aantal personen dat liggend en zittend vervoerd wordt per type vervoer (n=97)  

Type vervoer   Liggend vervoer  Zittend vervoer   

Chemo- of radiotherapie  7 (7 %)  57 (59 %)  

Immunotherapie of doelgerichte therapie  2(2 %)  9 (9 %)  

Opname/ontslag uit ziekenhuis  7 (7 %)  9 (9 %)  

Vervoer tussen ziekenhuizen  7 (7 %)  4 (4 %)  

Ander vervoer   3 (3 %)  30 (31 %)  

  

Voor niet-dringend zittend en rolwagenvervoer zijn er tussenkomsten door de verplichte 
ziekteverzekering én door de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen.   

 
14 Decreet betreffende het individueel onbezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019 
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4.1.4 De verplichte ziekteverzekering  

De verplichte ziekteverzekering1516 (RIZIV) geeft een tegemoetkoming voor een deel van 
de reiskosten van ambulant behandelde patiënten die een chemotherapiebehandeling 
volgen of een behandeling met stralen (radiotherapie of hadrontherapie). De 
verplaatsingen voor de consultaties met de oncoloog (raadplegingen van toezicht) na de 
behandelingen zijn ook vergoed.   

Verplaatsingen met het openbaar vervoer worden integraal terugbetaald door het RIZIV 
(voor de trein enkel tweede klasse), verplaatsingen met een ander vervoersmiddel 
(taxi, ziekenwagen …) aan 0,25 euro per km. Ook eigen vervoer (zelf rijden of met 
naasten meerijden) wordt aan 0,25 euro per km terugbetaald.   

4.1.5 Aanvullende verzekeringen van ziekenfondsen  

Naast de tegemoetkoming vanuit de verplichte ziekteverzekering voorzien ook de 
ziekenfondsen, vanuit hun aanvullende verzekeringen, een verplaatsingsvergoeding voor 
patiënten voor niet-dringend ziekenvervoer.   

Ziekenfondsen, behalve de Onafhankelijke Mutualiteiten en de Hulpkas, vragen aan 
patiënten om contact op te nemen met MUTAS om niet-dringend ziekenvervoer te 
reserveren. MUTAS is een dispatchingcentrale, beheerd door de ziekenfondsen, die het 
vervoer voor de patiënt regelt. Zij sluiten overeenkomsten met professionele zieken-
vervoerders, waarin onder andere vaste tarieven zijn vastgelegd, en de voorwaarden voor 
terugbetaling. Afhankelijk van de vraag van de patiënt en de afspraken met het zieken-
fonds regelt MUTAS een vervoer met een professionele ziekenvervoerder of met een 
vrijwilligersorganisatie.   

Wanneer patiënten rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder, en dus niet via 
MUTAS, is er vaak geen of een zeer beperkte terugbetaling van het vervoer17 vanuit de 
aanvullende verzekering. Zo geven Bond Moyson Oost-Vlaanderen18 en de Liberale 
Mutualiteit Oost-Vlaanderen19 geen terugbetaling vanuit hun aanvullende verzekering 
wanneer het vervoer niet via MUTAS is aangevraagd. De CM20 doet eenmalig een 
beperkte terugbetaling voor dit vervoer (van 2 euro per begonnen kilometer voor liggend 

 
15 Art. 37,§11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
16 Ministerieel besluit van 6 juli 1989 tot uitvoering van artikel 37,§11 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994. 
17 Zie vergelijking van het ziekenvervoer op de website van het Vlaams Patiëntenplatform 
(http://vlaamspatientenplatform.be/themas/ziekenvervoer-1) 
18 https://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-
ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/ziekenhuisopname/vervoerskosten/Pages/B-
Mobiel.aspx 
19 https://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-
diensten/ziekenvervoer/Pages/DefaultArticle.aspx 
 
20 https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/vervoer/niet-dringend-ziekenvervoer 
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vervoer en 1 euro voor zittend vervoer). Jammer genoeg weten patiënten niet altijd dat 
zij via MUTAS hun vervoer moeten vastleggen en betalen zij achteraf dus meer voor het 
vervoer.   

De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering varieert tussen een vast door de 
patiënt te betalen bedrag, een terugbetaling van een percentage van de factuur en de 
terugbetaling van het volledige bedrag, al dan niet met limieten. Tabel 2 geeft een 
overzicht van de terugbetalingen per ziekenfonds voor vervoer van chemo- en radio-
therapie. Dit overzicht is opgemaakt op basis van gegevens die vermeld staan op de 
website van het Vlaams Patiëntenplatform21 en is gecheckt door MUTAS. Voor het 
vervoer naar consultaties of opname in het ziekenhuis worden er andere tarieven 
aangerekend. 

Tabel 3: Overzicht bedragen ten koste van de patiënt en 
terugbetalingen door mutualiteiten voor het vervoer bij chemo- en radiotherapie (2020)  

Mutualiteit  Met liggend vervoer 
(ziekenwagen)  

Met zittend vervoer (bijv. 
taxi)  

  Zonder VT*  Met VT  Zonder VT  Met VT  

Christelijke Mutualiteit  € 16 / rit  € 8 / rit  € 8 / rit   € 4 / rit  

Socialist. Mutualiteit Brabant  € 5 / dag  € 5 / dag  € 5 / dag  € 5 / dag  

Socialist. Mutualiteit West-
Vlaan.  

€ 16 / rit  € 8 / rit  € 8 / rit  € 4 / rit  

Socialist. Mutualiteit Oost-
Vlaan.  

€ 16 / rit  € 8 / rit  € 8  / rit  € 4 / rit  

Socialist Mutualiteit Limburg  € 16 / rit  € 8 / rit  € 8 / rit  € 4 / rit  

Socialist Mutualiteit Antwerpen  € 16 / rit  € 16 /rit  € 10 / rit  € 10 / rit  

LM MutPlus  € 16 / rit  € 8 / rit  € 8 / rit   € 4 / rit  

LM Plus  € 16 / rit  € 8 / rit  € 8 / rit  € 4 / rit  

Liberale Mutualiteit Oost-
Vlaand.  

€ 16 / rit  € 8 / rit  € 8 / rit  € 4 / rit  

Neutraal Ziekenfonds Vlaandere
n  

€ 16 / rit  € 8 / rit  € 8 / rit  € 4 / rit  

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds  90 % van de 
factuur terugbetaald, max. 
€ 150 / rit   

90 % van de 
factuur terugbetaald, max. 
€ 75 / rit  

 
21 http://vlaamspatientenplatform.be/themas/ziekenvervoer-1 
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Partena (NIET VIA MUTAS)  € 500 / kalenderjaar (in 
totaal aan 
ziekenvervoer) terugbetaal
d  

  

€ 500 / kalenderjaar (in 
totaal aan 
ziekenvervoer) terugbetaal
d  

OZ (NIET VIA MUTAS)  60 % van de 
factuur terugbetaald, max. 
€ 40 / rit  

60 % van de 
factuur terugbetaald, max. 
€ 10 / rit  

Kas 
der Geneesk. Verzorg. (NMBS)  

€ 0/rit  € 0/rit  € 0/rit  € 0/rit  

*VT: verhoogde tegemoetkoming  

Meer dan de helft van de ziekenfondsen bepaalt een vast bedrag ten koste van de 
patiënt voor het reeksvervoer, onafhankelijk van het aantal kilometers dat is afgelegd. Zo 
betaal je 8 euro per rit of 4 euro wanneer je een verhoogde tegemoetkoming hebt. Heen 
en terug komt dit neer op respectievelijk 16 en 8 euro. Dat vast bedrag voor reeksvervoer 
is zeer duidelijk voor patiënten. Let wel, de terugbetaling vanuit de verplichte ziekte-
verzekering (€ 0,25/km) zit reeds in de terugbetaling van de ziekenfondsen vervat.  

De overige ziekenfondsen vragen een hoger bedrag ten koste van de patiënt of 
vergoeden een bepaald percentage van de rit (bijv. 90 % van de factuur wordt 
terugbetaald, met een maximum van 75 euro per rit). In het tweede geval is het al 
moeilijker voor de patiënt om op voorhand in te schatten wat de rit hem gaat kosten.   

Bij reeksvervoer moet de zorgverlener ook telkens een attest invullen. Op basis van dat 
attest vergoeden het ziekenfonds en het RIZIV de kostprijs van het ziekenvervoer.    

We stellen vast dat er voor het reeksvervoer heel wat verschillen in terugbetaling 
zijn tussen ziekenfondsen maar ook tussen de verbonden van eenzelfde ziekenfonds. 
Eén ziekenfonds heeft de terugbetaling tussen al haar verbonden gelijkgeschakeld. De 
andere ziekenfondsen hebben een aantal gelijkschakelingen gedaan maar er blijven 
onderlinge verschillen bestaan. Ook voor andere types van vervoer, zoals vervoer voor 
consultaties of opname – of ontslag uit het ziekenhuis, zijn er heel wat verschillen in 
terugbetaling tussen de ziekenfondsen. In de aanbevelingen vragen we meer trans-
parantie in deze tarieven, zodat de patiënt op voorhand weet wat het ziekenvervoer hem 
gaat kosten. 

4.2 Wie zijn de aanbieders van ziekenvervoer?  

Het aanbod van vervoer is zeer divers. Er bestaan professionele ziekenvervoerders, 
gaande van een éénmanszaak tot bedrijven van 100 medewerkers en meer. Er worden 
ook taxi’s ingezet om patiënten te vervoeren. Of men doet beroep op vrijwilligers-
organisaties, zoals vrijwilligers van het ziekenfonds of van een Minder Mobielen Centrale. 
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4.2.1 Professioneel ziekenvervoer  

Patiënten kunnen via professioneel ziekenvervoer vervoerd worden in een taxi, een busje 
of een ambulance. De ambulance wordt vooral ingezet voor het liggend ziekenvervoer. 
Hierin mag maar één persoon vervoerd worden. Een busje gebruikt men om meerdere 
mensen samen te vervoeren (bijv. nierdialysepatiënten en/of patiënten voor chemo- of 
radiotherapie) of een aangepast busje om een patiënt met een rolwagen te vervoeren. 
Met een busje kan men ten hoogste negen mensen vervoeren (chauffeur inbegrepen). In 
principe worden er taxi’s ingezet voor het vervoer naar een chemo- of radiotherapie-
behandeling. Enkel bij nierdialyse is gemeenschappelijk vervoer de regel.    

Wat de kostprijs van het vervoer betreft mogen enkel de gereden kilometers mét de 
patiënt aangerekend worden. Dat betekent dat het vervoer naar het ziekenhuis zonder 
patiënt of het vervoer van de standplaats van de ziekenvervoerder naar de patiënt niet 
mag aangerekend worden. De zogenaamde ‘lege kilometers’ zijn voor de zieken-
vervoerders een kost die zij niet kunnen terugvorderen van de patiënt of van het 
ziekenfonds. Het is dus in hun eigen belang om vraag en aanbod zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen en lege kilometers te vermijden.    

4.2.2 Vrijwilligersvervoer  

Naast het professionele ziekenvervoer is er ook een aanbod van vrijwilligersvervoer van 
de Minder Mobielen Centrales (georganiseerd door bijv. een OCMW of een stad) of 
van de ziekenfondsen. Patiënten kunnen hierop beroep doen wanneer ze een niet-
dringende medische verplaatsing moeten maken (bijv. dokter, tandarts of ziekenhuis) 
of een niet-medische verplaatsing (bijv. naar de kapper of de winkel).   

Het vervoer via Minder Mobielen Centrales of via de vrijwilligerswerking van de 
ziekenfondsen is niet bedoeld voor veelvuldig ziekenvervoer. Ze vervoeren bijvoorbeeld 
wel sporadisch een patiënt met een chemotherapieschema om de twee of drie weken. 
Maar dagelijkse radiotherapie is moeilijker te organiseren met vrijwilligers.   

Ziekenfondsen met een eigen vrijwilligerswerking zijn bijvoorbeeld Hop-in van de Liberale 
Mutualiteit Oost-Vlaanderen, CM-mobiel of B-mobiel van Bond Moyson Oost-Vlaanderen. 
Een overzicht van het vrijwilligersvervoer vind je op de website van MeerMobiel22 
(initiatief van INTER). 

In een aantal gevallen kan het vrijwilligersvervoer meer geschikt zijn dan het 
professioneel vervoer, bijvoorbeeld omdat de vrijwilliger meer tijd kan vrijmaken om de 
patiënt te begeleiden naar de ziekenhuisafdeling. 

5. Algemene visieontwikkeling rond ziekenvervoer  

5.1 Problematiek   

Bij de voorbereiding van dit rapport viel het ons meteen op hoe divers de bevoegdheden 

 
22 https://www.meermobiel.be/vervoeraanbieders-mmc 
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over het liggend, zittend en rolwagenziekenvervoer verspreid zijn over verschillende 
bevoegdheidsniveaus. Dat maakt het niet makkelijk om het vervoer te organiseren én te 
financieren in functie van wat de patiënt nodig heeft.   

De sterke versnippering leidt ertoe dat verschillende bevoegdheden decreet- en 
wetgeving uitvaardigen die niet op elkaar afgestemd zijn. Dat zijn gemiste kansen. Zo 
wordt het ziekenvervoer bijvoorbeeld niet meegenomen in het nieuwe decreet basis-
bereikbaarheid23. Nochtans wordt in dat decreet een mobiliteitscentrale opgestart die de 
patiënt een transparant overzicht moet bieden van de verschillende vervoers-
mogelijkheden, zoals trein, tram en bus. De patiënt moet zich dus tot een andere 
toegangspoort wenden wanneer hij ziekenvervoer wil aanvragen. 

Ook het vervoer op maat zoals omschreven in het decreet basisbereikbaarheid, gaat niet 
over het ziekenvervoer maar vooral over het vervoer voor doelgroepgebruikers. Dat zijn 
personen die niet kunnen gebruikmaken van het aanwezige trein- of kernnet of het 
aanvullend net. Zij hebben deur-aan-deurvervoer nodig of kamer-tot-kamer. Momenteel 
doen zij een beroep op een mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV) en diensten 
aangepast vervoer (DAV). Als een doelgroepgebruiker dus een beroep wil doen op 
ziekenvervoer, zal hij dat via een ander kanaal moeten aanvragen. Vanuit gebruikers- 
en patiëntenoogpunt zijn die verschillende toegangspoorten niet gebruiksvriendelijk en 
zorgt dat voor veel verwarring bij patiënten en gebruikers. 

Ten slotte is er ook het decreet betreffende individueel bezoldigd personenvervoer24, het 
zogenaamde taxidecreet. MUTAS zet veel taxi’s in om patiënten te vervoeren. Het 
decreet betreffende individueel bezoldigd personenvervoer bepaalt de vergunnings-
voorwaarden, exploitatievoorwaarden, de bestuurderspas en de klachtenbehandeling 
voor taxi’s. In het taxidecreet wordt er helemaal niet gesproken over kwaliteitsvereisten 
bij het vervoer van patiënten, hoewel patiënten zeer specifieke noden kunnen hebben. Er 
wordt enkel bepaald dat een chauffeur over de vereiste kennis over het vervoer van 
personen met een beperkte mobiliteit moet beschikken als hij ritten uitvoert met 
voertuigen die aangepast zijn aan het vervoer van personen in een rolstoel.   

5.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat de federale en regionale beleidsmakers over de 
beleidsniveaus én over de bevoegdheden heen samen een algemene visie over 
de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het ziekenvervoer ontwikkelen. De 
vervoersvraag van de patiënt moet hierbij centraal staan. Wij vragen dat deze 
visie wordt uitgewerkt binnen de interministeriële conferentie gezondheid. Het 
initiatief zou het best uitgaan van de Vlaamse minister van Volksgezondheid.    

• Er is structureel overleg nodig tussen de bevoegdheidsdomeinen Welzijn, 
Volksgezondheid en Mobiliteit, zodat nieuwe decreten of wetten met 
betrekking tot vervoer beter op elkaar afgestemd zijn.   

 
23 Decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019 
24 Decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019 
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• Wij vragen aan de Vlaams minister van Mobiliteit dat het decreet betreffende 
individueel bezoldigd personenvervoer expliciet aandacht heeft voor het 
vervoeren van patiënten en hun specifieke noden. Net zoals er voor het liggend 
ziekenvervoer ook kwaliteitsvereisten zijn vastgelegd in het decreet ‘Niet-
dringend liggend ziekenvervoer’25. 

6. Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH)  

6.1 Dichtstbijzijnde ziekenhuis is niet altijd het meest geschikt  

6.1.1 Problematiek   

Hoewel onze campagne zich voornamelijk richtte op het niet-dringend ziekenvervoer, zijn 
er ook patiënten die hun ervaringen met dringend ziekenvervoer (DGH) of met zieken-
vervoer tussen ziekenhuizen hebben doorgegeven. Voor patiënten is het onderscheid 
tussen de verschillende types vervoer niet altijd even duidelijk. Aangezien we er zelf voor 
pleiten om ziekenvervoer in zijn globaliteit te bespreken, en gezien de relevantie van de 
aangehaalde knelpunten, nemen we deze getuigenissen ook mee in ons rapport.   

Vervoer wordt enkel als dringend beschouwd, en dus terugbetaald aan het tarief van 
60,84 euro, wanneer het aangevraagd is via de 112-centrale. In dat geval moet 
de ziekenwagen de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen.   

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is echter niet altijd het ziekenhuis waar de patiënt 
normaal naartoe gaat of waar hij mee vertrouwd is. Patiënten vragen soms om naar hun 
vertrouwde ziekenhuis gebracht te worden, omdat de zorgverleners in dat bepaald 
ziekenhuis op de hoogte zijn van hun specifieke gezondheidstoestand (bijv. een zeldzame 
kanker). De “112”-ziekenwagen mag hier echter niet op ingaan. Zeker wanneer een 
patiënt zich in een dichtbevolkte regio bevindt met meerdere ziekenhuizen op een korte 
afstand, begrijpen patiënten niet altijd dat men kiest voor ziekenhuis A terwijl ze weten 
dat ze achteraf naar ziekenhuis B gebracht worden.   

‘Bij interventie van een ziekenwagen (Via 100 centrale) vraag ik om naar UZ Brussel 
vervoerd te worden (13 km), want ik heb een complex dossier na een recente allogene 
stamceltransplantatie en ben daar opgevolgd. Maar de centrale weigert dit en ik word 
naar een ander hospitaal vervoerd een paar kilometers dichterbij. Een paar uur later word 
ik dan toch overgebracht van spoed hospitaal A naar spoed hospitaal B waarna ik word 
opgenomen. Ik ontvang een eerste factuur van 60 euro [voor het dringend vervoer], en 
een tweede factuur van 480 euro [vervoer tussen ziekenhuizen]! Ik mag dus niet meer de 
100 bellen in geval van nood want dit zal dan steeds gebeuren.’(#2)  

De wetgeving voorziet dat artsen in bepaalde gevallen bij dringend vervoer een patiënt 
naar een ander ziekenhuis dan het dichtstbijzijnde kunnen laten brengen26, maar hiervoor 

 
25 Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 18 mei 2018 
26 Art. 7 van KB van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de 
dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van 
het eenvormig oproepstelsel. 
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is de nodige medische argumentatie nodig. Patiënten zijn ook niet op de hoogte dat die 
mogelijkheid bestaat.   

6.1.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat patiënten meteen in het meest geschikte 
ziekenhuis terechtkomen, zodat er achteraf geen extra vervoer meer nodig is. 
Hiervoor moet de arts of ambulancier het medisch dossier van de patiënt ter 
plaatse kunnen raadplegen en/of de patiënt/naaste betrekken bij de keuze van 
het ziekenhuis. Dat allemaal onder de voorwaarde dat er hiervoor voldoende tijd 
voor is.   

Het stemt ons tevreden dat deze aanbeveling ook reeds letterlijk in het federaal 
regeerakkoord (2020)27 is opgenomen: “De wet- en regelgeving inzake de Dringende 
Geneeskundige Hulpverlening wordt hervormd zodanig dat een patiënt in functie van de 
bedreigde gezondheidstoestand dringend en meteen naar het meest geschikte ziekenhuis 
wordt vervoerd en niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis”.    

6.2 Semi-dringend ziekenvervoer   

6.2.1 Problematiek   

Zorgverleners signaleren dat zij het onderscheid dringend/niet-dringend vervoer niet 
altijd evident vinden. Zij ervaren een grijze zone wanneer een patiënt niet dringend maar 
wel binnen een bepaalde redelijke termijn naar het ziekenhuis moet. De behandelend 
arts belt liever niet de 112-centrale omdat die de patiënt naar de spoedgevallendienst 
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoert. En dat is niet altijd nodig. Denk maar aan 
palliatieve patiënten die beter meteen naar de palliatieve afdeling worden gebracht 
(eventueel op een andere campus) of oudere personen die voor beeldvorming naar 
de radiologieafdeling moeten. Bovendien zijn de competenties van zorgverleners bij 
dringend vervoer te hoog voor dit type vervoer, wat ook een hogere kostprijs met zich 
meebrengt. Aangezien MUTAS zijn niet-dringend vervoer echter niet op zo’n korte tijd 
kan regelen, kiezen zorgverleners er soms toch voor om dringend vervoer in te schakelen. 

6.2.2 Aanbevelingen  

• Kom op tegen Kanker vraagt aan MUTAS om vervoer dat door een zorgverlener 
is aangevraagd én waarbij de patiënt binnen een redelijk dringende termijn in 
het ziekenhuis moet zijn, prioritair te behandelen, zodat er geen 112-vervoer 
moet ingeschakeld worden.   

 
27 https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf (pag.17) 
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7. Vervoer tussen ziekenhuizen  

7.1 Hoge kostprijs    

7.1.1 Problematiek  

De facturen die de patiënt voor het vervoer tussen ziekenhuizen ontvangt, zijn vaak 
heel hoog. Dat blijkt uit onze bevraging maar ook uit andere onderzoeken. In het kader 
van een recent onderzoeksrapport over de ongelijkheden in de toegang tot de gezond-
heidszorg in België28 verwijzen de onderzoekers naar de toenemende specialisatie in de 
zorg, die zorgt dat het vervoer tussen ziekenhuizen toeneemt. De bedragen die de patiënt 
zelf moet betalen voor het vervoer tussen ziekenhuizen bedragen in hun onderzoek 
tussen de 500 en 700 euro.   

Ook een recente analyse van de Socialistische Mutualiteit29 bevestigt dat patiënten 
onvoorspelbare facturen (tot 2000 euro!) ontvangen als ze vervoerd worden tussen 
ziekenhuizen. Het ziekenfonds vreest een toename van deze facturen in het kader van de 
ziekenhuisnetwerken en roept op tot een dringende oplossing, waarbij de patiënt niet de 
rekening betaalt van de samenwerking en specialisatie.  Een recent advies van het 
Observatorium voor Chronische Ziekten30 (2020) komt tot dezelfde vaststellingen.  

Uit onze bevraging blijkt dat verschillende respondenten hoge facturen ontvingen voor 
het vervoer tussen ziekenhuizen (#108, #196, #202). Wat opvalt in de voorbeelden is 
dat de patiënt zelf niet op voorhand op de hoogte was van de kostprijs en dat het 
vervoer door het ziekenhuis werd geregeld.  

‘Meer dan 200 euro betalen voor een rit van 17 km… echte schande. De mutualiteit komt 
niet tussen. […] Ik heb geen keuze gehad. Het ziekenhuis heeft de keuze voor mij 
gemaakt…’. (#69)  

‘De verpleger liet mij overbrengen van Ter Duinen naar het ziekenhuis in Veurne. Na 
onderzoeken werd ik vandaar naar Delta Roeselare gebracht. De rekening die ik kreeg was 
een koude douche: 729 euro! De uitleg voor het hoge bedrag was: nachttarief, met 
begeleidende verpleger naast me.’ (#202)  

Onderstaande grafiek laat de variatie zien in de kostprijs van het vervoer tussen 
ziekenhuizen.   

 
28 Cès, S. and Baeten, R. (2020). Inequalities in access tot healthcare in Belgium. Brussels: European 
Social Observatory, July 2020, 184 p. (in opdracht van het RIZIV) (p.93) 
29 https://corporate.devoorzorg-bondmoyson.be/flits/patient-betaalt-tot-2000-euro-voor-vervoer-
tussen-ziekenhuizen/?utm_source=2020-01-
28%26utm_medium=mailing%26utm_campaign=300%20flits (laatst geconsulteerd op 12/08/2020) 
20van%20de%20Socialistische%20Mutualiteiten.&text=Elk%20ziekenhuis%20zal%20dan%20deel%
20uitmaken%20van%20een%20netwerk%20met%20andere%20ziekenhuizen. 
30 
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/adviezen_observatorium_ziekenvervoer_tus
sen_ziekenhuizen_2020_06.pdf 
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Grafiek 5: variatie in prijzen voor het vervoer tussen ziekenhuizen   

  

De terugbetaling van vervoer tussen ziekenhuizen is zeer beperkt voor de patiënt. Vanuit 
de verplichte ziekteverzekering is er geen terugbetaling en de aanvullende verzekeringen 
van de ziekenfondsen betalen slechts in een aantal gevallen een deel terug. Er zijn voor 
dit type vervoer ook geen vaste prijsafspraken per kilometer vastgelegd.  

7.1.2 Aanbevelingen    

• Kom op tegen Kanker vraagt aan de federaal minister van Volksgezondheid om de 
patiënt geen remgeld te laten betalen voor het vervoer tussen ziekenhuizen 
wanneer de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis en naar een ander 
ziekenhuis wordt vervoerd. Extra kosten, zoals het honorarium van de verpleeg-
kundige of forfaits voor zuurstoftoediening, mogen niet meer aangerekend 
worden.   

7.2 Noodzakelijke begeleiding door arts of verpleegkundige  

7.2.1 Problematiek   

Soms is het nodig dat een arts of verpleegkundige tijdens niet-dringend vervoer de 
patiënt begeleidt. Wanneer het ziekenhuis een zorgverlener voor dit vervoer kan 
vrijmaken, stuurt men een zorgverlener van het ziekenhuis mee. Wanneer dit niet lukt, 
wordt een verpleegkundige of arts in dienst van de ambulancedienst, meegestuurd. De 
verpleegkundige of arts van de ambulancedienst werkt niet onder zijn RIZIV-nummer, 
waardoor er geen terugbetaling is voor de patiënt. De patiënt moet die prestaties zelf 
betalen.   

Een tweede knelpunt hierbij is dat het niet duidelijk is wanneer begeleiding van een arts 
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of verpleegkundige nodig is. Soms volstaat het dat het vervoer gebeurt met twee 
ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer. In andere gevallen moet een verpleeg-
kundige of arts begeleiden omdat er bepaalde handelingen moeten gesteld worden die 
een ambulancier niet mag uitvoeren. Het is aan de behandelend arts om te beslissen of 
begeleiding door arts of verpleegkundige medisch noodzakelijk is of niet.  

7.2.2 Aanbevelingen   

• Wanneer de aanwezigheid van een verpleegkundige of een arts noodzakelijk is 
tijdens het vervoer tussen ziekenhuizen, vragen we dat de verplichte ziekte-
verzekering de prestaties van een verpleegkundige of een arts tijdens dit 
ziekenvervoer vergoedt. 

8. Niet-dringend ziekenvervoer   

8.1 Zoeken naar het juiste vervoer   

8.1.1 Problematiek   

Ziekenvervoer valt onder verschillende bevoegdheden (Welzijn, Volksgezondheid 
en Mobiliteit) en bevoegdheidsniveaus (federaal en regionaal), wat maakt dat er niet één 
toegangspoort is voor informatie over het hele vervoersaanbod. Patiënten, mantelzorgers 
en zorgverleners halen hun informatie bij MUTAS, ziekenfondsen, Minder Mobielen 
Centrales, RIZIV, websites van ziekenvervoerders … om te weten welk ziekenvervoer er 
allemaal bestaat. Voorwaarden en prijzen moeten ze zelf vergelijken, wat helemaal niet 
eenvoudig is.   

Het is dus voor patiënten moeilijk om het juiste vervoer te vinden. (#113,  #139, #147). 
Er is niet één plaats of loket waar een patiënt een overzicht heeft van alle vervoers-
mogelijkheden (professioneel, vrijwilligersvervoer, openbaar vervoer) en waar hij dus 
terechtkan met z’n vervoersvraag. MUTAS is als dispatchcentrale wel het aanspreekpunt 
voor het niet-dringend ziekenvervoer, maar patiënten vinden niet altijd de weg naar 
MUTAS. Bovendien stuurt MUTAS patiënten eerder door naar professionele zieken-
vervoerders en minder naar vrijwilligersvervoer of Minder Mobielen Centrales.  

‘Heb wat moeten zoeken. Je krijgt de diagnose en dan moet je toch zelf veel uitzoeken. Je 
bent van de kaart, maar toch moet je verder praktische zaken regelen.’ (#147)  

Ook sociaal werkers van ziekenhuizen of woonzorgcentra signaleren ons dat het moeilijk 
is om het meest geschikte vervoer voor de patiënt te kiezen, zeker als ze ook rekening 
willen houden met de terugbetaling van het vervoer voor de patiënt.   

Respondenten kaarten ook aan dat patiënten niet altijd op voorhand geïnformeerd zijn 
over de  vervoersmogelijkheden én de prijs van het ziekenvervoer. Enkel wanneer de 
patiënt weet welke mogelijkheden er zijn én wat het ziekenvervoer hem kost, kan hij 
een overwogen keuze maken (#86, #113, #147, #181, #225, #256). Het is mogelijk dat het 
professionele ziekenvervoer voor de patiënt niet betaalbaar is; dan kan er bijvoorbeeld 
gekeken worden naar alternatieven, zoals vrijwilligersvervoer of combinaties met 
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openbaar vervoer als dit fysiek voor de patiënt mogelijk is.   

‘Met verhoogde tegemoetkoming zou ik 4 euro per rit betalen. Ok, doenbaar! Nadien 
bleek dat de prijs 8 euro zou zijn (heen en terug). De uitleg van de mutualiteit was niet 
duidelijk op dat gebied. Uiteindelijk betaal ik 200 euro voor dit vervoer en ook de 
hospitalisatieverzekering komt niet tussen in deze kosten.’ (#181)  

Belangrijk bij het zoeken naar het juiste vervoer is weten wat de patiënt nodig heeft. 
Moet hij liggend of zittend vervoerd worden? Of zit hij in een rolwagen? De keuze van het 
vervoer heeft immers een invloed op de prijs (liggend vervoer is altijd duurder) en het 
comfort van het vervoer (#79, #106).   

‘Mijn echtgenoot had nierkanker waardoor hij zeer moeilijk op de rug kon liggen. Met 
een niertumor en metastasen in de longen moest hij wel liggend vervoerd worden. Het 
ziekenvervoer werd dan ook als zeer oncomfortabel en pijnlijk ervaren [op een brancard] 
waardoor we op eigen vervoer overgeschakeld zijn. Hiervoor legden we een matras op de 
passagierszetel om de pijn op te vangen.’ (#79)  

Soms is het professionele ziekenvervoer in een bepaalde regio niet beschikbaar of is er 
geen vrijwilligersvervoer (#9, #11, #84, #112, #198).    

‘Wegens een vergissing van de mutualiteit was er geen vervoer voorzien. Mijn moeder 
was dan ook compleet overstuur en hulpeloos. Ook voor de periode dat ze 5 maal 
radiotherapie nodig had was er geen vervoer beschikbaar, waardoor ze telkens een taxi 
heen en terug moest nemen en dat liep aardig op. Gelukkig kon mijn moeder dat 
betalen en werd er achteraf een deel terugbetaald.’ (#11)  

‘[…]En het openbaar vervoer nemen vanuit Brussel naar Gent of Antwerpen of zelfs Leuven 
valt mij bijzonder zwaar. Een bus, een trein, dan nog een bus, plus te voet naar de haltes 
wandelen, is te vermoeiend. Ik zoek al lang vervoer. Een vrijwilliger. Maar die zijn hier in 
Elsene niet te vinden. Deur tot deur lijkt mij ideaal.’ (#84)  

Patiënten geven ook een aantal mogelijke oplossingen mee over hoe patiënten en 
vrijwilligers voor het vervoer beter met elkaar in contact kunnen komen. Zo denken ze 
aan een platform waar patiënten en vrijwilligers met elkaar in contact gebracht kunnen 
worden (#45). Bestaande platformen die hiervoor nu al ingezet worden, zijn onder 
andere Helpper31 en Hopler32. Ook vrienden, familie of buren kunnen aanbieden om te 
rijden. Patiënten kunnen dan bijvoorbeeld een WhatsAppgroep aanmaken (#99) of een 
app gebruiken waarin alle data en uren van de behandeling kunnen geplaatst worden.    

Daarnaast vragen patiënten en naasten ook om meer betrokken te worden bij de keuze 
van het vervoer. Al te vaak wordt er vanuit het ziekenhuis of het woonzorgcentrum een 
vervoer vastgelegd zonder de patiënt hierin te horen. Misschien is het zelfs mogelijk om 
in eigen vervoer te voorzien. Patiënten kunnen hierin zelf een keuze maken, op basis van 
de informatie over de prijs en eigen ervaringen. (#25, #54, #106, #108)  

 
31 www.helpper.be 
32 https://www.hoplr.com/nl 
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‘Inspraak van de patiënt of minstens betere informatie.’ (#106)  

‘Het transport en het kiezen van de vervoerder mag niet meer door het ziekenhuis 
geregeld worden tenzij in nauw overleg met de patiënt. De patiënt moet de prijs op 
voorhand weten en de patiënt moet de kans krijgen om te weigeren.’ (#108)  

Ten slotte lezen we in de antwoorden dat patiënten vaak verschillende types van vervoer 
combineren wanneer ze voor een langere periode in behandeling zijn. Patiënten 
combineren eigen vervoer (zelf rijden of met mantelzorgers) met professioneel 
vervoer (bijv. voor dagelijkse radiotherapie) en/of met vrijwilligersvervoer. Ze maken 
deze keuze in functie van de beschikbaarheid, de flexibiliteit van het inzetten van het 
vervoer en de kostprijs. Dit getuigen verschillende patiënten (#34, #40, #179, #259). 
Wanneer het aanbod van het vervoer via één kanaal raadpleegbaar is, is dat zeker voor 
deze groep van patiënten een meerwaarde bij het maken van hun keuze.    

‘Om de kosten te drukken vertrek ik naar de chemo met het openbaar vervoer en keer ik 
terug met de taxi.’ (#34)   

‘Soms moet je na de behandeling wachten op de laatste patiënt die mee moet in de 
wagen. Ik regelde daarom dat ik met het georganiseerde vervoer heen ging en ik kon het 
regelen dat mijn vriendin mij na afloop van de chemo kwam halen.’ (#259)   

8.1.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan de federaal minister van Volksgezondheid en 
de Vlaams ministers van Welzijn en Mobiliteit dat zowel de patiënt, de 
mantelzorger als de zorgverlener toegang hebben tot een transparant overzicht 
van het ziekenvervoer. Deze toegangspoort biedt een overzicht van het 
professionele ziekenvervoer, het vrijwilligersvervoer, het openbaar vervoer en 
de tegemoetkoming voor eigen vervoer. In het overzicht wordt ook de kostprijs 
voor de rit vermeld. Zo kan de patiënt, mantelzorger of zorgverlener, in functie 
van zijn medische noden, een vervoer kiezen. Hij kan rekening houden met de 
financiële draagkracht en de voor- en nadelen van bepaalde types vervoer (bijv. 
mogelijk langere rittijden bij groepsvervoer, liever individueel vervoerd worden, 
beschikbaarheid van mantelzorgers …).   

• Het overzicht van de vervoersmogelijkheden moet via een app en website 
raadpleegbaar zijn. De patiënt geeft aan welke rit hij nodig heeft en vervolgens 
worden hem de verschillende vervoersmogelijkheden aangeboden. Ook zorg-
verleners en sociaal werkers moeten de app kunnen raadplegen, zodat zij 
patiënten en naasten kunnen helpen die niet vertrouwd zijn met apps. Via deze 
app kan het vervoer gereserveerd worden (zie 8.2).   

Bij het ontwikkelen van de app verwijzen we naar de expertise die men reeds opbouwt in 
het EFRO-project33 ‘Een centraal mobiliteitsplatform voor het niet-dringend liggend 
ziekenvervoer’. Binnen dit project ontwikkelt men een centraal mobiliteitsplatform met 

 
33 www.patientenvervoer.be 
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slimme dispatching, die garant moet staan voor een betere afstemming van het 
vervoersaanbod met de noden van de patiënten.   

De Vlaams minister van Welzijn heeft een faciliterende rol bij het ontwikkelen van deze 
app en website. De minister betrekt hierbij alle betrokken stakeholders, zoals MUTAS, 
ziekenfondsen, ziekenvervoerders, vrijwilligersorganisaties …  

• Aanvullend op het bestaande vervoersaanbod vraagt Kom op tegen Kanker aan 
de Vlaams minister van Welzijn om ook in te zetten op buurtnetwerken en reeds 
bestaande platformen waar patiënten en vrijwilligers elkaar kunnen vinden 
voor hun vervoersvraag. Deze goede voorbeelden moeten versterkt worden 
en bij patiënten, hun naasten en zorgverleners meer bekendgemaakt worden.   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat een zorgverlener bij de start van de 
behandeling aan de patiënt vraagt welke vervoersmogelijkheden hij heeft. 
Indien de patiënt geen eigen vervoer heeft, moet een zorgverlener de patiënt 
informeren over het ziekenvervoer, zodat zijn vervoersprobleem zijn behandeling 
niet in de weg staat. Het is belangrijk om deze vraag expliciet te stellen, zodat de 
zorg ook toegankelijk blijft voor kwetsbare patiënten.  

8.2 Aanvraag vervoer  

8.2.1 Problematiek   

Zowel patiënten, mantelzorgers als de sociale dienst van het ziekenhuis of van het 
ziekenfonds geven aan dat de aanvraag van het vervoer niet altijd even vlot 
verloopt (#6, #62, #91, #105, #127, #142, #152, #156, #161, #168, #172, #173). 

‘Ik heb in het begin een zware rugoperatie gehad omdat een ruggenwervel was aangetast 
door een agressieve kanker. Gelukkig was ik nog in staat om zelf vervoer te regelen, maar 
dit heeft mij veel zweet en tranen gekost.’ (#62)   

Het lukt ook niet altijd om wijzigingen vlot door te geven (#186). Meestal krijgt de 
patiënt zijn behandelschema een tijdje op voorhand en kan hij alle ritten vastleggen. 
Maar het is ook mogelijk dat er op het laatste moment verschuivingen zijn, bijvoorbeeld 
wanneer de bloedtest voor chemotherapie niet in orde is.   

‘Meestal gaat mijn man met de taxi die MUTAS regelt naar het ziekenhuis voor zijn 
chemo, maar soms wil ik mee naar het ziekenhuis omwille dat er een Pet-scan of MRI is 
gedaan en dat de uitslag besproken wordt. Normaal moet hij dan enkel naar MUTAS 
bellen om de rit te annuleren, maar MUTAS vergeet af en toe de taxifirma te verwittigen. 
Hij verwittigt nu MUTAS en de taxifirma.’ (#186)  

Patiënten stellen ook vast dat de flexibiliteit bij het vrijwilligersvervoer kleiner is dan bij 
professioneel vervoer. Bij MUTAS kan, in principe, vervoer aangevraagd worden tot een 
paar uur voor de rit34. Bij vrijwilligersorganisaties moet dit soms tot een week op 
voorhand (#105, #161, #168). Vrijwilligersvervoer kan ook nog op de dag zelf geannuleerd 

 
34 https://www.mutas.be/lisa/nl/transport 
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worden als een vrijwilliger plots niet beschikbaar is. Dan moet de patiënt een plan B 
hebben. Mantelzorgers melden dat ze het vrijwilligersvervoer ook gebruiken om hun 
naaste in het ziekenhuis te bezoeken.   

‘Ik deed ook eens beroep op vrijwilligersvervoer maar dit moest je lang op voorhand 
vastleggen en je was nooit zeker dat er een terugrit was. Je krijgt de dag ervoor pas een 
bevestiging van de rit. Als er dan extra onderzoeken zijn bijvoorbeeld bij complicaties, dan 
is het moeilijk vervoer te regelen omdat je dat drie dagen op voorhand moet regelen bij 
het Zorgbedrijf.’ (#105)   

‘Mijn moeder is bij de mobiele centrale (Minder Mobielen Centrale) maar als vader 
opgenomen is in het ziekenhuis moet ze drie dagen op voorhand haar vervoer bestellen. 
Dus ze is drie dagen niet naar haar man kunnen gaan. Dus de mobiele (MMC) helpt niet in 
een noodsituatie.’ (#168)   

Patiënten geven ook aan dat het aangenaam is wanneer de ziekenvervoerder telkens 
dezelfde persoon of organisatie is (#38, #110, #141, #153, #159). Het is gewoon fijn 
als patiënt wanneer de chauffeur z’n medisch traject kent en geïnteresseerd kan vragen 
hoe het met hem gaat. Eén patiënt is zelfs bereid om hiervoor meer te betalen (#42).   

‘Sinds de overschakeling naar MUTAS vindt ze dat het verbeterd is. Ze doet haar 
vervoersaanvraag via mail en kan aanvragen dat steeds dezelfde taxi haar 
aanvoert.’ (#110)  

Eenmaal het vervoer is vastgelegd, vragen patiënten een bevestiging van de 
aanvraag, bijvoorbeeld via mail of telefonisch (#134, #137, #152, #161). Als er geen 
bevestiging is, zorgt dat voor veel onzekerheid bij patiënten.  

‘De aanvraag (van het vervoer) gebeurde via MUTAS en zij regelde het ziekenvervoer. 
Binnen de vier uren hadden we een overzicht en een planning.’ (#134)   

‘Heden moeten de aanvragen voor ziekenvervoer via MUTAS aangevraagd worden en dat 
loopt niet van een leien dakje. Er is een lange wachttijd vooraleer ze je te woord staan. Ze 
vragen ook om het vervoer op tijd aan te vragen en dat doe ik altijd. De laatste keer zelfs 
14 dagen op voorhand en ik heb zelf nog een paar dagen vooraf contact moeten opnemen 
omdat ik maar geen bevestiging kreeg.’ (#152)   

Sommige patiënten maken ook een opmerking over de houding van de persoon aan de 
dispatchcentrale (MUTAS) (#101, #152). Ze missen hier soms de nodige empathie.    

‘Ik denk niet dat ze zich realiseren dat ze met ernstig zieke mensen te doen 
hebben.’ (#152)   

8.2.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat patiënten hun vervoer op een heel laag-
drempelige manier kunnen aanvragen. Dat moet zowel telefonisch als via een 
app (zie hierboven) of online kunnen. De patiënt moet ook heel eenvoudig 
wijzigingen kunnen doorgeven en een bevestiging krijgen van het gereserveerde 
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vervoer met vermelding van de prijs. De patiënt moet telefonisch, via sms of via 
de app geïnformeerd worden over het tijdstip waarop hij wordt opgehaald.   

Het systeem LISA van MUTAS biedt reeds de mogelijkheid aan patiënten en zorgverleners 
om online het vervoer aan te vragen, maar dat systeem geeft de patiënt geen volledig 
vervoersoverzicht.    

• MUTAS moet zo klantgericht mogelijk werken. Dat betekent dat zij moeten 
trachten om de wachttijd voor de telefonische aanvraag van vervoer zo kort 
mogelijk te houden en dat ze patiënten aan de telefoon met de nodige 
aandacht verder moeten helpen.   

In een gesprek gaf MUTAS zelf aan dat de wachttijd voor de telefonische aanvraag van 
het vervoer een aandachtspunt blijft.   

8.3 Verloop van het vervoer   

8.3.1 Problematiek   

8.3.1.1 Tijdstip van op- en afhalen  
Het is niet altijd eenvoudig om patiënten op te pikken op het afgesproken uur. Enerzijds is 
er het drukke verkeer waardoor de chauffeur niet tijdig bij de patiënt geraakt. Anderzijds 
maakt men soms administratieve fouten waardoor de patiënt niet of laattijdig opgepikt 
wordt (#174).   

‘Een dochter belde de dienst voor ziekenvervoer een eerste keer om 9u ’s morgens om 
haar moeder naar een palliatieve eenheid te brengen. De dame aan de lijn zei dat ze een 
vrije medewerker zou contacteren. ’s Middags was er nog steeds geen ziekenwagen. De 
dochter belt opnieuw en bleek dat de eerste oproep niet geregistreerd of doorgegeven 
was. We mochten hen verwachten rond half drie.’ (#174)   

Soms plant de vervoerder teveel ritten in of moet de chauffeur extra patiënten oppikken 
waardoor één vertraging een heel schema in de war brengt (#166).   

De meeste patiënten hebben zowel positieve als negatieve ervaringen over het tijdstip 
van oppikken. Patiënten appreciëren het zeer sterk wanneer een chauffeur stipt is (#10, 
#34, #38, # 45, #67, #71, #73, #91, #116, #119, #121, #137, #144, #159, #181, #191, #193, 
#194, #195, #199, #204, #206, #213, #223, #233, #234). Wanneer een chauffeur te laat is, 
kan dat sterk variëren, van een half uur tot een uur of zelfs meerdere 
uren (#2, #12, #13, #26, #33, #50, #53, #82, #83, #101, #102, #120, #132, #154, 
#162, #166, #174, #184, #189, #197, #206, #221, #230, #258, #259).   

‘Ik heb de rit 10 dagen vooraf bij MUTAS aangevraagd. De dag dat ik om 7u30 in UZ Gent 
moest zijn, kwam de chauffeur niet opdagen. Ik heb de taxi zelf gebeld om 7u15 en toen 
meldde de chauffeur dat hij in opdracht van MUTAS in Sinaai zat met een dialysepatiënt. 
[…] De taxichauffeur heeft wel zelf UZ Gent verwittigd van latere aankomst. Het was dan 
wel oké maar hij is pas om 9u gearriveerd.’ (#3)  

‘Ik heb enkel positieve ervaringen. Ze waren telkens op tijd. Voor de rit terug wachtten ze 
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tot de radiotherapie gedaan was. Wanneer ik chemo had, belde de verpleging wanneer 
het ongeveer gedaan zou zijn en tegen het einde stonden ze klaar.’ (#193)    

Patiënten melden ook dat ze soms helemaal niet opgepikt worden (#3, #10, #11,#12, 
#13, #83, #105, #108, #136, #142, #184) en dus zelf op zoek gingen naar een oplossing 
(#102). De chauffeur kan ook op een verkeerd adres toekomen (#105, #234) of aan een 
verkeerde uitgang staan (#230).   

‘Bij het ziekenhuis was 5 weken geleden een ziekenwagen besteld tegen 14u om mij naar 
huis te brengen en die was om 21u nog niet opgedaagd. De vervoerder dreigde dat als we 
daar niet meer verder wilden op wachten, we toch de factuur zouden moeten betalen. Tot 
nu toe geen factuur gekregen.’ (#83)   

‘Ze hebben ons in de kliniek eens 3 uren laten wachten. De chauffeur stond daar aan de 
hoofdingang in plaats aan oncologie en weigerde om mijn man te komen halen.’ (#230)  

Het laattijdig toekomen op de behandeling kan gevolgen hebben voor de patiënt én voor 
de zorgverleners. Enerzijds ervaart de patiënt heel wat stress omdat hij vreest niet op tijd 
in het ziekenhuis aan te komen (#8,#13, #40). Anderzijds loopt de planning in het 
ziekenhuis in de war.   

‘De taxi kwam telkens te laat aan, waardoor de planning in het ziekenhuis ook in het 
honderd liep. De patiënt is door de hersentumor al gestresseerder, hij kan moeilijk met 
stress om … en dan dit.’ (#8)   

‘De patiënte meldt dat de afspraken nogal eens fout lopen ofwel is de chauffeur te laat, 
ofwel is men haar vergeten. Het ziekenhuis belt haar dan om te vragen waar ze blijft maar 
dan moet ze zeggen dat de chauffeur er nog niet is. Heel vervelend. Dit bezorgt haar veel 
stress.” (#13)   

Patiënten geven aan dat ze zelf vooruitziend zijn en proberen te vermijden dat ze te laat 
in het ziekenhuis toekomen. Zo is er een patiënt die het vervoer standaard een uur 
vroeger regelt zodat die zeker tijdig in het ziekenhuis is (#40). Een naaste van een patiënt 
belt het vervoer 45 minuten voor het einde van de immunotherapiebehandeling zodat de 
chauffeur op tijd is (#11). En een andere patiënt heeft steeds het nummer van het 
ziekenhuis bij de hand om het ziekenhuis te verwittigen wanneer hij te laat zal zijn (#153). 

‘Een rit van Sint-Gillis-Waas naar Gasthuisberg. De chauffeur had de rit te nipt ingeschat. 
Gelukkig, door dergelijke ervaringen, “logen” wij op den duur over het uur van de 
afspraak. Wat de chauffeurs (en vooral ons) een extra uur gemoedsrust opleverde.’ (#40)   

In een aantal gevallen zijn de chauffeurs te vroeg (#108, #126, #133), wat ook niet ideaal 
is. Zo vertelt een patiënt dat zijn chemobaxter nog niet was doorgelopen en dat hij 
onmogelijk kon vertrekken (#108). Eén ziekenvervoerder dreigde om de patiënt extra te 
laten betalen omdat hij nog niet klaar was (#126).   

Na de behandeling brengt de ziekenvervoerder de patiënt meestal ook naar huis. Bij een 
radiotherapiebehandeling die gemiddeld 15 minuten duurt, zal de chauffeur eerder 
wachten (#63), bij een chemotherapiebehandeling die meerdere uren duurt, vertrekt de 
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chauffeur meestal. Soms kan het zijn dat het ziekenhuis geen chemotherapie opstart 
omdat de bloedwaarden slecht zijn. Dan kan de patiënt sneller naar huis. Maar het is niet 
altijd even eenvoudig om sneller een terugrit vast te leggen dan gepland (#165, #213).  

‘De bloedtest in het ziekenhuis was niet goed. Daardoor kon er geen chemotherapie 
opgestart worden. De patiënt was om 10u in het ziekenhuis getest maar vervoer terug 
was pas ingepland om 17u. Het kon niet anders.’ (#165)  

‘Groot probleem voor het vervoer terug naar huis. Onmogelijk om vooraf het juiste uur op 
te geven. Men weet niet om welk uur men het ziekenhuis zal mogen verlaten.’ (#213)  

Patiënten geven aan dat ze beter willen geïnformeerd worden over de mogelijke 
vertrek- en aankomsttijden van vervoerders (#11). Wanneer de wachttijd te lang is, kan 
er tijdig naar een alternatieve oplossing worden gezocht (#102).   

Ook wat de duur van de rit betreft vragen patiënten om hen beter te informeren en de 
duur van de rit zo kort mogelijk te houden. Bij reeksvervoer pikt men soms meerdere 
patiënten op, wat betekent dat de rit voor een aantal patiënten langer duurt dan 
wanneer zij rechtstreeks naar het ziekenhuis zouden rijden. Sommige patiënten geven 
aan dat zij dat niet vervelend vinden en dat zij dat ook op voorhand weten. Zij hebben 
hiervoor begrip (#11, #119).   

‘Soms wel lang wachten maar dat is begrijpelijk als je rekening houdt met de vele 
patiënten die ze vervoeren. Iedere patiënt heeft zijn eigen tijd, einde consultatie of 
therapie en iedereen wil zo snel mogelijk van A naar Z gebracht worden. Het gebeurt ook 
dat ik nog mee rond rijd om andere patiënten op te halen of af te zetten maar dat vind ik 
geen probleem.” (#11)  

Andere patiënten zeggen dan weer dat de rit veel langer duurt dan normaal. Zij vinden 
dat niet altijd even fijn omdat ze zich vaak ziek voelen waardoor ze zo snel mogelijk thuis 
willen zijn (#2, #12, #27, #34, #40, #52, #56, #63, #101, #111, #123, #156, #184).  

‘We zaten in een grote personenwagen waar 4 patiënten konden worden meegenomen. 
Soms zat ik dus al van 8u in de auto en kwamen wij pas om 10u aan in Jette. Op de 
terugweg werd die route in omgekeerde volgorde gedaan, dus was ik de laatste die thuis 
werd afgezet. Ik was altijd héél erg moe na zo een rit. […] Maar ik was blij dat het vervoer 
er was.’ (#27) 

‘De ritten duurden vaak twee uren omdat wij andere patiënten moesten ophalen en naar 
huis brengen, vaak moesten wij ook lang wachten op andere patiënten. Op maandag 
moest ik om 6u ‘s morgens vertrekken en was ik vaak pas rond 20u terug thuis, 
slopend …’. (#101)  

Ten slotte vragen patiënten die zelf rijden of vervoerd worden door een mantelzorger 
ook aandacht voor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de parking van het 
ziekenhuis. Wanneer zij voor een chemobehandeling van 20 beurten telkens een 
parkeerticket moeten betalen, dan kan de totale kost oplopen, voor de patiënt of voor 
zijn mantelzorger. Er zijn ziekenhuizen die voor patiënten met een oncologische 
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behandeling een badge voorzien om dicht bij de afdeling te parkeren en om gratis de 
parking op te rijden. Ziekenvervoerders hebben deze badge meestal ook, zodat zij snel 
naar binnen kunnen rijden (#73, #135).  

Patiënten geven ook aan dat een gewone wagen of taxi op een parking minder 
herkenbaar is dan een ziekenwagen. Zij moeten dan ook vaak zoeken naar hun 
vervoer op een grote parking van een ziekenhuis. Een patiënt geeft als suggestie dat de 
chauffeur een hesje zou dragen zodat hij herkenbaar is (#3). 

8.3.1.2 Inrichting van het voertuig  
Patiënten die een chemo- of radiotherapiebehandeling volgen zijn vaak verzwakt en 
hebben een lagere immuniteit. Hygiëne is voor hen dan ook heel belangrijk.   

Voor de ziekenwagens (liggend vervoer) zijn de vereisten voor de inrichting van het 
vervoer vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering35. Zo moet de ziekenwagen-
dienst procedures hebben voor hygiënische maatregelen, zoals reiniging en ontsmetting 
van de ziekenwagen en het materiaal, afvalbehandeling en de hygiëne van de 
ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer.   

Voor het zittend vervoer (taxi’s) schrijft het besluit betreffende het individueel bezoldigd 
personenvervoer36 voor dat ‘de carrosserie en cabine van de voertuigen zich in goede 
staat bevinden. Ze bieden de nodige kwaliteit, comfort en netheid’ (art.29). Het besluit is 
ook duidelijk wat het roken betreft: ‘de bestuurder mag niet roken in het voertuig, zowel 
wanneer er een klant aanwezig is, als wanneer hij wacht in het voertuig’ (art.39).   

Patiënten verwachten dat een voertuig proper, netjes en rookvrij is. De ervaringen van 
patiënten over de netheid van het vervoer lopen uit elkaar. Sommige patiënten zaten nog 
nooit in een vuile auto (#35, #114), anderen moesten plaatsnemen in een hele vuile 
auto of busje (#2, #52, #197) of in een ziekenvervoer waarin gerookt was (#64).   

‘Ik heb meegemaakt dat een auto een stort was, zo vuil dat ik er niet durfde inzitten als 
‘fragiele’ patiënt.’ (#2)  

Bijkomend aandachtspunt, vooral tijdens de COVID-19-crisis, zijn de hygiënemaatregelen 
om ervoor te zorgen dat het voertuig bacterie- en virusvrij is. Ziekenvervoerders hebben 
de benodigdheden om zichzelf en de patiënt te beschermen. Zo zijn er door het RIZIV 
financiële middelen vrijgemaakt om de ziekenwagen te reinigen na een rit met een 
COVID-patiënt. Voor taxi’s is het moeilijker om het voertuig bacterie- en virusvrij te 
houden. Minimale vereiste hier is een mondmasker voor patiënt en chauffeur. Niezen en 
hoesten van chauffeur of andere passagiers worden als zeer hinderlijk gezien (#27, 
#227, #231).  

‘Eén keer ben ik geschrokken. Ik werd opgehaald met een ambulance en we gingen eerst 
naar het ziekenhuis in Veurne een liggende patiënt ophalen. Ik zat vooraan tijdens de rit 

 
35 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6,7,8 en 12 van het decreet 
van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 8 februari 2019 
36 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer van 8 november 2019 
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naar het AZ Brugge. Toen ik in het AZ terug naar de ambulance liep, achter het bed van de 
liggende patiënt, kwam er een andere medewerkster van de vervoersdienst me zeggen: 
"Houd afstand, die mevrouw heeft een ziekenhuisbacterie!" Dat was wel wat schrikken: 
na 16 chemo's en toen was ik al aan mijn laatste bestralingen (tussen 25ste en 33ste 
bezig).’ (#227)  

‘Ik moest schuin achter de chauffeur gaan zitten uit veiligheidsoverwegingen. Masker en 
handschoenen aan en niets aanraken. [Dat liep goed]. Voor het teruggaan naar huis, 
zaten er al 2 medepassagiers in de auto, samen met de chauffeur en ik. 4 personen dus. 
Gezien ik echt een risicopatiënt ben, kon ik hier echt niet om lachen. Ik heb dan ook de 
hele rit geprobeerd om mijn adem in te houden.’ (#231)  

Patiënten verwachten dat het ziekenvervoer ook degelijk en technisch in orde is. 
Ervaringen van patiënten geven aan dat dat niet altijd het geval (#72, #85, #109, #110, 
#121, #202, #254). Het decreet op het liggend vervoer37 verstrengde wel de 
normen, waardoor dergelijke situaties niet meer mogelijk mogen zijn.    

‘Mijn vader werd van UZ Leuven naar Roeselare gebracht. […]. Op een dunne matras in de 
ambulance, mijn vader had ongelofelijk veel pijn gehad, hij kwam uitgeput aan.’ (#104)  

‘Ik werd ooit vervoerd in een camionette die eigenlijk een voertuig voor havenvervoer was 
en overdag voor ziekenvervoer werd gebruikt.’ (#110)   

Comfort voor de patiënt is hierbij toch ook essentieel, omdat patiënten met kanker veel 
pijn kunnen hebben en waarbij bruuske bewegingen extra belastend zijn (#79, #120, 
#126, #137). Voor sommige patiënten is een personenwagen dan ook meer geschikt dan 
een busje of een ziekenwagen. Een zitplaats in een taxi kan bijvoorbeeld meer comfort 
bieden voor het lichaam. Een klapstoeltje in een busje biedt dan niet het nodige comfort. 

‘Mijn echtgenote had nierkanker waardoor ze zeer moeilijk op de rug kon liggen. Het 
ziekenvervoer werd dan ook als zeer oncomfortabel en pijnlijk ervaren waardoor we op 
eigen vervoer zijn overgeschakeld.’ (#79)   

‘Toppunt was nog dat mijn broer volledig door elkaar geschud werd onderweg, waardoor 
hij niet meer op zijn benen kon staan en constant moest overgeven door de 
misselijkheid.’ (#126)   

Bij reeksvervoer voor chemo- of radiotherapie worden patiënten soms samen met 
patiënten en naasten vervoerd. Wanneer het ziekenvervoer dan gebeurt met een grotere 
personenwagen of een busje, dan moet het vervoer van meerdere patiënten ook veilig 
gebeuren, waarbij de patiënten de nodige ruimte hebben en een goede comfortabele 
zitplaats (#50, #131). Hierbij moet het maximum aantal personen in de wagen of busje 
gerespecteerd worden (#108). Onvoorziene omstandigheden mogen hierop geen 
uitzondering zijn.  

‘De eerste keer moest mijn man tussen Lier en Mechelen vervoerd worden, chemo in Lier 
en radiotherapie in Mechelen. Ze waren hem vergeten ... We zaten maar te wachten en te 

 
37 Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 18 mei 2018 
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wachten en er kwam niemand opdagen. Uiteindelijk zijn we mee moeten rijden met 
iemand anders en zijn we met 3 personen vertrokken in een ziekenwagen geschikt voor 2 
personen, samen met 2 begeleiders. Een begeleider was chauffeur, de andere zat op een 
tafeltje in de cabine van de ziekenwagen.’ (#108)  

Uit de ervaringen van patiënten blijkt dat sommige patiënten een groepsvervoer fijn 
vinden en anderen kiezen hier liever niet voor. Bij het regelen van het vervoer is het dan 
ook belangrijk dat dit op voorhand met de patiënt wordt afgetoetst. Is het een probleem 
om een wagen of busje te delen met andere patiënten of niet? Wanneer de vervoerder 
dat vraagt, kan hij hiermee rekening houden (#135, #159). De kostprijs van groepsvervoer 
is momenteel gelijk aan de kostprijs van individueel vervoer.   

‘Heel soms, namen ze een andere patiënt mee naar huis, maar nooit zonder mijn 
toestemming.’ (#159)  

We geven nog mee dat bovenstaande vermelde ervaringen niet van toepassing zijn op 
het vrijwilligersvervoer. Organisaties die het vrijwilligersvervoer organiseren vragen enkel 
aan de vrijwilligers dat hun wagen proper is. Geen enkele respondent heeft een 
opmerking gemaakt over vrijwilligersvervoer dat niet hygiënisch was. 

8.3.1.3 Houding en opleiding van de chauffeurs  
De ervaringen van patiënten met de chauffeurs van het ziekenvervoer lopen sterk uit 
elkaar. Sommige patiënten zijn heel tevreden over de houding en het gedrag van de 
chauffeur, andere patiënten geven aan dat de chauffeurs zich onvoldoende aanpassen 
aan het omgaan met patiënten en de specifieke noden die zij hebben. 

Eigenschappen die patiënten belangrijk vinden bij de chauffeur zijn onder andere beleefd 
zijn, vriendelijk zijn, behulpzaam zijn, zorgzaam zijn, veilig rijden en verzorgd zijn. Heel 
wat patiënten geven aan dat zij tevreden waren over de houding van de chauffeur 
(#11,#13, #34, #75, #91, #96, #98, #101, #114, #116, #119, #121, #130, #133, #134, #135, 
#138, #149, #151, #154, #165, #172, #192, #194, #195, #199, #200, #202, #221, #223, 
#227). Het is ook altijd fijn wanneer een chauffeur een aangename babbel doet waarbij er 
al eens gelachen kan worden (#35, #159, #161, #197).   

‘De begeleiding van de ambulanciers […] was steeds correct en zeer vriendelijk. Zij leefden 
ook mee met hun patiënten.’ (#134)   

Onder behulpzaamheid verstaan patiënten dat de chauffeur hen helpt bij het in- en 
uitstappen en hen brengt tot waar ze moeten zijn (#25, #33, #135, #136, #191, #197, 
#227, #234). Een aantal zorgbehoevende patiënten geven aan dat ze deze hulp niet 
kregen (#91, #254).  

‘Ik bel naar MUTAS voor vervoer naar het ziekenhuis. En zij komen mij aan de deur halen 
op tijd. In het ziekenhuis doen ze mij tot op de kamer. De inschrijvingen doen zij ook. En ze 
zijn altijd op tijd om mij terug te voeren. Ik vind het super dat zij er zijn. Bedankt!’ (#191)  

Patiënten appreciëren het ook wanneer de chauffeur wacht tot ze klaar zijn met de 
behandeling (#144). Dat is natuurlijk enkel mogelijk wanneer het gaat over een korte 
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behandeling (bijv. radiotherapie) of een consultatie en wanneer de planning dat toelaat.   

‘Vriendelijke chauffeurs die met de patiënt begaan zijn en die wachten tot je klaar bent 
met de behandeling. Ik kon echt niet klagen over de service.’ (#144)   

Elementen die patiënten storend vinden tijdens het vervoer zijn bijvoorbeeld telefoneren 
tijdens de rit (#26) of sms-berichten sturen (#108). Ook agressief rijgedrag (#70, #189) en 
te snel rijden wegens tijdsdruk (‘wegpiraten’) (#62, #189, #207) geven patiënten een 
onveilig gevoel. Patiënten verwachten dat chauffeurs meer empathie hebben en 
defensief rijden (#26, #91, #155).   

‘Hij kon niet vlug genoeg gaan. De rolstoel was niet goed vastgezet en hierdoor vliegt de 
rolstoel bij het remmen tegen de achterdeur, ze houden geen rekening met de 
snelheidsremmers wat zeer pijnlijk is voor oudere patiënten. Zij rijden 60 waar maar 30 
mag in een drukke stad terwijl het geen urgent vervoer is.’ (#207)   

Patiënten verwachten ook dat de chauffeur Nederlands spreekt (#105, #110, #234). 
Wanneer de chauffeur de patiënt niet begrijpt, kan hij ook geen rekening houden met 
wat de patiënt nodig heeft.   

Daarnaast stellen patiënten zich de vraag of chauffeurs van een taxi een opleiding nodig 
hebben (#72, #85, #151, #174). Ambulanciers van een ziekenwagen moeten sinds 
september 2020 alvast beschikken over een brevet hulpverlener-ambulancier38 (#82, 
#108).   

‘Eén van de begeleiders was niet de meest voorzichtige, alhoewel we hen gewezen hadden 
op het feit dat moeder pijn had. Tot tweemaal toe slaakte ze een kreet van pijn toen ze 
haar op de draagberrie legden.’ (#174)   

Tot slot vermelden we ook hier dat er voor vrijwilligers geen opleidingsvereisten zijn. Als 
zij over een rijbewijs beschikken, mogen zij patiënten vervoeren. Er was slechts één 
respondent die een negatieve opmerking over het vrijwilligersvervoer maakte (#233).   

Vanuit de vervoerssector stelt men zelf de vraag om een soort van kwaliteitslabel in te 
voeren, gelet op de nieuwe taxiwetgeving die op 1 januari 2020 in werking trad (#44). Of 
dat er bijvoorbeeld controles op de kwaliteit van het vervoer gebeuren (#189).   

8.3.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan MUTAS om een charter met de zieken-
vervoerders af te sluiten waarin minimale kwaliteitsvereisten voor het niet-
dringend zittend en rolwagenvervoer zijn vastgelegd. MUTAS kan het naleven 
van dat charter als voorwaarde opnemen in de openbare aanbesteding 
waaraan zij gebonden zijn.  

Voor het opstellen van het charter kijken we naar het voorbeeld van Nederland, waar de 
taxisector, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) 

 
38 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6,7,8 en 12 van het decreet 
van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 8 februari 2019 
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samenzitten om minimale kwaliteitsvereisten af te spreken39. In België heeft MUTAS 
reeds afspraken gemaakt voor het vervoer van dialysepatiënten. Kom op tegen Kanker 
wil graag samenwerken om een gelijkaardig charter uit te werken voor het vervoer van 
patiënten die een oncologische behandeling volgen.   

• Kwaliteitsvereisten die in het charter van MUTAS aan bod moeten komen, zijn:  

o Rijtijden voor patiënten zo kort mogelijk houden. De reistijd mag maximaal 
25 % hoger liggen dan normaal (met een extra reistijd van maximaal 30 
minuten).  

o De wachttijden voor het ophalen van patiënten zo kort mogelijk houden. 
Indien er vertragingen zijn, moet de patiënt hiervan tijdig op de hoogte 
gebracht worden, eventueel via een app (track & trace) of telefonisch.   

o Indien de vervoerder verwacht meer dan 15 minuten te laat te zijn dan de 
afgesproken afhaaltijd, dan moeten de patiënt en het ziekenhuis verwittigd 
worden. 

o Patiënten die chemo- of radiotherapie volgen, worden meestal apart 
vervoerd. Wanneer een patiënt toch met meerdere patiënten samen wordt 
vervoerd, moet de patiënt hiervan op de hoogte worden gebracht. Hij kan 
dan alsnog kiezen voor een ander type vervoer. 

o Hulp bij in- en uitstappen en begeleiding naar centrale hal/receptie van het 
ziekenhuis of tot aan de voordeur van de patiënt. Waar nodig moet er ook 
begeleiding tot op de afdeling van het ziekenhuis.   

o Chauffeurs van taxi’s vertrouwd maken met de zorgnoden van 
kankerpatiënten.   

o De vervoerder moet goed herkenbaar zijn, zodat de patiënt en de vervoerder 
elkaar snel vinden in het ziekenhuis en op de parking. 

• Kom op tegen Kanker vraagt om de nodige hygiënemaatregelen te blijven 
garanderen wanneer er infectiegevaar is zoals bij COVID-19. Wij vragen dat extra 
kosten voor beschermingsmateriaal of kosten omdat de patiënt liggend moet 
vervoerd wordt in plaats van zittend (wegens de reiniging van het voertuig), niet 
naar de patiënt doorgeschoven worden.   

• Kom op tegen Kanker vraag aan de federale en Vlaamse overheid om meldingen 
en klachten over het ziekenvervoer centraal te verzamelen en een ombuds-
dienst te voorzien waar patiënten hun ervaringen met het ziekenvervoer 
(liggend, zittend en rolwagenvervoer) kunnen meegeven. Het is mogelijk dat een 
reeds bestaande ombudsdienst die opdracht erbij neemt.   

Een degelijk meldings- en klachtenbeleid draagt immers bij tot een betere kwaliteit van 
 

39 Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (2020). Korte peiling: Hoe ervaren  
(ex-)kankerpatiënten het taxivervoer naar het ziekenhuis? Utrecht 
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het ziekenvervoer. De ombudsdienst werkt nauw samen met MUTAS, zal de klachten van 
de patiënten behandelen en de nodige stappen ondernemen naar de ziekenver-
voerder(s). MUTAS heeft reeds een klachtendienst, maar die is beperkt tot het eigen 
aanbod.   

• Wij vragen aan de ziekenhuizen om een parkingvriendelijk beleid uit te werken 
voor patiënten die regelmatig tot dagelijks naar het ziekenhuis komen voor hun 
behandeling. Hiervoor vragen we dat patiënten een badge krijgen om gratis of 
tegen een voordelig tarief de parking op te rijden en dat zij dicht bij het gebouw 
waar zij behandeld worden, kunnen parkeren.  

8.4 Terugbetaling en facturatie van het vervoer  

De terugbetaling en facturatie van het ziekenvervoer brengt heel wat administratie met 
zich mee. De administratieve knelpunten hebben enerzijds te maken met de attesten die 
nodig zijn voor terugbetaling van het reeksvervoer, en anderzijds met de facturatie van 
het ziekenvervoer.   

8.4.1 Problematiek  

8.4.1.1 Attestering van het vervoer  
Om een terugbetaling te verkrijgen voor reeksvervoer moet de volgende administratieve 
weg afgelegd worden:  

1. De patiënt heeft een aanvraagformulier nodig voor terugbetaling van het 
reeksvervoer. Hij kan dit aanvragen bij zijn ziekenfonds of bij het ziekenhuis. 
Enkel met dit aanvraagformulier kan hij een terugbetaling van 
€0,25/km verkrijgen.  

2. De behandelend arts vult op dit document de data in waarop de chemo- of 
radiotherapie plaatsvond, en ondertekent het. Bij chemotherapie gebeurt dat 
meestal na elke behandeling. Bij radiotherapie meestal op het einde van de reeks 
behandelingen.  

3. Tot slot bezorgt de patiënt het ingevulde aanvraagformulier aan zijn ziekenfonds. 
In de praktijk gebeurt het ook dat het aanvraagformulier wordt gegeven aan de 
chauffeur van het ziekenvervoer, die het vervolgens doorstuurt naar het 
ziekenfonds.   

Sommige patiënten zijn tevreden over de correcte afhandeling van deze attesten voor 
terugbetaling voor het reeksvervoer voor chemo- of radiotherapie (#29, #91, #165). 
Anderen ervaren toch heel wat administratieve rompslomp (#6, #110, #131, #180).   

‘Een ziekenvervoer rekent 3 maal 92 euro aan, telkens voor een vervoer voor een 
chemotherapiebehandeling. Ik heb al driemaal het attest van Gasthuisberg laten bezorgen 
zonder resultaat. De taximaatschappij zegt telkens niets ontvangen te hebben.’ (#180)   

Om een terugbetaling voor reeksvervoer te verkrijgen moet de ziekenvervoerder weten 
of de patiënt een chemo- of radiotherapiebehandeling volgt. In de praktijk gebeurt het 
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dan dat de ziekenvervoerder dat vraagt aan de patiënt of aan het ziekenhuis, maar 
hiermee komt de privacy van de patiënt in het gedrang (#6). Als de ziekenvervoerder 
geen attest voor reeksvervoer heeft, kan hij het tarief voor chemo- of radiotherapie-
vervoer niet aanrekenen en wordt het vervoer voor de patiënt duurder (#180, #220).   

Voor terugbetaling van niet-reeksvervoer, zoals voor daghospitalisatie, een opname in 
het ziekenhuis, onderzoek … laat het ziekenfonds de patiënt een ander document invullen 
of werkt het via een derde betalerssysteem, waarbij het ziekenfonds het resterende 
bedrag aan de vervoerder betaalt. Er bestaan heel wat verschillende terugbetalings-
procedures, waardoor het voor patiënten, artsen, ziekenfondsen of sociaal werkers niet 
altijd duidelijk is hoe de terugbetaling verloopt. Hierdoor geven ze verkeerde informatie 
aan de patiënt mee (#151, #221).  

‘Juist het administratieve is wat onduidelijk. De ene zei dat ze een bewijs van de dokter 
moesten hebben om mijn man te komen halen in het ziekenhuis. En de andere zei van niet. 
Daar geraakten we niet aan uit en dan vooral voor de terugbetaling van de mutualiteit.’ 
(#151) 

Soms beginnen patiënten het ziekenvervoer zelf te regelen, opdat er geen fouten zouden 
gebeuren bij het ziekenfonds of bij de vervoerder (#62).  

‘Ik heb zelf ziekenvervoer moeten regelen omdat ik soms rekeningen kreeg van meer dan 
100 euro terwijl ik normaal maar 8 euro moest betalen.’ (#62)   

Ten slotte wordt een behandeling soms niet opgestart maar maakt de patiënt wel de 
verplaatsing naar het ziekenhuis. Dat is zo bijvoorbeeld bij de start van een chemo-
therapiebehandeling, waarbij men in het ziekenhuis eerst de bloedwaarden van de 
patiënt test. Wanneer deze niet goed zijn, kan de behandeling niet doorgaan. De patiënt 
ontvangt dan ook geen attest voor het ondergaan van de behandeling, nochtans heeft die 
patiënt die verplaatsing met het ziekenvervoer wel gemaakt. De patiënt zou ook in dit 
geval een vergoeding voor het ziekenvervoer moeten ontvangen (#110).  

8.4.1.2 Facturatie van het vervoer   
Ook de facturatie van het ziekenvervoer kan problemen geven. Voor patiënten is 
een duidelijk opgestelde factuur heel belangrijk (#11).   

‘De factuur wordt telkens gedetailleerd verzonden, de papieren voor de terugbetaling van 
het vervoer krijg je telkens mee in het ziekenhuis. Dit attest geeft de patiënt dan af aan de 
chauffeur die het op zijn beurt op de bestemde dienst afgeeft. Dat gebeurt telkens 
correct.’ (#11) 

Een goede communicatie tussen de patiënt, het ziekenhuis, het ziekenfonds en de 
ziekenvervoerder is essentieel om fouten in de facturatie te vermijden (#30, #42, #139, 
#162, #220, #255).   

‘Achteraf bleek dat er geen tussenkomst was via MUTAS. Ik moest elke keer 40 euro 
betalen voor de heen- en terugrit naar het ziekenhuis. Nochtans was de chauffeur 
aangesloten bij MUTAS. Blijkbaar was er iets misgelopen met het ziekenfonds.’ (#42)  
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‘“Mevrouw moest voor langere tijd opgenomen worden in het ziekenhuis en de 
rekeningen van het vervoer werden naar haar thuisadres gestuurd. Daar mevrouw 
alleenstaande was, bleven deze daar thuis liggen maar toen ze thuiskwam zag ze die 
betalingen liggen met telkens een bedrag van 30 euro aangerekend als administratieve 
kost. Dat gebeurde verschillende keren.’ (#255)  

8.4.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan het RIZIV om het attest voor terugbetaling van 
de tegemoetkoming in de reiskosten af te handelen via een elektronische weg 
tussen het RIZIV, de ziekenfondsen, ziekenhuizen en ziekenvervoerders. Zo 
moet de patiënt niet meer zorgen dat de terugbetaling administratief in orde is 
en kan het ziekenfonds via een derde betalersregeling werken. De privacy van de 
patiënt is hiermee ook beter gegarandeerd. Het ziekenfonds brengt de patiënt via 
een overzicht wel op de hoogte van de facturatie van de ritten.   

• Kom op tegen Kanker vraagt dat de facturen van het ziekenvervoer duidelijk en 
overzichtelijk opgemaakt zijn met vermelding van de kostprijs per kilometer, het 
aantal kilometers en eventuele extra kosten zoals wachttijd, supplementen voor 
zuurstoftoediening … Hiervoor kan de vervoerssector eventueel een sjabloon 
opstellen dat door de verschillende ziekenvervoerders gebruikt wordt.   

8.5 Vervoer voorzien door naasten of zelf rijden  

8.5.1 Problematiek  

Naast het georganiseerde ziekenvervoer zijn er ook heel wat patiënten die zelf voor hun 
vervoer zorgen. Ofwel rijden zij zelf met de wagen, ofwel doen zij een beroep op familie 
of vrienden (#9, #27, #28, #45, #62, #74, #87, #99, #114, #159, #173, #188, #198, #201, 
#203, #205, #208, #209, #223, #225, #228, #231, #251, #259). Een minderheid doet een 
beroep op het openbaar vervoer (#113, #211, #184). Openbaar vervoer is echter niet voor 
iedereen een oplossing. Denk maar aan mogelijk besmettingsgevaar of aan de 
ontoegankelijkheid van heel wat bushaltes of trams.     

‘Ik had al vrij vlug een 'mailgroep van vrienden en vriendinnen' en daar zaten mensen 
tussen die graag een dagje meegingen op chemobehandeling. Dat waren momenten van 
bijpraten […], we namen gezelschapsspelen mee en deelden verhalen en foto's. De 
dagelijkse bestralingen deed ik alleen omdat die voor mij het moeilijkst waren omwille 
van claustrofobie, ik moest me daar volledig op kunnen focussen zonder afleiding.’ (#45)   

‘Ik heb reuzegeluk gehad. Het vervoer werd voor mij geregeld. Mijn man of dochter of 
schoonzus stonden steeds paraat en blijven bij mij tijdens de behandeling.’ (#74)  

Patiënten geven aan dat dit eigen vervoer ook wel gevolgen heeft voor de financiële 
situatie van de mantelzorger (#113, #146). Wanneer je een beroep doet op de hulp van 
een mantelzorger die nog aan het werk is, dan moet die hiervoor vaak verlof nemen. Die 
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mantelzorger kan zorgverlof40 nemen, maar momenteel kan dit zorgverlof niet zo flexibel 
ingezet worden.   

‘Mijn echtgenoot kreeg in 2018 kanker. Alle vooronderzoeken, behandelingen en na-
controles gebeurden in UZ Leuven. Dit is een verplaatsing van 150 kilometer voor ons. Ik 
moest steeds verlof nemen op mijn werk. Financieel is dit een extra belasting, naast de 
vele andere kosten in deze periode.’ (#146)   

Soms rijden patiënten zelf met de wagen, maar ze beseffen dat ze hier risico’s mee 
nemen omdat ze duizelig of misselijk kunnen worden. We benadrukken hierbij dan 
ook het belang van de (financiële) laagdrempeligheid en het comfort van het 
ziekenvervoer (#9, #114, #159, #184), zodat er voor het ziekenvervoer kan gekozen 
worden wanneer dit nodig is.  

‘In het begin reden zijn vrienden. In een latere fase is de persoon dan zelf naar de 
consultaties gereden met zijn eigen wagen maar eigenlijk onverantwoord. Hij moest vaak 
aan de kant gaan staan omdat hij ziek en zwak was en zich helemaal niet ok voelde.’ (#9)   

8.5.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt aan de minister van Volksgezondheid om de 
huidige zorgverlofregelingen flexibeler te maken41. Nu gaat het om vaste 
blokken die op maandelijkse basis (bijv. een maand voor palliatieve zorgen, 
minimaal drie tot zes maanden voor zorg voor een ziek familielid) ongewijzigd 
(voltijds, deeltijds of 1/5) gedurende een periode worden opgenomen. Nochtans 
zou een zorgverlofregeling in de vorm van een écht tijdskrediet, namelijk een 
aantal verlofdagen dat flexibel - maar vooraf gepland – kan opgenomen 
worden, een meerwaarde zijn voor mantelzorgers van kankerpatiënten die 
bijvoorbeeld een regelmatig terugkerende behandeling ondergaan. Denk hierbij 
aan chemotherapie of radiotherapie. Dat vraagt natuurlijk flexibiliteit van de 
werkgever, maar het gaat hier om een vooraf bekende en dus geplande 
flexibiliteit die in het kader van een mantelzorg-vriendelijk beleid kan 
aangeboden worden.  

• Aan de ziekenhuizen vragen we om, in de mate van het mogelijke, praktische 
afspraken te maken met de mantelzorger, zodat die de zorg voor de patiënt en 
zijn professionele activiteiten zo goed mogelijk kan combineren. Eventueel kan 
de behandeling plaatsvinden buiten de werkuren of kan de wachttijd in het 
ziekenhuis zoveel mogelijk beperkt worden. Bij heel wat ziekenhuizen is het reeds 
mogelijk om zelf de consultatie online vast te leggen. Ziekenhuizen kunnen 
bekijken of dat ook een optie is voor langere en intensievere behandelingen 

 
40 Mantelzorgers kunnen kiezen voor ‘het verlof voor medische bijstand’, ‘het tijdskrediet om te 
zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid’ of het verlof voor ‘erkende mantelzorger’. De 
flexibiliteit van deze verloven is beperkt. Ze kunnen voltijds, halftijds of voor 1/5 opgenomen 
worden. Het is niet mogelijk om de verloven per uur op te nemen. 
41 Neefs, H. (2015). Rapport ‘Onzichtbaar maar onmisbaar. Welke knelpunten ervaren 
mantelzorgers van kankerpatiënten?’ Brussel. Kom op tegen Kanker. 
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waarbij een goede opvolging van de patiënt essentieel is.   

8.6 Prijs van het vervoer   

8.6.1 Problematiek   

Tot slot zijn er ook ervaringen met betrekking tot de prijs van de rit en de informatie die 
patiënten hierover op voorhand krijgen. Heel wat patiënten geven aan dat ze tevreden 
zijn over de kostprijs van het ziekenvervoer voor een chemo- of radiotherapie-
behandeling (#35, #38, #73, #78, #116, #134, #135, #143, #152, #164, #177, #179, #192, 
#204, #205, #216, #229). In de meeste gevallen betalen patiënten 8 euro per rit uit eigen 
zak of 4 euro per rit wanneer ze een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Patiënten 
geven aan dat dit een democratische prijs is voor het vervoer. 

‘Prijs-kwaliteit was het super!’ (#38)  

‘Ik kan het alleen maar aanbevelen aan iedereen die het nodig heeft. En wat de kosten 
betreft heel goed te doen… 160 euro betaalt voor 20 ritten.’ (#116)  

Toch zijn er ook heel wat patiënten die, eenmaal ze 25 of 30 keer naar het ziekenhuis 
moeten voor een chemo- of radiotherapiebehandeling, aangeven dat de totaalsom te 
hoog is (#67, #105, #115, #125, #136, #153, #160, #172,  #184, #190, #194, #196, #215, 
#237, #254, #256, #258, #259). Vooral patiënten die een laag inkomen hebben of veel 
ritten nodig hebben, of kwetsbare personen en alleenstaanden vinden de totale som van 
het vervoer te hoog.   

‘De mutualiteit betaalt wel een groot deel maar er is nog een deel voor de patiënt te 
betalen namelijk 8 euro per rit, of 16 euro per behandeling. Ik kreeg een gepeperde 
rekening van ongeveer 390 euro die ik zelf moest betalen en waar bijkomende 
verzekeringen niet tussenkomen. Dat komt hard aan als je alleenstaande bent en 
financiële perikelen heb je zeker niet nodig als je zware chemo krijgt en dan 
bestralingen.’ (#67)  

Patiënten vermelden ook dat de verschillende prijzen voor het vervoer verwarrend zijn. 
Ze zijn op voorhand niet altijd correct ingelicht over de kostprijs (#3, #6, #42, #75, #86, 
#126, #131, #137, #139, #155, #181, #194). 

‘De patiënte heeft al een 15-tal ritten gehad. Eerst twee ritten via een vrijwilligers-
organisatie (25 euro en 31 euro). Dit vond ze veel waardoor MUTAS haar doorverwees 
naar professioneel ziekenvervoer. Nu betaalt ze slechts 4 euro omdat ze verhoogde 
tegemoetkoming heeft. Ze moet wel telkens zeggen dat het gaat over vervoer voor chemo 
en dat ze verhoogde tegemoetkoming heeft. Ze heeft al verschillende prijzen 
gekregen!’ (#6)   

Er bestaan ook heel wat prijsverschillen tussen ziekenfondsen (#11, #129).   

‘De kostprijs is nu ook lager dan bij de vorige mutualiteit en dan stel ik me wel de vraag 
waarom die kostprijzen verschillen en of iedereen die zo'n vervoer nodig heeft hiervan op 
de hoogte is. Je hoeft het toch telkens maar zelf uit te zoeken.’ (#11)  
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Het is voor patiënten ook onduidelijk voor welke behandelingen, onderzoeken en 
consultaties er een terugbetaling is voorzien en voor welke niet (#34, #40, #56, #110, 
#136, #153, #173, #188, #208). In onderstaand voorbeeld (#34) zegt men bijvoorbeeld dat 
een opname bij chemo betekent dat je geen terugbetaling van vervoer krijgt. Maar 
een recente nota van het RIZIV42 verduidelijkt dat er wel degelijk een terugbetaling is 
wanneer er een opname volgt na de chemotherapiebehandeling. Ziekenfondsen zijn dus 
zelf ook niet altijd op de hoogte over hoe ze de wetgeving moeten interpreteren.  

‘De zware chemo verliep telkens over drie dagen. Daardoor kon hij niet genieten van de 10 
euro voor vervoer want dat is een opname. Bijgevolg moest hij meer dan 30 euro betalen 
om naar de chemo te gaan. Voor de consultatie geniet hij wel van de 10 euro maar dan 
weer niet voor de onderzoeken.’ (#34)   

Verplaatsingen voor bijvoorbeeld technische onderzoeken (scan, MRI, RX), het doneren 
van bloedplaatjes, consultaties over fertiliteit, oncorevalidatie in het ziekenhuis … zijn 
niet gebonden aan de controleconsultatie na de oncologische behandeling en zijn dus 
niet terugbetaald. Ook voor andere verplaatsingen, bijvoorbeeld bij een gynaecoloog in 
zijn privépraktijk, krijgen patiënten geen vergoeding (#173).   

‘Voor een punctie of bijkomend onderzoek moest ik naar UZ Gent. Hiervoor was er geen 
terugbetaling en was het een duur vervoer. Ten slotte moet ik regelmatig naar de 
gynaecoloog om vocht uit de borst weg te halen. Ik ga hiervoor naar de privépraktijk 
van mijn neef die gynaecoloog is. Dit vervoer wordt niet terugbetaald hoewel het 
dichterbij is dan de verplaatsing naar UZ Gent.’ (#173)  

De kosten voor het ziekenvervoer kunnen voor patiënten dus hoog oplopen. Zo 
ontvangt het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker verschillende aanvragen voor 
terugbetaling van medische kosten én verplaatsingskosten. Vaak zijn dit patiënten met 
een zeer laag inkomen voor wie deze facturen een grote hap uit hun budget betekenen 
(#17, #22, #23, #24, #40, #96, #105).   

‘Deze patiënte heeft niet zo een groot inkomen. Eerst ontving ze een leefloon (876,40 euro 
per maand). Later integratietegemoetkoming en invaliditeitsuitkering. Voor radiotherapie 
deed ze steeds beroep op de Minder Mobielen Centrale. De verplaatsingskost bedraagt 
1.236 euro.’ (#22)   

Onderstaande cases tonen aan welk bedrag ten laste van de patiënt valt, na tussenkomst 
van het ziekenfonds en/of de verplichte ziekteverzekering. Soms staat een respondent 
twee keer in de lijst omdat hij kosten had voor verschillende types vervoer. Uit de 
voorbeelden blijkt dat de verplichte ziekteverzekering en de aanvullende verzekering van 
de ziekenfondsen zwaar tekortschieten. Om de cases te vergelijken is het belangrijk 
rekening te houden met het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand.    

 

 

 
42 Verwijzing naar het juridisch advies dat wij van het RIZIV kregen. 
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Tabel 4: overzicht cases: kostprijs van het ziekenvervoer  
Respondent  Type vervoer  Bijkomende info  Jaartal  Bedrag  

Reeksvervoer  

#14  Reeksvervoer  11 keer, 2,2 km  2018  € 233  

#16  Reeksvervoer  Vooral vervoer via 
MMC  

2017  € 1641,61  

#22  Reeksvervoer   Vooral vervoer via 
MMC. Patiënte heeft 
leefloon 
(€ 876,40 /maand)  

2017  € 1236  

#67  Reeksvervoer   25 keer, 35 km  2019  € 390  

#76  Reeksvervoer  173 km, 31 keer     € 482  

#86  Reeksvervoer  55 km enkel  2018  € 950  

#105  Reeksvervoer  Maandelijks 60 euro, 
leefgeld van € 
200 /maand  

2019  € 720  

#119  Reeksvervoer  17 keer, 170 km 
enkel  

2019  € 272  

#147  Reeksvervoer  21 keer, 35 km enkel  2019  € 336  

#188  Reeksvervoer   22 keer, 50 km enkel, 
liggend  

2019  € 704  

#237  Reeksvervoer  33 keren  2020  € 528  

Immunotherapievervoer  

#169  Vervoer 
immunotherapie  

2 keer, 32 km enkel  2019  € 160  

Vervoer tussen ziekenhuizen  

#104  Vervoer tussen 
ziekenhuizen  

1 keer, 145 km  2019  € 400  

#106  Vervoer tussen 
ziekenhuizen  

1 keer, 10 km enkel  2019  € 99,95  

#171  Vervoer tussen 
ziekenhuizen  

1 keer,  67 km enkel  2019  € 197  
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Ander vervoer   

#3  Ander vervoer   20 keer, 17 km enkel  2017  € 600  

#14  Ander vervoer 
(revalidatie)  

46 keer, 2,2 km enkel  2018  € 3290,7  

#24  Follow-up en 
consultaties  

€ 170 voor 110 km  2017  € 1163,96  

#110  Ander vervoer  4 keer, 145 km enkel  2019  € 880  

#119  Ander vervoer   10 keer, 10 km enkel  2019  € 300  

#254  Ander vervoer 
(consultatie)  

2 keer, 18 km  2020  € 188  

Combinatie van 
vervoer   

        

#20  Reeksvervoer, 
dringend vervoer, 
ander vervoer  

  2018  € 1317  

#23  Reeksvervoer, vervoer 
tussen ziekenhuizen  

  2018  € 1231  

  

Het vrijwilligersvervoer geeft ook verkeerdelijk de indruk dat het een goedkoper 
vervoer is voor patiënten. Cases van patiënten bevestigen dat dat zeker niet altijd het 
geval is. De factuur van vrijwilligersvervoer zoals van de Minder Mobielen Centrale kan 
voor patiënten serieus oplopen (#17, #22). Zo mogen Minder Mobielen Centrales ook de 
kilometers aanrekenen die vrijwilligers van bij hen thuis tot bij de patiënt doen. Hier zijn 
patiënten niet altijd van op de hoogte (#80,  #155). Aangezien de kost afhankelijk is van 
de frequentie van de behandeling, het soort behandeling en de terugbetaling van het 
ziekenfonds, wordt de keuze tussen professioneel vervoer of vrijwilligersvervoer het best 
in functie daarvan gemaakt (#14, #221).   

‘De grootste kost zit hem in de verplaatsingen van thuis naar het lokale ziekenhuis (2,2 
km) voor kinesitherapiebehandeling via een professionele ziekenvervoerder. Van dit 
vervoer is niets terugbetaald door het ziekenfonds. Hier was misschien beter 
vrijwilligersvervoer ingezet. Totale kostprijs van het vervoer is 3.749,7 euro.’ (#14)  

Daarnaast zijn er ook nog de verplaatsingen voor de deelname aan klinisch onderzoek. 
Patiënten maken de verplaatsing naar het ziekenhuis, maar ontvangen hiervoor geen 
vergoeding van het ziekenfonds. Vanuit de onderzoeksinstelling of het farmaceutisch 
bedrijf wordt er soms wel een vergoeding voorzien (#61) en soms niet (#150).  
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‘De 18 beurten voor de immunotherapie worden vergoed met een bon van 25 euro van 
het farmaceutisch bedrijf. Je krijgt dat bedrag altijd, ongeacht hoe je naar het ziekenhuis 
gaat. De patiënt betaalt per rit 5 euro uit eigen zak.’ (#61)  

Tot slot haalt er iemand aan dat heel wat patiënten hoge maandelijkse kosten hebben. De 
remgelden voor de ziekenfondsen worden jaarlijks verhoogd maar de forfaitaire 
tussenkomst van het RIZIV is al meer dan 20 jaar hetzelfde bedrag (#111). Het klopt 
dat de vergoeding van het vervoer al meer dan tien jaar 0,25 eurocent per kilometer 
bedraagt en nooit is geïndexeerd43.   

8.6.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt om de uitgaven voor het ziekenvervoer die de 
patiënt uit eigen zak betaalt, te monitoren. Op basis van gegevens van 
de ziekenfondsen kan het RIZIV zoeken naar een billijke terugbetaling van het 
ziekenvervoer voor de meest financieel kwetsbare personen, zoals personen 
met een verhoogde tegemoetkoming. Via het solidariteitsprincipe kan de 
toegang tot de gezondheidszorg voor deze groep patiënten gewaarborgd blijven.   

Het European Social Observatory44 (ESO) benadrukt eveneens in z’n politieke aanbeveling 
aan het RIZIV om de vervoerskost van patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis 
moeten en fysiek niet in staat zijn om het openbaar vervoer te gebruiken of eigen 
vervoer, beter te dekken om op die manier de ongelijke toegang tot de gezondheidszorg 
te beperken.  

• Kom op tegen Kanker vraagt om het ministerieel besluit van 6 juli 1989 te 
actualiseren. We stellen vast dat het bedrag van 0,25 euro/km sinds 2007 nooit is 
geïndexeerd en bijgevolg ook niet meer de werkelijke kostprijs van de 
verplaatsing dekt. Daarnaast is het ministerieel besluit op een aantal vlakken 
onduidelijk en sluit het ook de terugbetaling van nieuwere behandelingen, zoals 
immunotherapie of doelgerichte therapie, uit. Wij vragen om een tegemoet-
koming toe te kennen voor ALLE oncologische patiënten die zich herhaaldelijk 
naar het ziekenhuis verplaatsen. We benadrukken nog eens dat de 
tegemoetkoming geldt voor de verplaatsing van de verblijfsplaats van de 
patiënt naar de gespecialiseerde instelling. Wanneer de patiënt verblijft bij zijn 
mantelzorgers, kan de verblijfsplaats dus anders zijn dan het domicilieadres.   

• Tot slot vragen we aan de farmaceutische bedrijven om de verplaatsingskost 
van patiënten die deelnemen aan klinisch onderzoek te vergoeden. Sporadisch 
gebeurt dat reeds voor de volledige of gedeeltelijke verplaatsingskost. Wij vragen 
dat de terugbetaling van het vervoer standaard in het informed consent-
formulier staat dat de patiënt ondertekent bij deelname aan het klinisch 

 
43 Ministerieel besluit van 6 juli 1989 tot uitvoering van artikel 37, § 11 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994. 
44 Cès, S. and Baeten, R. (2020). Inequalities in access tot healthcare in Belgium. Brussels: European 
Social Observatory, July 2020, 184 p. (in opdracht van het RIZIV) (p.149) 
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onderzoek.   

9. Aantal verplaatsingen verminderen  

9.1 Problematiek   

In de vorige aanbevelingen legden we de focus op het betaalbaar maken van kwaliteitsvol 
ziekenvervoer. In een laatste aanbeveling denken we ook na over het verminderen van 
de verplaatsingen naar het ziekenhuis waardoor de patiënt minder een beroep moet 
doen op ziekenvervoer en dus ook minder kosten heeft.   

Door COVID-19 zijn ontwikkelingen zoals meer thuishospitalisatie, ziekenhuismedicatie 
afleveren bij de ambulante patiënt45 en teleconsultaties46 versneld. De patiënt verplaatst 
zich minder naar het ziekenhuis en doet dus minder een beroep op ziekenvervoer.   

Ongeveer 30 % van de respondenten die onze vraag over het type vervoer 
invulden (n=207) , geeft aan dat dit vervoer was voor een consultatie of een 
onderzoek. Zorgverleners kunnen dus een deel van het  ziekenvervoer verminderen door 
in te zetten op minder consultaties in het ziekenhuis. We benadrukken hierbij dat het 
bespreken van de mogelijkheid tot thuishospitalisatie en teleconsultatie steeds in 
overleg met de patiënt gebeurt. Zo kan een bloedtest voor een chemobehandeling 
bijvoorbeeld thuis afgenomen worden door een verpleegkundige. Als de bloedwaarden 
slecht zijn, hoeft de patiënt de verplaatsing naar het ziekenhuis alvast niet te maken. 
Daarnaast kunnen ziekenhuizen ook zorgen voor minder verplaatsingen door 
onderzoeken en consultaties eventueel op dezelfde dag in te plannen, rekening houdend 
met zo weinig mogelijk wachttijden voor de patiënt.  

9.2 Aanbevelingen   

• Kom op tegen Kanker vraagt om de mogelijkheden voor teleconsultaties verder 
te onderzoeken, waarbij de tevredenheid van de patiënt en de kwaliteit van de 
zorg centraal staan.   

• Gedeeltelijke (dag voorafgaand aan de behandeling) of volledige thuis-
hospitalisatie kan vaker toegepast worden om zo verplaatsingen naar het 
ziekenhuis te verminderen. De keuze hiervoor gebeurt steeds in samenspraak 
met de patiënt. Thuishospitalisatie levert ook heel wat economische winsten op 
die niet altijd zichtbaar zijn. Denk maar aan naasten die meer inzetbaar zijn op 
het werk en minder zorgverlof opnemen om patiënten naar het ziekenhuis te 
vervoeren. 

• We vragen dat ziekenhuizen, in overleg met de patiënt, consultaties en 

 
45 
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_ziekenhuis_mag_geneesmiddelen_rechtstreeks_bij_a
mbulante_patienten_leveren 
46 https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-
ziekenfonds/Paginas/telegeneeskunde-mhealth-toepassingen.aspx (geraadpleegd op 25/08/2020) 
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onderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde dag inplannen, zodat patiënten zich 
minder vaak naar het ziekenhuis moeten verplaatsen. Wachttijden in het 
ziekenhuis moeten hierbij wel tot het minimum beperkt blijven.  

10. Reacties van ziekenvervoerders  

In een laatste onderdeel willen we ook kijken naar de reacties van ziekenvervoerders, 
zowel professionele ziekenvervoerders als vrijwilligers. Die reacties bieden ons meer 
context over de huidige praktijken binnen het ziekenvervoer. We ontvingen 24 
reacties van ziekenvervoerders, waarvan 13 reacties van vrijwilligers binnen een 
vrijwilligersorganisatie. We vatten ze hieronder samen.   

10.1 Ervaringen van professionele ziekenvervoerders  

Zowel grotere als kleinere ziekenvervoerders geven aan dat een persoonlijke aanpak van 
het vervoer belangrijk is. Patiënten moeten een vervoersdienst kiezen waarbij ze zich 
goed voelen en waarmee ze vertrouwd zijn. Vervoer op maat betekent dat ze rekening 
houden met wat de patiënt nodig heeft. Ziekenvervoerders willen graag die geper-
sonaliseerde zorg blijven aanbieden. Sommige van hen begeleiden de patiënt naar de 
dienst, en ze schrijven de patiënt in zodat die zich van niets moet aantrekken. Zij bieden 
ook sociale ondersteuning als dat nodig is, zoals helpen bij het aantrekken van kleren. 

Sinds MUTAS het vervoer voor bijna alle ziekenfondsen regelt en hiervoor openbare 
aanbestedingen hanteert, zijn er wel spanningen tussen grote en kleinere vervoerders. 
Ziekenvervoerders zijn plots actief in gebieden waar ze voorheen niet actief waren, wat 
voor heel wat frustratie zorgt bij de plaatselijke ziekenvervoerder. Ziekenvervoerders 
moeten voortdurend een evenwicht zoeken tussen kwaliteit, prijs en de winstmarge die 
ze willen hanteren. Ze zijn voortdurend in concurrentie met elkaar, wat de 
dienstverlening aan de patiënt niet altijd ten goede komt.   

‘Chauffeurs moeten zoveel mogelijk aan het rijden zijn binnen de context ziekenvervoer, 
een wachtende chauffeur wordt niet betaald. Er is een bakje in de taxi waarmee de 
rijtijden geregistreerd worden. Groepsvervoer is dan wel weer interessant want men kan 
met 5 pers in de wagen vijfmaal factureren met een speciale code voor nierdialyse of 
kanker.’ (#107)  

Daarnaast merken we in de reacties dat de belangen van werknemers 
(chauffeurs/ambulanciers) en werkgevers niet altijd gelijklopen. Werknemers geven aan 
dat ze patiënten wel meer willen helpen maar hiervoor niet de nodige tijd krijgen. Voor 
werkgevers is het dan weer belangrijk dat de chauffeurs niet te veel “leeg” rond rijden en 
er geen gaten in de planning vallen.   

Ten slotte hebben ook de taxibedrijven hun mening via onze vragenlijst meegegeven. 
Taxivervoerders geven aan dat ze respect en service heel belangrijk vinden. Er stelt 
iemand voor om een kwaliteitslabel voor taxi’s uit te werken om een evenwicht te vinden 
tussen prijs en kwaliteit (#44).    
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10.2 Ervaringen van vrijwilligers bij een vrijwilligersorganisatie   

Vrijwilligers halen veel voldoening uit het ziekenvervoer. Patiënten appreciëren hun 
inzet omdat ze tijd maken voor een babbeltje, ze helpen met in en uit de wagen te 
stappen, ze eventueel helpen met de inschrijving in het ziekenhuis. De persoonlijke 
aanpak wordt gewaardeerd (#25, #46, #48, #55, #89, #141).   

‘Na jarenlang als verpleegkundige te werken, doe ik dit vrijwilligerswerk zeer graag. De 
mensen zijn je zo dankbaar. Ze vinden onze hulp zo goed, we helpen ze in en uit de wagen, 
gaan helpen bij de inschrijving en blijven indien mogelijk ter plaatse. Laat ons zelf 
beslissen of we al dan niet kankerpatiënten willen vervoeren. Ik doe het alvast heel 
graag.’ (#89)   

Vrijwilligers geven ook aan dat ze het spijtig vinden dat ze minder worden ingeschakeld 
voor het reeksvervoer (#25, #55, #89, #93, #141, #163).  

11. Conclusie   

Of het ziekenvervoer in de toekomst nu gaat toenemen (in functie van ziekenhuis-
netwerken en referentiecentra) of afnemen (door meer thuishospitalisatie en 
teleconsultaties), ziekenvervoer blijft noodzakelijk om de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg te garanderen en iedere overheid heeft hierin zijn verant-
woordelijkheid te dragen.   

Momenteel ervaren patiënten voornamelijk problemen met het vinden van het juiste 
vervoer en met de betaalbaarheid van dit ziekenvervoer. Als die knelpunten betekenen 
dat een patiënt zijn behandeling niet kan opstarten en/of voortzetten omdat hij geen 
beroep kan doen op ziekenvervoer, dan is het aan een overheid om hiervoor een 
beleidskader uit te werken, al dan niet met partners zoals de ziekenfondsen. 
Ziekenvervoer is voor Kom op tegen Kanker dan ook een wezenlijk onderdeel van de 
kankerzorg. 
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Bijlage 1: de vragenlijst  

  

1. Wat zijn je ervaringen met ziekenvervoer? Op welke problemen ben je gebotst bij 
bijv. verloop van het vervoer, houding van de chauffeur, wachttijden (bijv. bij 
groepsvervoer), administratie (bijv. attesten)  ...?  

2. Hoe verliep de aanvraag van het ziekenvervoer? Bijv.: Wist je bij wie je het 
vervoer moest aanvragen? Heb je het vervoer lang op voorhand moeten 
aanvragen?     

3. Op wie heb je een beroep gedaan voor het ziekenvervoer (professioneel 
ziekenvervoer via Mutas of je ziekenfonds, minder mobiele centrale, andere 
vrijwilligersorganisatie ...)?  

4. Waarom maakte je gebruik van ziekenvervoer? 
(meerdere antwoordmogelijkheden mogelijk)  

a. Vervoer voor chemo- of radiotherapie  

i. Indien ja  

1. Kun je zeggen hoeveel je in totaal zelf betaald hebt aan dit 
ziekenvervoer (uit eigen zak, na aftrek van alle mogelijke 
terugbetalingen van ziekenfonds of hospitalisatieverzekering)?  

2. Hoeveel keer deed je een beroep op vervoer voor deze behandeling?  

3. Hoeveel kilometer moest je per rit (enkel) ongeveer afleggen voor dit 
type vervoer? (kan je terugvinden op het factuur van de 
ziekenvervoerder)  

4. Op welke manier werd je vervoerd? (liggend/zittend)  

b. Vervoer voor immunotherapie of targettherapie  

i. Indien ja (herhaling hierboven)  

c. Vervoer voor dagopname of opname/ontslag uit het ziekenhuis  

i. Indien ja (herhaling hierboven)  

d. Vervoer tussen ziekenhuizen  

i. Indien ja (herhaling hierboven)  

e. Ander vervoer  

i. Indien ja (herhaling hierboven)  

5. Heb je zelf ideeën om het vervoer beter te laten verlopen?   
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6. Kan je ook nog enkele korte vragen beantwoorden over jezelf, je naaste of 
de patient die vervoerd werd?   

a. Relatie met de patiënt (patiënt/naaste/zorgverlener)  

b. Geboortejaar van de patiënt   

c. Geslacht van de patiënt   

d. Wanneer werd de diagnose kanker gesteld?  

e. Welke diagnose werd gesteld?  

f. Bij welk ziekenfonds ben je aangesloten?   

7. Deze bevraging is volstrekt anoniem. U kan wel uw gegevens achterlaten als u wil 
op de hoogte worden gehouden van de resultaten van deze campagne. Of als we 
je mogen contacteren als we nog vragen hebben.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


