Naar kwaliteitsvol en
betaalbaar ziekenvervoer
Patiënten die een kankerbehandeling volgen, maken hiervoor heel wat verplaatsingen
naar het ziekenhuis. Ze doen vaak een beroep op niet-dringend ziekenvervoer, omdat
ze zelf niet met de wagen kunnen rijden of geen naasten hebben die hen kunnen
vervoeren. Voor zo’n ziekenvervoer zijn er verschillende opties:
• een taxi
• een ziekenwagen (liggend vervoer)
• een busje
• de wagen van een vrijwilliger.
Patiënten worden met de ziekenwagen soms ook tussen ziekenhuizen vervoerd of ze worden dringend (112) naar
het ziekenhuis vervoerd.
Kom op tegen Kanker ontving van patiënten en zorgverleners signalen dat er knelpunten zijn op het vlak van de
aanvraag van het niet-dringend ziekenvervoer, het verloop, de kostprijs en de informatie die ze ontvangen. Het
ziekenvervoer tussen de ziekenhuizen is dan weer heel duur.
Op basis van een bevraging in de eerste helft van 2020 formuleerde Kom op tegen Kanker aanbevelingen om het
ziekenvervoer meer af te stemmen op de noden van de patiënten. Die aanbevelingen bespreekt Kom op tegen
Kanker de komende periode met de bevoegde ministers en betrokken organisaties.

Aanbevelingen
De verschillende bevoegde ministers moeten
samen ziekenvervoer meer toegankelijk en
betaalbaar maken. De vervoersvraag van de
patiënt moet hierbij centraal staan.
Patiënten moeten via een website en app een
duidelijk overzicht kunnen krijgen van voor
hen beschikbaar ziekenvervoer (professioneel,
vrijwilligersvervoer, openbaar vervoer). Hierbij
moeten ze kunnen prijzen vergelijken (ook
met terugbetaling wanneer ze met de eigen
wagen zouden rijden), vervoer reserveren en
wijzigen, bevestiging krijgen van hun aanvraag
… Wie geen toegang heeft tot het internet
moet geholpen worden door een sociaal
werker van het ziekenhuis/ziekenfonds.
Er moeten bindende kwaliteitsafspraken
komen voor zittend ziekenvervoer
en rolwagenziekenvervoer.
• Zo kort mogelijke rij- en wachttijden.
• Melding via telefoon, sms of app wanneer de
patiënt op een ander moment wordt afgehaald
dan afgesproken.
• Patiënten moeten kunnen aangeven of ze
alleen of met meerdere patiënten vervoerd
willen worden.
• Hulp voor de patiënt bij het in- en uitstappen
en eventueel begeleiding naar de afdeling in
het ziekenhuis.
• Chauffeurs van taxi’s moeten rekening houden
met de zorgnoden van kankerpatiënten.
• Centraal meldpunt voor klachten en meldingen,
met het oog op een verbetering van de
kwaliteit van het vervoer.
Het ziekenfonds moet het attest voor
terugbetaling van ziekenvervoer voor chemo- of
radiotherapie elektronisch afhandelen.
Naasten die patiënten naar het ziekenhuis
brengen, moeten hun zorgverlofregeling flexibeler
kunnen inzetten, bijv. per willekeurige halve dag.

Patiënten moeten gratis/tegen een voordelig
tarief dicht bij de ingang van het ziekenhuis
kunnen parkeren.
Patiënten mogen niet in de problemen komen
door hun uitgaven aan ziekenvervoer.
• Ziekenfondsen en het RIZIV moeten de
vervoersuitgaven van patiënten bijhouden,
zodat ze financieel kwetsbare personen extra
kunnen helpen.
• ALLE oncologische patiënten die zich
herhaaldelijk naar het ziekenhuis verplaatsen
(niet enkel wie chemo- of radiotherapie krijgt)
moeten een tegemoetkoming krijgen.
• De tegemoetkoming van € 0,25/km van het
RIZIV moet verhoogd worden.
Het aantal verplaatsingen naar het ziekenhuis
moet verminderd worden.
• Verder onderzoeken van mogelijkheden als
teleconsultatie of een deel van de behandeling
thuis.
• Doktersbezoeken en onderzoeken in het
ziekenhuis moeten zo veel mogelijk op dezelfde
dag ingepland worden
Dringend ziekenvervoer (112) moet de patiënt
meteen naar het meest geschikte ziekenhuis
vervoeren (d.i. niet altijd het dichtstbijzijnde), op
voorwaarde dat hier voldoende tijd voor is.
Een gehospitaliseerde patiënt zou niet langer
mogen betalen voor vervoer tussen ziekenhuizen.
Vrijwilligersvervoer moet gestimuleerd worden,
en moet verlopen via regels en voorwaarden die
eenvoudig zijn en overal gelijk in Vlaanderen.
Dat kan door in te zetten op buurtnetwerken en
reeds bestaande platformen waarop patiënten
en vrijwilligers elkaar kunnen vinden voor hun
vervoersvraag.
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