
Wie loopt het meeste risico 
op financiële problemen?

Lage-inkomensgezinnen

Werklozen of inactieven

Mensen met een lager opleidingsniveau 

Financiële bescherming 
in België 
Financiële bescherming is essentieel in een universele 
ziekteverzekering: eigen betalingen kunnen de 
toegankelijkheid van gezondheidszorg ondermijnen en 
leiden tot armoede

Hoeveel mensen ervaren 
financiële problemen?

1,1% van de gezinnen hebben eigen 
betalingen die verarmend of verder 
verarmend zijn

5,2% van de gezinnen worden 
geconfronteerd met catastrofale eigen 
betalingen

Welke gezondheidsdiensten 
veroorzaken het vaakst 
financiële problemen?

Gemiddeld genomen: medische 
hulpmiddelen, diagnostische testen, 
tandzorg en klassieke hospitalisatie

In de armste gezinnen: ambulante 
geneesmiddelen, diagnostische testen en 
ambulante zorg

Hoe kan België de 
toegankelijkheid en 
financiële bescherming 
verbeteren?
Ervoor zorgen dat de verplichte 
ziekteverzekering de hele populatie dekt

Afschaffen van voorschieten en 
terugbetaling achteraf voor alle 
gezondheidsdiensten in het verzekerd 
pakket

Automatisch toekennen van de 
verhoogde tegemoetkoming 
(verminderde remgelden) aan alle 
rechthebbenden; vrijstellen van lage-
inkomensgezinnen van remgelden; 
verlagen van het remgeldplafond in de 
maximumfactuur

Beperken van supplementen in 
ambulante zorg en ziekenhuiszorg; en 
versterken van de prijsregulering van 
medische hulpmiddelen buiten het 
verzekerde pakket 

Hoe verhoudt België zich 
tot andere landen?

De incidentie van catastrofale eigen 
betalingen in België is één van de hoogste 
in West-Europa 

Gezinsuitgaven voor medische 
hulpmiddelen (bv. gehoorapparaten, 
brillen, kunstgebitten en prothesen) 
zijn een erg belangrijke factor voor 
catastrofale gezondheidsuitgaven in 
België – meer dan in andere landen 

Hoewel onvervulde medische 
zorgbehoeften en tandzorgbehoeften 
vergelijkbaar zijn met het EU gemiddelde, 
is de kloof tussen de rijkste en armste 
gezinnen aanzienlijk groter in België dan 
in andere EU-landen
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Wat zijn de belangrijkste 
belemmeringen tot 
toegankelijke zorg?

Ongeveer 1% van de bevolking wordt niet 
gedekt via de verplichte ziekteverzekering 
(2% in het Brussels Gewest)

De dekking in de verplichte 
ziekteverzekering van tandzorg, medische 
hulpmiddelen en vrij verkrijgbare 
geneesmiddelen is beperkt 

De meeste ambulante zorg valt niet onder 
een verplichte derdebetalersregeling, 
maar moet door de patiënt worden 
voorgeschoten en achteraf terugbetaald

Eigen betalingen zijn van toepassing op 
nagenoeg alle gezondheidsdiensten, 
zijn complex en er is geen vrijstelling van 
remgelden specifiek gericht op lage-
inkomensgezinnen
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