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LOF DER GEZONDHEID – Van apologie tot utopie? (Nieuw boek van Dokter Louis Ide)
Op 28 maart 2012 stelde Dokter Louis Ide onder ruime belangstelling in het Vlaams parlement
zijn nieuw boek (uitgeverij Pelckmans) voor. Daarin houdt hij een geargumenteerd pleidooi voor
een eigen Vlaamse gezondheidszorg en geeft hij aan via welke wegen die overheveling van het
federale naar het Vlaamse niveau best kan verwezenlijkt worden.
Hieronder leest U het antwoord van Louis Ide op enkele vragen van Ivan De Vadder tijdens de
persvoorstelling: die elementen komen ook aan bod in het boek. Louis Ide schakelt zich in een
Europese trend van decentralisering waarin wordt gepleit voor een communautarisering van de
gezondheidszorg.
“Net als onderwijs zou gezondheidszorg een bevoegdheid van de gemeenschappen moeten zijn.
Het is een persoonsgebonden materie zoals cultuur en onderwijs. Er is trouwens een continuüm
tussen cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Hij
verwijst hiervoor naar onder andere Canada, Denemarken en Spanje, waar men bewijst dat het
mogelijk is om gezondheidszorg verder te decentraliseren tot op het niveau van een bevolking
van één miljoen mensen. Dit is echter het kritische minimum. “Regio’s met minder dan één miljoen
mensen hebben het moeilijk om hun gezondheidszorg draaiende te houden. Degenen die een eigen
gezondheidszorgsysteem voor Brussel voor ogen hadden, komen van een kale reis terug, alleen al
financieel is dit moeilijk houdbaar.”
“Er moet dus gekozen worden voor de communautarisering van de gezondheidszorg en niet voor
de regionalisering. Gezondheid is een persoonsgebonden materie. Dit hoort bij de
gemeenschappen. In die zin zal ook de Brusselaar kiezen voor het gezondheidszorgsysteem van
een van de gemeenschappen.”
Ivan De Vadder stelde ook aan inleider Prof. Dr. Lieven Annemans, gezondheidseconoom (UGent
en VUB), de vraag wat hij dacht over de overheveling van de gezondheidszorg naar beide
gemeenschappen.
Annemans verklaarde dat de decentralisatie van de gezondheidszorg inderdaad moet uitgevoerd
worden en dit wel degelijk vanuit de redenering dat de taalgrens een zorggrens is. Hij gaf aan
dat uit een recente studie is gebleken dat ongeveer 10 tot 15% van de Waalse gemeenten
investeert in programma’s als ‘start to run’ of ’10.000 stappen’, terwijl het aan Vlaamse kant gaat
om 85% van de gemeenten. “Dit is wederom een vaststelling van verschillende culturen. Ook bij
de artsenopleidingen komt deze verschillende cultuur naar voren. De mindere aandacht voor
preventie en het ziekenhuiscentrisme in Wallonië zijn maar twee voorbeelden van de
verschillende zorgculturen tussen Vlaanderen en Wallonië.”
Het boek kan besteld worden via www.pelckmans.be of via www.lofdergezondheid.be

