
P
laats van afspraak was de Roularta-
vestiging in Zellik. Op uitnodiging
van Artsenkrant ging minister Geens

de discussie aan met
CEO’s van generische be-
drijven en sectorfederatie
Febelgen. Zij vroegen toe-
lichting bij de standpun-
ten die CD&V had ingeno-
men op het Innestocon-
gres, waar de partij een programma voor
politieke vernieuwing goedkeurde. 

In de Innesto-congresteksten ligt het ac-
cent op meer doelmatigheid in de zorg.
Voor geneesmiddelen rekent de partij on-
dermeer op een correcte prijszetting op ba-
sis van transparante prijscalculatie. Prijs
en volume van geneesmiddelen moeten
omlaag door uitbreiding van de referentie-
terugbetaling en striktere, evidence based
terugbetalingscriteria.

Ziekenhuizen
Ook Febelgen dringt aan op meer doel-

matigheid: “Het marktaandeel van generie-
ken en biosimilars is in ons land nog steeds
te klein. Vooral in de ziekenhuizen komen
generische middelen moeilijk van de
grond,” was te horen tijdens het debat.
“Sinds 2001 hebben generieken de staat al
voor 320 miljoen euro besparingen opgele-
verd. Maar de generische sector zelf profi-
teert daar te weinig van,” stelde Joris Van
Assche (Febelgen) vast. “We hebben nood
aan stimulansen om ermee door te gaan.” 

Koen Geens benadrukte de ijzersterke
reputatie van ons land in de biomedische
sector. “De achting voor geneeskunde en

farmacie is bijzonder
groot. De ingenieurs aan
de Leuvense universiteit
bijvoorbeeld willen niet
liever dan in een project
stappen samen met de ge-
neeskundefaculteit.” 

Als minister van Financiën waakt hij over
een gezonde begroting. “Dat is niet alleen
nodig voor Europa maar vooral om de ver-

grijzing voor te bereiden, door het afbou-
wen van de schuld en dus de intrestlasten.
Zo kan marge worden gecreëerd voor het
opvangen van de groeiende pensioen-en
zorguitgaven.”

Als lid van Ecofin, de raad van de Euro-
pese ministers van Economie en Finan-
ciën, heeft Geens ook oog voor de Europe-
se dimensie. “Na het budgettaire en mone-
taire beleid is het cruciaal dat Europa een
beleid ontwikkelt dat sterker is gericht op
sociale cohesie. En gezondheidszorg is es-
sentieel voor die cohesie.” 

Ecofin
Maar dat betekent niet dat er meer in-

menging van Europa in ons geneesmidde-
lenbeleid te verwachten valt. Voor Frankrijk
en Spanje drong Ecofin recent nog met
‘country specific recommandations’ aan op
meer kosten-efficiëntie in het geneesmid-
delenbudget. Maar de kans dat dergelijke
aanbevelingen over het geneesmiddelen-
budget ook voor ons land in de pijplijn zit-
ten is op korte termijn niet meteen erg
groot, denkt Geens. “Als het gaat over de
flexibiliteit van onze arbeidsmarkt ligt dat
anders, maar over de Belgische gezond-
heidszorg maakt Europa zich niet meteen
grote zorgen.” 

Peter Backx

Minister Koen Geens in debat met de generische industrie

‘Medische sector heeft ijzersterk imago’
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De grenzen aan onze gezondheidszorg zijn niet langer uitsluitend van medische aard, maar ook van financiële. Dat zei
minister van Financiën Koen Geens (CD&V) tijdens het ‘Generic Medicines Forum’, een debat georganiseerd door 
Artsenkrant. 
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Minister Geens omringd door de deelnemers aan het Generic Medicines Forum.

D
e zorg is in volle beweging. Aan uitdagingen geen ge-
brek. Zowel de hospitaalwereld als de ouderenzorg
ondergaan ingrijpende veranderingen. De technolo-

gische evolutie, kenmerkend voor onze maatschappij, gaat
dan ook niet voorbij aan de zorgsector. En dan hebben we
het nog niet over de vergrijzing, wat al lang geen toekomst-
muziek meer is. Dit alles wordt overgoten door een financi-
eel plaatje dat moeilijker in te vullen raakt. Dat is het gege-
ven, maar welke antwoorden biedt men erop? 

Net daar wil de Ziekenhuis- en Zorgkrant een meerwaarde
creëren. Opgebouwd rond zes nummers en 20 newsletters

per jaar, richt het blad zich tot de sterkmakers
in de zorg. Een resem onderwerpen worden
aangesneden. Elk nummer is ook telkens rond
een specifiek dossier opgebouwd: facility, HR,
IT, maar ook gebouwen en inrichting, het zijn
slechts enkele voorbeelden. 

De toekomst van de zorg heeft een naam:
professionalisering. De Ziekenhuis- en Zorgkrant
wil niet enkel een klankbord voor de sector
zijn, maar streeft er ook naar om concrete op-
lossingen aan te bieden. Een meerwaarde te

creëren. Als onderdeel van ActuaMedica, uitgever van
 Artsenkrant, De Apotheker, e-Specialistenkrant en Belgium
Oncology News, heeft de redactie daarvoor alvast de nodige

knowhow in huis. Die kennis wordt ook
 aangevuld door de samenwerking met 
Z-Health, als partner binnen Roularta.

Michaël Vandamme, 
hoofdredacteur Ziekenhuis- en Zorgkrant

Wenst u de Ziekenhuis- en Zorgkrant te
ontvangen, stuur dan een mailtje naar
zzkrant@actuamedica.be. Ook inschrijven
op de newsletter kan via die weg. 

ActuaMedica, de uitgever van onder meer Artsenkrant, verwelkomt een nieuwe telg: de Ziekenhuis- en
Zorgkrant. Die richt zich tot het management in de  ziekenhuis- en zorgsector. De eerste editie rolde deze
week van de persen.

ActuaMedica lanceert Ziekenhuis- en Zorgkrant

Europa maakt zich 
niet meteen zorgen over 
onze gezondheidszorg

“De achting voor geneeskunde en farmacie is
bijzonder groot.”
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