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Samenvatting

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) moet gezondheidsbeleid steunen op betrouwbaar wetenschappelijk bewijsmateriaal. Daarvoor moet elk land
beschikken over een health research system (HRS). Dat systeem zorgt ervoor
dat wetenschappelijke kennis over gezondheid en gezondheidszorg tot stand
komt, wordt verzameld, verwerkt en optimaal wordt benut.
Het Rekenhof is nagegaan hoe de federale overheid een dergelijk onderzoekssysteem heeft opgezet, hoe het wordt aangestuurd en geﬁnancierd, hoe groot de
capaciteit ervan is, wat wordt geproduceerd en of aan de voorwaarden voor een
optimale benutting van de geproduceerde kennis is voldaan. De organisatie van
het HRS werd in zijn geheel bekeken. Voor de werking ervan werden de vijf
belangrijkste federale kennisinstellingen onderzocht, m.n. de FOD Volksgezondheid, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), de Hoge
Gezondheidsraad (HGR), het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
en het RIZIV.
Wat de organisatie van een HRS binnen de federale overheid betreft, komt de
audit tot volgende vaststellingen.
De federale overheid beschikt niet over een voldoende gestructureerd HRS. De
elementen die een HRS uitmaken zijn wel aanwezig maar de samenhang die
hen tot een systeem maakt, ontbreekt grotendeels. Bij gebrek aan een coherent
systeem is het onzeker dat het verwerven en gebruiken van wetenschappelijke
kennis bijdraagt tot een betere gezondheid en tot het bevorderen van gelijkheid
inzake gezondheid.
De beleidsverantwoordelijken hechten veel belang aan wetenschappelijk onderzoek maar ontwikkelen geen geïntegreerde strategie voor het beheer van een
HRS. Ze besteden onvoldoende aandacht aan een coherente organisatie van de
taken die betrekking hebben op kennis inzake volksgezondheid. Het gebrek aan
regie en omkadering bemoeilijkt de afstemming en coördinatie tussen de kennisinstellingen. De FOD Volksgezondheid kon tot nu toe zijn rol als coördinator niet
waarmaken.
Op budgettair vlak vormen de kennisinstellingen door het gebrek aan een centrale
regie geen doorzichtig geheel. Aangezien er verschillende deﬁnities en berekeningsmethodes worden gebruikt en de uitgaven verspreid zijn over verschillende
begrotingsprogramma’s is het moeilijk zich een nauwkeurig beeld te vormen van
het totale budget voor wetenschappelijke ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Hoeveel ﬁnanciële middelen voor welk project of welk orgaan worden ingezet en welke overwegingen daarvoor werden gemaakt, is vaak niet bekend.
Wat de vijf onderzochte kennisinstellingen betreft komt het Rekenhof tot de vaststelling dat die zich inspannen om kwalitatief onderzoek of advies te leveren aan
de minister en aan hun andere klanten.
Er is echter geen overlegforum voor strategische afstemming tussen de kennisinstellingen. Daarom verloopt de samenwerking grotendeels per project, wat ertoe
kan leiden dat onderzoeken onvoldoende op elkaar aansluiten. Ook de afstemming met de gemeenschappen, een noodzaak door de bevoegdheidsverdeling,
kampt met dezelfde problemen.
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Nog niet alle kennisinstellingen maken expliciet werk van kennisbeleid. Er is
onvoldoende reﬂectie over de rol die kennis moet spelen bij het ontwikkelen van
een (kosten)effectief beleid. De beschikbare ﬁnanciering staat niet bij alle kennisinstellingen in verhouding met de capaciteit om onderzoek van hoge kwaliteit
te ontwikkelen, te beoordelen en uit te voeren.
De aansturing van de kennisverwerving biedt een wisselend beeld naargelang van
de betrokken kennisinstelling. Knelpunten bij bepaalde van de onderzochte kennisinstellingen zijn ondermeer:
•

De nodige gegevens om degelijk onderzoek uit te voeren, zijn niet altijd
tijdig beschikbaar.

•

Het is vaak onduidelijk waarom bepaalde thema’s worden geselecteerd
voor onderzoek en andere niet.

•

De planning verloopt veelal ad hoc en op korte termijn.

•

Het projectbeheer is onvoldoende strikt. Bij uitbestedingsprocedures hebben sommige kennisinstellingen te weinig oog voor de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek, de onafhankelijkheid van de onderzoekers en
de transactiekosten. Vrijblijvend onderzoek met beperkte waarborgen over
de gewenste resultaten komt nog te veel voor.

•

Sommige kennisinstellingen hebben geen volledige inventaris van hun
wetenschappelijk onderzoek.

•

De ontsluiting van onderzoek door de publicatie en verspreiding ervan is
voor verbetering vatbaar. Aanbevelingen moeten duidelijker en gerichter
geformuleerd worden.

Hoewel de kennisinstellingen proberen de doorwerking van hun onderzoek en
kennis te vergroten, is hun inzicht in de benutting ervan beperkt. De hoofdoorzaak
daarvan is het uitblijven van terugkoppeling van de beleidsverantwoordelijken
naar de kennisinstellingen. Ook het weinig doorzichtige advies- en besluitvormingsproces op het vlak van gezondheidszorg is niet bevorderlijk voor een
maximale benutting van onderzoeksresultaten.
Het Rekenhof beveelt een sterkere aansturing aan van het HRS, gebaseerd op
een intensief overleg tussen alle actoren en met de minister bevoegd voor volksgezondheid als regisseur. Het beveelt ook aan dat het ﬁnancieringssysteem zou
toelaten op een meer heldere manier de kosten voor wetenschappelijk onderzoek
op het vlak van gezondheidszorg te kunnen berekenen. Op termijn moet men
van de afzonderlijke ﬁnanciering van organisaties afstappen om te komen tot een
systeem waarbij de ﬁnanciering steunt op (strategische) doelstellingen en programma’s. Tot slot formuleert het Rekenhof verschillende aanbevelingen voor een
betere werking van de onderzochte kennisinstellingen.
De minister van Volksgezondheid onderschrijft grotendeels de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof.
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Gebruikte afkortingen

BAPCOC

Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid

BBP

Bruto Binnenlands Product

BCFI

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

BOS

Beleidsondersteunend onderzoek

BPR

Business Process Reengineering

CTG

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (RIZIV)

DG

Directoraat -generaal

DGEC

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (RIZIV)

DGV

Dienst Geneeskundige Verzorging (RIZIV)

FAGG

Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

FAVV

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

GCP

Good clinical practices

GVU-wet

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

HGR

Hoge Gezondheidsraad

HRS

Health research system

HSR

Health services research

HTA

Health technology assessment

IMA

Intermutualistisch Agentschap

IMC

Interministeriële conferentie

KCE

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

NRKP

Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (RIZIV)

NRZV

Nationale Raad voor de Ziekenhuisvoorzieningen

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OOK

Directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie (RIZIV)

R&D

Research and Development

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitverzekering

WGO

Wereldgezondheidsorganisatie

WIV

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
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Inleiding

1

Wetenschappelijke ondersteuning van het gezondheidsbeleid

Hoewel beleidskeuzes niet enkel gebaseerd zijn op de resultaten van wetenschappelijke onderzoek, vormen die niettemin een belangrijke basis voor de besluitvorming. Ze vergroten het inzicht in een bepaald beleidsprobleem en helpen bij de
keuze van de meest kosteneffectieve interventie. Het gebruik van wetenschappelijke kennis in de beleidscyclus staat bekend als evidence based (of inﬂuenced)
policy’. Die praktijk is sinds enkele decennia een voorwaarde voor goed bestuur.
Deze evolutie is bij uitstek zichtbaar in het domein volksgezondheid, waar kennis
en technologie een grote impact hebben. Wetenschappelijk onderzoek in de
gezondheidszorg heeft meer bepaald betrekking op het ontstaan van ziektes, de
effectiviteit van interventies, de organisatie van de zorg, zorgsystemen en het
gezondheidsbeleid. Ook onderzoek naar de kosten, de ﬁnanciering en de doelmatigheid van interventies valt onder het gezondheidswetenschappelijk onderzoek. Voor een rationele gezondheidszorg is de hele kennisketen van belang: van
fundamenteel biomedische en klinische research tot onderzoek naar de effectiviteit van interventies en naar zorgsystemen.
De maatschappelijke uitdagingen in de sector zijn aanzienlijk. Enerzijds bedreigen
fenomenen zoals risico’s van pandemieën, ‘nieuwe’ en oprukkende ziekten zoals
depressie, dementie, overgewichtgerelateerde ziekten en druggebruik de volksgezondheid. Anderzijds zetten de toenemende zorgvraag (o.a. de vergrijzing) en
de medisch-technologische evoluties de ﬁnanciële beheersbaarheid van het systeem mee onder druk. Die druk rechtvaardigt het belang van een kennisbeleid dat
erop gericht is de kwaliteit van de medische zorgverstrekking te bewaken, nieuwe
technologieën op hun waarde te beoordelen en de ﬁnanciering van de gezondheidszorg te beheersen.
Op internationaal vlak stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vast dat
veel landen onvoldoende investeren in gezondheidsonderzoek1: de uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling zijn versnipperd, ad hoc en hebben weinig oog voor de
publieke behoeften. De communicatie tussen de actoren in het gezondheidsbeleid
(onderzoekers, gezondheidswerkers, ambtenaren, beleidsmensen …) is vaak
beperkt. De WGO bepaalt uitdrukkelijk dat gezondheidsbeleid gebaseerd moet
zijn op betrouwbaar bewijsmateriaal uit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
Daartoe moet elk land beschikken over een degelijk uitgebouwde organisatie voor
het uitvoeren, verwerken en benutten van wetenschappelijk onderzoek in gezondheidszorg, een zogenaamd Health Research System (HRS). De WGO pleit ervoor
om minimaal 2 % van de uitgaven voor gezondheidszorg te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (R&D)2. Nationale gezondheidsrekeningen moeten volgens
de WGO het inzicht in de ﬁnanciële stromen in de gezondheidszorg, inclusief
R&D, verhogen en zo bijdragen tot betere praktijken.
Het Rekenhof oordeelde het dan ook nuttig te onderzoeken in welke mate en op
welke wijze de federale overheid wetenschappelijke kennis op het vlak van volksgezondheid verzamelt en gebruikt en hoe ze wetenschappelijk onderzoek ondersteunt.

1

WHO, World report on knowledge for better health. Strengthening health systems, 2004, 162 p.

2

WHO, National Health Research systems, workshop 2001.
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2

Audit

2.1

Afbakening

De audit richt zich op de wetenschappelijke ondersteuning van het federale
gezondheidsbeleid door organisaties die door de federale overheid3 zijn opgericht.
Talrijke publieke organisaties, comités of raden voeren beleidsondersteunende
activiteiten uit. Om het onderzoek beheersbaar te houden is geoordeeld dit
“kennislandschap” weliswaar in kaart te brengen, maar de analyse te beperken
tot de belangrijkste federale publieke kennisinstellingen:
•

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, verder de FOD Volksgezondheid genoemd, meer bepaald DG 1 (verzorgingsinstellingen) en DG 2 (basisvoorzieningen)

•

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE);

•

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) met een focus op de
afdeling epidemiologie (thans de operationele directie Volksgezondheid en
surveillance)

•

Hoge Gezondheidsraad (HGR)

•

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
vallen buiten de audit omdat zij weliswaar wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
of laten uitvoeren maar in eerste instantie een toezichtsfunctie uitoefenen. Ook
het in 2008 opgerichte e-Healthplatform valt buiten het onderzoek.
Ook de domeinen preventie en promotie van gezondheid en het leefmilieu, landbouw (voeding) en dierenwelzijn als determinanten van gezondheid komen in de
audit niet aan bod. Dit houdt geen miskenning in van het belang van deze onderzoeksdomeinen voor de volksgezondheid.
De actoren buiten de federale overheid (de gemeenschappen, de farmaceutische
industrie…) en publieke instellingen die op eigen initiatief en met algemene
werkingsmiddelen (fundamenteel) onderzoek verrichten (universiteiten en onderzoeksinstituten) werden evenmin in het onderzoek betrokken.
2.2

Begrippen

Ter verduidelijking van het verslag worden de begrippen beleidsondersteuning,
evidence-based beleid, wetenschappelijk onderzoek en kennisbeleid omschreven en toegelicht. Deze begrippen zijn nauw verwant en overlappen elkaar gedeeltelijk. Als bijlage 3 werd een begrippenlijst opgenomen.
Beleidsondersteuning slaat op het geheel van activiteiten met als doel het beleid
te ondersteunen in alle fasen van de beleid- en beheerscyclus.
Het begrip evidence-based policy wijst op geïnformeerd en rationeel onderbouwd
beleid. Met evidence 4 wordt informatie bedoeld die onafhankelijk kan
worden waargenomen en geveriﬁeerd en waarbij een brede consensus bestaat
over de inhoud ervan zodat de informatie op beleidsniveau kan worden gebruikt.
3

De bevoegdheidsverdeling is geregeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
van de instellingen (zie bijlage 1).

4

Huw T.O. Davies, Sandra M. Nutley, Peter C. Smith, What Works? Evidence-based Policy and
Practice in Public Services, The Policy Press, 2000, p. 2.
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Die informatie vloeit vooral voort uit wetenschappelijk onderzoek. Het begrip
wetenschappelijk onderzoek wordt hier afgebakend op basis van twee criteria:
•

De resultaten van het onderzoek moeten de som van de bestaande kennis
vergroten, waarbij de exploitatie van de som van deze kennis ook wordt
beschouwd als onderzoek.

•

De onderzoeksresultaten moeten tot doel hebben het beleid te onderbouwen,
de publieke actie te begeleiden, ongeacht de toegepaste methodologie.

Wetenschappelijke kennis is ruimer dan wetenschappelijk onderzoek. Kennis is
niet enkel het resultaat van individueel wetenschappelijk onderzoek maar ook en
steeds meer van syntheses van bestaand onderzoek of het gebruik van monitoring
en indicatoren (statistieken over doodsoorzaken bv.). Deze kennis kan worden
ontsloten in de vorm van beleidsadviezen, vergelijkingen met andere landen enz.
De gestructureerde aanpak en organisatie om kennis efﬁciënt te verwerven en
adequaat toe te passen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid is het kennisbeleid.
2.3

Onderzoeksvragen

De audit wenst drie vragen te beantwoorden.
1. Is de wetenschappelijke ondersteuning van het federale gezondheidsbeleid
goed georganiseerd?
De onderzoeksvraag heeft betrekking op het globale federale health research
system.
2. Verrichten de kennisinstellingen de activiteiten die van hen worden verwacht
optimaal en verantwoorden ze hun werking?
Deze onderzoeksvraag is gericht op de vijf bovenvermelde publieke organisaties.
3. Wordt het beleid verantwoord met wetenschappelijke kennis?
Het verslag is gestructureerd op basis van deze onderzoeksvragen. Hoofdstuk 1
behandelt de eerste onderzoeksvraag; hoofdstuk 2 de tweede en de derde onderzoeksvraag.
2.4

Onderzoeksmethoden

Voor het onderzoek werden volgende methoden gebruikt:
•

Documentanalyse: Beleidsnota’s, begrotingsdocumenten, regelgeving en
beheersdocumenten zoals managementplannen en procesbeschrijvingen
werden geanalyseerd.

•

Vragenlijsten: Bij de aanvang van de audit werd een vragenlijst over de
organisatie en de uitvoering van het kennisbeleid aan de vijf geselecteerde
kennisinstellingen bezorgd.

•

Interviews: De antwoorden op de vragenlijst en de bijgevoegde documenten werden besproken met medewerkers van de kennisinstellingen, zodat
het Rekenhof kon nagaan of zijn analyse van de antwoorden correct en volledig was. Van deze besprekingen zijn verslagen opgesteld die ter validatie
aan de geïnterviewde werden voorgelegd.

•

Dossiernazicht: Om zicht te krijgen op de concrete werking van de kennisinstellingen werd een beperkte selectie onderzoeksprojecten onderzocht.
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Het Rekenhof heeft ook getracht de publiekrechtelijke entiteiten die betrokken
zijn bij Health Research (niet exhaustief) te inventariseren.
Op basis van de wetenschappelijke literatuur over HRS werd een ideaalmodel
voor een HRS opgesteld, dat vooral steunt op de inzichten van de WGO.
2.5

Verloop

De audit werd op 12 december 2007 aangekondigd bij de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en bij de leidend ambtenaren of voorzitters van de vijf
geselecteerde kennisinstellingen.
De audit werd uitgevoerd van januari tot december 2008.
Het voorontwerp van verslag werd op 15 juli 2009 aan de voormelde kennisinstellingen voor commentaar bezorgd. De antwoorden werden tussen 12 en 21 augustus ontvangen. Van het RIZIV werd binnen de vooropgestelde termijn geen antwoord ontvangen.
Het ontwerpverslag, dat rekening houdt met de opmerkingen van de kennisinstellingen, werd op 13 november 2009 aan de minister bezorgd. Het antwoord
van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd ontvangen op
6 januari 2010.
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Hoofdstuk 1
Organisatie van de wetenschappelijke ondersteuning van
het gezondheidsbeleid

Dit hoofdstuk gaat na hoe de federale overheid de verwerving van wetenschappelijke kennis als ondersteuning van het gezondheidsbeleid organiseert. Punt 1.1
stelt het concept voor dat het Rekenhof als criterium heeft gehanteerd. De
volgende punten geven een overzicht van de kernelementen uit dat concept voor
de federale overheid.

1.1

Health research system: concept

De WGO en de OESO gaan uit van een integraal gezondheidssysteem (public
health). Dit gezondheidssysteem omvat zowel alle activiteiten die rechtstreeks
tot doel hebben de gezondheid te bevorderen, te herstellen of te behouden als
alle andere activiteiten die de gezondheid indirect beïnvloeden (voeding, werk- en
woonomstandigheden…). Daarmee wordt enerzijds beoogd een hoog niveau van
gezondheid te garanderen en anderzijds de gelijke kansen op gezondheid voor
de hele bevolking te bevorderen (equity). Een dergelijke overkoepelende organisatorische benadering ontbrak in de visie op de volksgezondheid van de meeste
Europese landen5. Onder invloed van de WGO en de OESO sluiten Europa en de
Europese Unie geleidelijk meer aan bij een integrale benadering van de volksgezondheid. Deze integrale benadering van volksgezondheid wordt in dit verslag
verder Public Health genoemd.
Het Health Research System (HRS) maakt een essentieel onderdeel uit van het
hiervoor geschetste gezondheidssysteem. Het staat voor een degelijk uitgebouwde
organisatie voor het uitvoeren, verwerken en benutten van wetenschappelijk
onderzoek in de gezondheidszorg. Het HRS heeft twee speciﬁeke doelen die passen binnen de overkoepelende doelstellingen van het gezondheidssysteem:
•

de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis;

•

het gebruik van die kennis om de gezondheid te verbeteren en de gezondheidsgelijkheid te bevorderen.

Onderstaand schema geeft de relatie tussen de functies en de doelstellingen van
het HRS en van het globale gezondheidssysteem weer (Wereldgezondheidsorganisatie, 2004).

5

Raad voor Gezondheidsonderzoek, Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving
en kennistoepassing. Den Haag, 2003, publicatie 39.
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Figuur 1 Relaties tussen functies en doelstellingen van een HRS en gezondheidssysteem
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Het HRS onderscheidt vier kernfuncties: de aansturing (supervisie), de ﬁnanciering, de middelen (infrastructuur en capaciteit) van het kennislandschap, en de
productie en benutting van het onderzoek. De functies worden in onderstaande
tabel toegelicht en hangen onderling samen. Een versterking van het systeem
vraagt dan ook een coherente aanpak met een gecoördineerde actie op de diverse
onderdelen.
Tabel 1 – Functies van een HRS
Functie

Operationeel onderdeel

behandeld in

Supervisie of
aansturing

Punt 1.2.
Supervisie of toezicht op het systeem is in de eerste
plaats de verantwoordelijkheid van de overheid.
Supervisie kan wel samen met andere actoren worden
uitgevoerd. Het staat voor:
• het vastleggen en formuleren van een visie voor HRS;
• de identiﬁcatie van gepaste prioriteiten en
coördinatie ervan;
• het bepalen en opvolgen van ethische standaarden
voor HR en Research-partnerships;
• het opvolgen en de evaluatie van HRS.

Financiering

Verzekeren en verantwoord toewijzen van ﬁnanciële
middelen. Deze component wordt gekoppeld aan drie
criteria:
• verzekeren van onderzoeksfondsen;
• transparant toewijzen van de fondsen aan projecten
en activiteiten;
• een gepast evenwicht nastreven tussen onderzoek
naar strategische noden van een land en zuiver
wetenschappelijke interesses.

Punt 1.3

Middelen:
Infrastructuur
en capaciteit

Het opbouwen, versterken en in stand houden van de
capaciteit aan personeel en infrastructuur om HRS te
gebruiken.

Punt 1.4

Productie en
gebruik van
research

• Productie van wetenschappelijk gevalideerde output; Punt 1.5
• Vertaling en communicatie van onderzoek om het
gezondheidsbeleid, -praktijk en publieke opinie te
informeren;
• Promoten van het gebruik van onderzoek om nieuwe
instrumenten te ontwikkelen om de Public Health te
verbeteren.
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De WGO vermeldt volgende nadelen als mogelijk gevolg van een gebrekkig HRS:
een gebrek aan coördinatie en gemis van schaalvoordelen, het ontbreken van
prioriteiten en koppelen van budgetten aan deze prioriteiten, geen toezicht op de
kwaliteit van onderzoek, geen doordachte doorstroming van onderzoeksresultaten naar gebruikers op het veld en beleidsniveau.
In de volgende punten van dit hoofdstuk komen de uitbouw van de HRS en de
HRS-functies in de federale overheid aan bod. Sommige aspecten worden niet
voor het gehele kennislandschap maar enkel voor de vijf geauditeerde kennisinstellingen uitgewerkt en zullen toegelicht worden in hoofdstuk 2 (taakuitvoering
door de belangrijkste kennisinstellingen).

1.2
1.2.1

Federale visie, strategie en aansturing
Kenmerken van het Belgische gezondheidssysteem

Vooraleer in te gaan op het federale HRS-beleid, belicht het Rekenhof vijf karakteristieken van het Belgische gezondheidssysteem die de context bepalen waarin
het HRS moet functioneren. Uit deze kenmerken blijkt duidelijk het belang van
een performant systeem voor kennisverwerving en -gebruik in de Belgische
gezondheidszorg.
Focus op gezondheidszorg bij de federale overheid
Punt 1.1 verwijst naar het begrip public health als een integrale benadering van
de gezondheidsproblematiek. In het federale beleid staat de zorgsector centraal.
Zowel de budgettaire middelen als de politieke aandacht zijn in de eerste plaats
gericht op de sector van de gezondheidszorg en in veel mindere mate op de
volksgezondheid op zich6. Dit is ondermeer een gevolg van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid (de ﬁnanciering en organisatie van de individuele zorgverstrekking) en de gemeenschappen (gezondheidspromotie en preventieve gezondheidszorg). De inbedding van het federale volksgezondheidsbeleid
in het beleid ten aanzien van de sociale zekerheid draagt bij tot de sterk overwegende aandacht voor de zorgverstrekking in het federale gezondheidsbeleid.
Kortetermijndoelstellingen
Het beleid voor volksgezondheid is in essentie geënt op de jaarlijkse begrotingscyclus. De systematische overschrijding van de gezondheidsbudgetten in de jaren
tachtig heeft de aandacht van de actoren geﬁxeerd op de samenstelling en de
verdeling van het jaarlijkse budget voor de ziekteverzekering. Ook doelstellingen
werden verbonden aan de korte termijn.
Meerdere studies wezen al op het gebrek aan visie, waardoor het beleid er niet toe
komt duidelijke langetermijndoelstellingen te formuleren, keuzes te maken en prioriteiten te bepalen7. HRS en wetenschappelijke kennis kunnen een belangrijke
ondersteuning bieden bij het selecteren van prioriteiten en het maken van keuzes.
6

De collectieve doelstellingen van het gezondheidssysteem (streven naar een hoog niveau van
gezondheid voor de bevolking door het voorkomen van ziekte, het verlengen van de levensduur, het
bevorderen van de gezondheid en de verbetering van de kwaliteit van leven)

7

McKinsey & Company, Overzicht van het gezondheidslandschap in België, 2005.
Daue François en Crainich David, Itinera, Hoe gezond is de gezondheidszorg in België?, 30 april 2008,
125
Daue François en Crainich David, De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies,
2008, 283.
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Veelheid van spelers
De bevoegdheden op vlak van gezondheid en gezondheidszorg in België zijn verdeeld over verschillende bestuursniveaus(zie bijlage 1). Op het federale niveau
zijn de bevoegdheden bovendien verspreid over meerdere actoren. De FOD
Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV zijn de kernspelers met
daarnaast een reeks organen die kennis verwerven, de belangen van de actoren
uit de gezondheidssector verdedigen of openbare taken zoals inspectie en erkenning uitvoeren.
Paritair beheer
Het paritaire beheer is een fundamenteel kenmerk van het Belgische gezondheidssysteem. Het hangt samen met het ﬁnancieringsmodel op basis van sociale
bijdragen. De actoren beheren het systeem zelf via overleg- en adviesorganen
binnen het RIZIV. In dit zelfregulerende systeem hangt het gebruik van wetenschappelijke kennis in het beslissingsproces af van de wijze waarop deze beheersorganen omgaan met hun dubbele rol van advisering en belangenbehartiging.
Sinds het begin van de jaren ’80 heeft de overheid een grotere rol in het
beheersmechanisme van de sociale zekerheid opgenomen. Dit gebeurde door de
ruimte van de actoren te beperken door ﬁnanciële doelstellingen vast te stellen
(groeinorm) en door een grotere inbreng van de overheid in de beheersorganen
van het RIZIV. Op deze wijze werd de betrokkenheid van de overheid als actor
in de besluitvorming verzekerd. Onderzoek van het Rekenhof8 lichtte de werking
van deze raden en commissies vanuit begrotingsstandpunt door en stelde vast
dat het concept van de zelfregulering niet goed werkt9.
Budgettaire context
De groei van de uitgaven in de gezondheidszorg (4,5 % plus indexering10) is sterker
dan die van het BBP (2,6 % in 2007). Die uitgaven nemen dus een steeds grotere
hap uit het BBP (10,4 % in 2006)11. De hoge raad van Financiën voorspelt een
blijvende stijging van dit percentage12.
Een studie van het Comité Sociale Bescherming toont aan dat de technologische
vooruitgang de stijging van de uitgaven sterker beïnvloedt dan bijvoorbeeld de
demograﬁsche factor (vergrijzing) of de stijging van de loonkosten13. Het is dus
erg belangrijk dat beslissingen over uitgaven die verband houden met de technologische evoluties in deze sector, met kennis onderbouwd zijn.
8

Rekenhof, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, Verslag van
het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2006, ter beschikking
op www.rekenhof.be.

9

De raden en commissies zijn niet zelfregulerend en hebben geen begrotingsdiscipline. Ze komen
niet verder dan een behoefteraming die meerdere malen het beschikbare budget overstijgt.

10

Art. 40 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

11

OESO, Eco-Santé OCDE 2008, Comment la Belgique se positionne, http://www.oecd.org/docum
ent/56/0,3343,fr_2649_34631_32566008_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html. De meest recente
cijfers betreffen het jaar 2006.

12

Hoge Raad van Financiën, Studiecommissie voor de vergrijzing, Jaarlijks Verslag, juni 2008. http://
www.plan.be/admin/uploaded/200807021045120.rapport2008_nl.pdf

13

Op lange termijn (2009-2030) bedraagt het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van de totale
gezondheidsuitgaven 2,9 %. Het gedeelte dat daarvan toe te schrijven is aan de technische vooruitgang, bedraagt 2,1 % en dat toe te schrijven aan de demograﬁsche factoren 0,8 % (afgerond 0,7 %
voor de vergrijzing en 0,2 % voor het bevolkingsvolume). Comité Sociale bescherming, Preliminary
National Report on Health Care & long-term Care, België, april 2005, bijlage 1.
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In de totaliteit van de ﬁnanciering van de uitgaven voor gezondheidszorg is het
aandeel van de patiënten en privéverzekeraars gestegen tot 28 % (cijfers voor
2005)14. Het aandeel van de overheid daalt overeenkomstig tot 72 %15. Binnen het
overheidsgedeelte neemt het aandeel gebaseerd op de sociale bijdragen geleidelijk af en stijgt het aandeel van de (bijkomende) alternatieve ﬁnanciering. Op termijn kan die evolutie de betaalbaarheid van het systeem aantasten, waardoor de
nood aan kostenbeheersing toeneemt. Een goed kennisbeleid kan bijdragen tot
een beheersing van de uitgaven.
1.2.2 Federaal kennisbeleid – analyse van de beleidsnota’s volksgezondheid voor de jaren 2005-2008
Het Rekenhof is op basis van de beleidsnota’s van de ministers van Volksgezondheid uit de periode 2005-200816 nagegaan welke beleidsvisie er op het HRS ontwikkeld is. Uit alle beleidsnota’s blijkt dat de ministers belang hechten aan
beleidsondersteuning op basis van opvolging en evaluaties. Tal van initiatieven
worden op dat vlak aangekondigd: ontwikkeling van indicatoren (2008), opzetten
van beleidsondersteunend onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (2005),
nood aan een beter kadaster van gezondheidsberoepen (2007 en 2008)….
In geen enkele beleidsnota wordt echter de verwerving van kennis in de gezondheidszorg globaal, als een systeem, benaderd. Alle initiatieven zijn afgestemd op
een welbepaald probleem of een bepaalde beleidskeuze. Tekenend is dat in elke
beleidsnota de oprichting wordt aangekondigd van een of meer nieuwe comités,
raden of organisaties die het beleid van de minister moeten ondersteunen, zonder
dat die nood aan ondersteuning wordt gekaderd binnen de bestaande organisaties of processen (bv. E-health platform, Kankerreferentiecentrum…).
In de beleidsnota 2007 wordt wel bondig ingegaan op een systeem voor het speciﬁeke beleidsveld ‘gezondheidsbedreigende situaties’ (crisis zoals SARS, dioxinebesmetting van voedsel, hittegolf …). Voor dat beleidsveld stelt de minister
(p. 32):
“Er is nog een tweede thema dat voor mij prioritair is, dat van de samenwerking
tussen de federale instanties voor advies en expertise. In ons land beschikken
we over een arsenaal aan instellingen die de kennis in verschillende domeinen
beheren … Deze expertise- en kennisinstellingen werken elk binnen hun eigen
kader en hun eigen dynamiek. Door de jaren heen werden ze elk afzonderlijk
opgericht, maar er werd niet voorzien in complementariteit tussen de instellingen onderling; hier wil ik een einde aan maken, zodat adviezen en raadgevingen niet langer tegenstrijdig lijken en kunnen worden ingezet voor een welomschreven doel in het register van de aanpak van risico’s (identiﬁcatie, inschatting,
remedie).”
Aandacht voor een geïntegreerde benadering van beleidsondersteuning en samenwerking tussen organisaties bleek ook uit eerdere beleidsnota’s.

14

Het gaat om de totaliteit van de gezondheidsuitgaven, dus met inbegrip van het gedeelte dat buiten
de verplichte ziekteverzekering valt (wat niet terugbetaald wordt op basis van de RIZIV-tarieven).

15

Voor de cijfergegevens zie: OESO, OECD Health Data 2007, IDRES en Christelijke Mutualiteiten,
De evolutie van de uitgaven voor de gezondheidszorg in België, Een dynamisch evenwicht tussen
de beheersing van de openbare uitgaven en de ﬁnanciële bescherming van de patiënt, CM,
themadossier, n° 8, september 2006.

16

Parl. St. Kamer, Algemene beleidsnota 2005, DOC 51 1371/031, Algemene beleidsnota 2006,
DOC 51 2054/024, Algemene beleidsnota 2007, DOC 51 2706/019, Algemene beleidsnota 2008,
DOC 52 0995/002.
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In de Beleidsnota 2005 (p.34) wordt een sturingscomité inzake kwaliteit van de
zorg, inzonderheid op niveau van de leidend ambtenaren van RIZIV, FOD’s Volksgezondheid en Sociale Zaken en KCE aangekondigd. De beleidsnota stelt verder
(p. 39) dat de FOD Volksgezondheid initiatieven zal lanceren en ondersteunen die
de verwezenlijking van het managementplan nastreven, voornamelijk op vlak van
integratie van de wetenschappelijke instellingen.
Ook de beleidsnota 2006 (p. 102) stelt in verband met informatie en gebruik van
geneesmiddelen dat de verschillende actoren op het terrein gecoördineerd moeten samenwerken. De minister verwijst op dat vlak naar DG geneesmiddelen,
BCFI, RIZIV, KCE en andere diensten van de FOD Volksgezondheid.
Uit de beleidsnota’s blijkt dus wel aandacht voor de nodige samenhang in het
(research) systeem. Enkele knelpunten, vooral de versnippering, in bepaalde
onderdelen van het gezondheidssysteem, worden aangeraakt. Tot een geïntegreerde visie op het gehele systeem komen de ministers echter niet. De problemen bleven onopgelost.
Niet alleen België maar vele landen worstelen met een niet-performant HRS.
Sommige landen hebben al initiatieven genomen op dit vlak. Hieronder volgen
enkele voorbeelden.
HRS Internationaal: pogingen tot rationalisatie
In het Verenigd Koninkrijk zijn de publieke middelen voor onderzoek en ontwikkeling in de gezondheidssector verdubbeld tussen 1997 en 2007. In 2006 heeft de
regering een nieuwe R&D-strategie opgesteld: Best Research for Best Health:
a new national health research strategy. Tegelijk werd het National Institute for
Health Research opgericht. In 2007 werd het Ofﬁce for Strategic Coordination
of Health Research gecreëerd17.
In Frankrijk werd het gezondheidsbeleid gereorganiseerd door de wet van
9 augustus 2004. Die wet bepaalt een gezondheidsbeleid op basis van strategische plannen en nationale programma’s. De structuren werden vereenvoudigd
(bv. fusies van organisaties) en op elkaar afgestemd. De expertise wordt verzameld in de Haut conseil de la santé publique, een nieuwe instelling die de taken
van twee oudere instellingen heeft overgenomen. De Haut conseil heeft ondermeer als taak de regering te adviseren over de gezondheidsdoelstellingen en het
bereik van de doelstellingen te evalueren18

17

National Institute for Health Research, Transforming Health Research, the ﬁrst two years, 2008.

18

Introduction: l’Organisation du système de santé publique, Santé publique, 2004/4, p. 645-654.
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1.2.3

Aansturing door de FOD Volksgezondheid

De aansturing van het gezondheidssysteem is volgens de WGO een opdracht
voor de ministeries van Volksgezondheid19.
Het KB van 23 mei 2001 dat de FOD Volksgezondheid oprichtte, wijst de voorbereiding van het gezondheidsbeleid inderdaad toe aan de FOD (art. 2, § 1). In
haar missieverklaring verwijst de FOD ook naar de nood aan wetenschappelijke
basis voor het beleid: “In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we
samen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid
dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.20”
De FOD Volksgezondheid werd in het kader van de staatshervorming opgericht.
Na de afsplitsing van de geregionaliseerde bevoegdheden werd de FOD opgebouwd met delen van de vroegere ministeries van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Middenstand en Landbouw.
De splitsing van het ministerie van Sociale zaken in de FOD Volksgezondheid en
de FOD Sociale Zekerheid zorgde voor een asymmetrische structuur tussen beide
FOD’s en het RIZIV. Het RIZIV is het uitkerings- en controleorganisme voor
volksgezondheid, maar ressorteert administratief onder de FOD Sociale Zekerheid, waar er geen aansturende administratieve dienst bestaat die bevoegd is
voor volksgezondheid. Met de FOD Volksgezondheid heeft het RIZIV echter geen
administratiefrechtelijke band waardoor deze FOD, nochtans bevoegd voor de
volksgezondheid, niet sturend kan optreden.
Naar aanleiding van een BPR (business process reengineering) werd voor het
proces beleidsvoorbereiding vastgesteld dat de verschillende directoraten-generaal totaal los van elkaar de wetenschappelijke basis voor het beleidsvoorbereidend werk organiseerden en dat hieraan een aantal belangrijke risico’s
en tekortkomingen waren verbonden. De belangrijkste waren kans op dubbel
werk, onvoldoende benutting van de resultaten, kwalitatief slechte onderzoeksrapporten, ondoorzichtige procedures, sterk verschillende ﬁnanciering en een
onvoldoende afstemming van de onderzoeksthema’s op de prioriteiten van het
beleid. Het verbeterprogramma “beleidsvoorbereiding” dat uit de BPR voortvloeide, richtte zich op een betere coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek met het oog op een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid.
Rekening houdend met de resultaten van de BPR en het voorgestelde verbeterplan, nam de voorzitter van de FOD in zijn managementplan van 17 juli 2003
doelstellingen op in verband met wetenschappelijk onderzoek. Strategisch doel 1
“Operationeel maken van de FOD en de wetenschappelijke instellingen” hield
ondermeer in dat een beleidsvoorbereidende cel zou worden opgericht en een
beleidsraad, die een coördinerende functie zou uitoefenen.
De beleidsraad en de beleidscel werden uiteindelijk niet opgericht. De hervorming
van de beleidsvoorbereiding zoals voorgesteld in het verbeterprogramma beleidsvoorbereiding kwam onvoldoende van de grond.

19

While each Member State has its own way of governing its health system, ministries of health set
the vision for the health development and have the mandate and responsibility for legislation,
regulation and enforcement of health policies, as well as for gathering intelligence on health and
its social, economic and environmental determinant.

20

FOD Volksgezondheid, Missieverklaring, te raadplegen op www.health.fgov.be.
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Strategisch doel 3 van het managementplan (17 juli 2003) beoogde “Het opzetten, aansturen en bewaken van een dynamisch beleid binnen de FOD met een
sterke integratie van de wetenschappelijke instellingen en adviesorganen”. Doel
was ondermeer de HGR professioneel te versterken en hem het wetenschappelijk
onderzoek dat onder de FOD valt te laten coördineren, rekening houdend met
de bevoegdheden van het (toen pas opgerichte) KCE. Daarnaast zou de versnippering van het wetenschappelijk onderzoek binnen de talrijke raden en comités
worden aangepakt. Buiten enkele verbeteringen in de ondersteuning van de HGR
werd ook deze doelstelling niet uitgevoerd.
De strategische doelstelling van de integratie van het wetenschappelijk onderzoek is wel opnieuw opgenomen in het nieuwe managementplan (2008) onder de
noemer: “de wil een gefundeerd en geïntegreerd beleid voor te bereiden,
gesteund op wetenschappelijk onderzoek en adequaat gegevensbeheer”. Bij de
afsluiting van het onderzoek moest deze doelstelling nog worden geoperationaliseerd in een actieplan.
Ondanks hervormingen kon de FOD zijn rol als aanstuurder en coördinator van
beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek tot nu toe niet waarmaken.
Sinds de oprichting van de FOD is er op vlak van het beleidsvoorbereidend proces niets wezenlijks veranderd.

1.3

Federaal budget voor wetenschappelijk onderzoek

In de inleiding (punt 1) is gesteld dat de WGO bepleit om minimaal 2 % van de
uitgaven voor gezondheidszorg te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (R&D)
en om nationale gezondheidsrekeningen op te stellen die het inzicht in de ﬁnanciele stromen in de gezondheidszorg, inclusief die voor R&D, verhogen. Hoewel de
afbakening van HRS moeilijk ligt, is het volgens de WGO belangrijk om uit te
maken wat er al dan niet onder valt. Daardoor krijgt de overheid een inzicht in de
evolutie van het systeem en in de wijze waarop het bijdraagt aan de verbeteringen in gezondheid en gezondheidsgelijkheid21.
Om zicht te krijgen op het budget dat de federale overheid spendeert aan wetenschappelijk onderzoek en kennis van volksgezondheid, ging het Rekenhof na hoe
België scoort in de statistieken van internationale organisaties zoals EUROSTAT,
OESO en WGO.
In het kader van de internationale verplichtingen van België ten aanzien van de
OESO, WGO en EUROSTAT22 levert de FOD Sociale Zekerheid informatie aan
over de gezondheidszorg. De FOD volgt daarbij sinds 2003 het System of Health
Accounts (SHA) van de OESO. In tegenstelling met de ons omringende landen,
geeft België voor de gezondheidsrekeningen 2007 geen cijfers weer voor de categorie Health Related R&D.

21

OESO, IRDES, Health Data 2007, statistics and indicators for 30 countries. De OESO koos voor een
functionele afbakening waarbij health research valt onder de ‘gezondheidszorggerelateerde functies’.
De cijfers voor health research maken wel deel uit van de gezondheidsrekeningen (System of Health
Accounts of SHA) maar vallen niet onder de deﬁnitie van de totale uitgaven voor gezondheidszorg
(Total expenditure on Health).

22

De Europese Commissie en Eurostat sluiten zich, met het oog op een harmonisering, aan bij de
deﬁnities van WGO (ICHA) en de OESO (SHA).
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De cijfers voor HRS kunnen niet alleen vanuit het perspectief van volksgezondheid maar ook vanuit dat van wetenschapsbeleid worden bekeken. Het gaat dan
om de budgetten die de centrale overheden per beleidsdomein voor R&D uittrekken. Vanuit de invalshoek van het wetenschapsbeleid geven zowel de OESO als
EUROSTAT cijfers weer voor België voor R&D in volksgezondheid.
Van het totaal van de R&D-uitgaven in België gaat 1,7 % naar volksgezondheid.
Dat percentage ligt laag tegenover het EU-gemiddelde van 7,3 % (dit gemiddelde
geldt zowel voor de EU met 15 als met 25/27 leden). Volgens de OESO stemt
dit cijfer overeen met een uitgave voor R&D in volksgezondheid van 0,012 % van
het Belgische BBP voor het jaar 200523. Het OESO en het EU27 gemiddelde
bedragen voor 2005 respectievelijk 0,119 % en 0,052 %.
De audit ging ook na welke cijfers er beschikbaar zijn in de federale begroting.
Voor de functie “toegepast onderzoek in de sector gezondheid”24 geeft de FOD
Budget en Beheerscontrole de volgende begrotingscijfers.
Tabel 2 – Uitgaven voor R&D in de sector gezondheid (in duizend euro)
2005

2006

2007

2008 (raming)

35.425

33.349

40.705

54.402

Deze tabellen zijn gebaseerd op de onderliggende begrotingscijfers en de indeling
in programma’s en basisallocaties. Ze zijn dus afhankelijk van de kwaliteit van die
basisgegevens. Het gebrek aan transparantie in de begrotingscijfers van de
oorspronkelijke begrotingen werkt dus door in deze tabellen (zie volgend punt).
Bovendien bevatten de tabellen enkel gegevens voor de FOD Volksgezondheid,
met inbegrip van de begroting voor het WIV en de HGR. De uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek van het KCE (als openbare instelling van categorie B) en
het WIV (de rechtspersoon) zijn niet in dit overzicht opgenomen
Om het totale budget bij benadering te kennen ging het Rekenhof ten slotte na
welke budgetten de actoren die bij dit onderzoek zijn betrokken – de belangrijkste
kennisinstellingen – ter beschikking hebben voor wetenschappelijk onderzoek.
Voor het KCE, het WIV en de HGR is dit vrij eenvoudig omdat beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek of expertise hun kernactiviteit is. Voor de
FOD Volksgezondheid en het RIZIV zijn de totale uitgaven voor het verwerven
van wetenschappelijke kennis moeilijker te identiﬁceren omdat ze soms bij de
uitgaven voor andere taken zijn ondergebracht (zie verder onder punt 1.6). Daardoor kan geen globaal bedrag worden bepaald van wat de actoren besteden aan
de productie of verwerving van wetenschappelijke kennis. De cijfers per kennisinstelling worden nader bekeken in hoofdstuk 2.
23

Health-related R&D in government budget (GBAORD) as a percentage of GDP, 2006, OECD,
R&D database, May 2007 (Tabel A.8.1). De Government Budget Appropriations or Outlays on
R&D (GBAORD) omvatten alle kredieten voor R&D in de begroting van de centrale of federale
overheid. Zie voor de GBAORD-tabellen:
– Health statistics – key data on health 2002 (data 1970-2001), 427.
– Science, technology and innovation in Europe, Eurostat Pocketbooks, 2007, 8
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De FOD Budget en Beheerscontrole geeft de federale overheidsuitgaven niet enkel in een economische maar ook in een functionele classiﬁcatie weer, waaruit de cijfers zijn overgenomen. Parl.
St. Kamer, 6 november 2008, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar
2009, algemene toelichting, DOC 52 1526/001, 335, Bijlage 2: Enkele statistieken in verband
met de openbare ﬁnanciën, Tabel 5b Functionele hergroepering van de uitgaven van de federale
overheid op basis van de functionele classiﬁcatie COFOG 1998 per subfunctie 2005-2008. Vanaf
de begroting 2004 werd overgeschakeld van de Beneluxclassiﬁcatie naar COFOG (Classiﬁcation
Of the Functions Of Government: Government Involvement in Health R&D is classiﬁed in the
COFOG as part of the health function (COFOG, 07.5 R&D Health).
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Het besluit is dat er geen precieze cijfers zijn over het totale budget dat de federale overheid uitgeeft voor de wetenschappelijke ondersteuning van het federale
gezondheidsbeleid. De directe oorzaak daarvan ligt bij verschillende factoren:
geen overeenstemming over deﬁnities, verschillende berekeningsmethodes, ontbrekende gegevens, ondoorzichtigheid van de begroting door versnippering van
uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek over verschillende begrotingsprogramma’s. De achterliggende oorzaak is het ontbreken van een uitgewerkt
HR-systeem.

1.4

Infrastructuur en de capaciteit voor de verwerving van
wetenschappelijke kennis

Bij de opbouw en verspreiding van wetenschappelijke kennis in Volksgezondheid
zijn veel actoren betrokken. Kennis moet immers in de verschillende deeldomeinen worden geproduceerd, gevalideerd, gestructureerd, overgedragen, benut en
zo verder. Dit punt geeft een overzicht van al die actoren.
De FOD Volksgezondheid wees al op de vermenigvuldiging van overheidsorganen25 die bevoegd zijn voor kennis en ook de minister stipte dat aan in zijn
beleidsnota 2007 (zie 1.2.2). Enerzijds beschouwt de FOD de diversiteit van
overheidsdiensten met bevoegdheid voor volksgezondheid als een voordeel. De
gezondheidszorg is immers zo complex geworden dat de verschillende materies
beter vanuit autonome instanties kunnen worden opgevolgd. Anderzijds wijst
de FOD op het risico van een zekere ‘desintegratie’ en op het belang van zijn
coördinerende rol om tot een geïntegreerd beleid te komen.
De FOD Volksgezondheid ondersteunt een dertigtal organen bij het directoraatgeneraal Gezondheidszorgvoorzieningen en een vijftigtal bij het directoraatgeneraal Basisgezondheidszorg. Het RIZIV ondersteunt een zestigtal organen.
Een sluitende inventaris ontbreekt. Niet al die organen geven wetenschappelijk
advies maar vele maken bij hun taakuitoefening gebruik van wetenschappelijke
kennis. Elk op hun manier spelen die organen een rol in de wetenschappelijke
ondersteuning van het beleid. In het bestek van dit onderzoek was het niet haalbaar om de bijdrage van deze organen aan de beleidsondersteuning of -vorming
in kaart te brengen. Om een beter inzicht te krijgen in de werking van deze organen heeft het Rekenhof de regelgeving met betrekking tot een tiental ervan nader
bekeken26.

25

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Elementen voor de beleidsperiode 2007-2011, p. 3.

26

Planningscommissie Medisch Aanbod (DG2); BAPCOC – Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (DG1); Nationale Raad voor de Ziekenhuisvoorzieningen (DG1); Federale Commissie Patiëntenrechten (DG1); Federaal Borstvoedingscomité (DG1/ DG4), Belgisch
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (DG1); Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (RIZIV); Raad
voor Advies inzake Revalidatie (RIZIV); Wetenschappelijke Raad (RIZIV); Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (de permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen) (RIZIV).
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1.4.1

Kenmerken

De wijze waarop de organen in de praktijk hun taken uitvoeren heeft zeker een
grote impact op het beleid in de gezondheidszorg. De samenstelling van de
organen weerspiegelt de belangen op het terrein. Naast beleidsondersteunende
taken, onder meer kennisverwerving, adviesverlening en evaluatie van beleid en
beleidsuitvoering, hebben de organen meestal ook beleidsuitvoerende taken,
bv. informatiecampagnes organiseren en uitvoeren, advies geven in dossiers van
individuele zorgverstrekkers, zorgverstrekkers erkennen, procedures en indicatoren uitwerken….
Voor de uitvoering van hun taken worden de organen bijgestaan door de eigenlijke overheidsadministratie, het RIZIV of de FOD. De rol van de administratie is
formeel beperkt tot het verzorgen van het secretariaat en het geven van logistieke steun (notuleren, uitbetalen van zitpenningen…). Hoewel de administratie
zo een tegengewicht wil bieden voor de belangengroepen die in de organen vertegenwoordigd zijn, zijn de sturingsmogelijkheden van de FOD en het RIZIV
beperkt. In geen enkele regeling blijkt de administratie formeel invloed te kunnen
uitoefenen op de organen. Soms zitten er ambtenaren in de raden, maar steeds
zonder stemrecht (bv. als voorzitter of secretaris van een commissie). De organen leggen geen verantwoording af aan de administraties.
In sommige raden zitten vertegenwoordigers van de minister maar in de onderzochte organen hebben die geen stemrecht of slechts een raadgevende stem. In
andere organen zit geen enkele vertegenwoordiger van minister of administratie,
hoewel die organen soms een grote rol in het Belgische gezondheidsbeleid spelen. Ook is de termijn waarbinnen een advies aan bv. de minister moet worden
verstrekt, niet altijd bepaald (bv. NRZV wel – Commissie Patiëntenrechten niet).
Concluderend kan worden gesteld dat de minister weliswaar meer sturingsmogelijkheden heeft dan de administratie maar hij toch weinig formele mogelijkheden
heeft om de organen bij te sturen indien ze hun taken niet behoorlijk zouden uitvoeren.
1.4.2

Raden en commissies bij de FOD Volksgezondheid

De “technische en administratieve ondersteuning van communicatie, raden en
overlegorganen” in het domein volksgezondheid is één van de taken van de
FOD27. Het gaat om parlementaire commissies, organen voor organisatie van het
beroep van zorgverleners en organen met overheidstaken zoals de planningscommissie, overleg tussen verschillende instellingen ….
De meeste organen werden bij wet of koninklijk besluit opgericht om aan een
speciﬁeke behoefte tegemoet te komen die zich op een bepaald moment in het
beleidsdomein volksgezondheid manifesteerde (bv. BAPCOC; Inﬂuenza…). Een
algemeen regelgevend kader waarbinnen al deze of minstens een gedeelte van
deze organisaties zou kunnen functioneren, ontbreekt. Voor een aantal organen
is de samenstelling en structuur (voorzitter, bureau, secretariaat…) in de regelgeving op een gelijkaardige wijze vastgelegd. Uit de samenstelling van deze
organen blijkt wel dat een vertegenwoordiging van de actoren en de aanwezigheid van expertise is nagestreefd. Het belang en de activiteitsgraad en impact

27

Art. 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
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van deze organen voor de beleidsondersteuning biedt een gevarieerd beeld. De
meeste organen hebben een adviserende of overlegfunctie of beide. De adviezen
kunnen ethisch, juridisch of technisch van aard zijn. Het Rekenhof wijst erop dat
het belangrijk is overleg en advies, zeker als ze binnen eenzelfde orgaan worden
uitgeoefend, zo niet te scheiden dan toch duidelijk van elkaar te onderscheiden.
Waar het bij overleg gaat het om belangenvertegenwoordiging, moet de adviserende functie onafhankelijkheid nastreven.
Voor de helft van de onderzochte organen is er reglementair geen enkele vorm
van verantwoording opgelegd.
Ook budgettair is er onvoldoende transparantie. In geen enkel geval kan de totale
kostprijs van een orgaan worden achterhaald. Als er al een jaarverslag wordt
gemaakt bevat het geen ﬁnanciële informatie.
Comité voor Bio-Ethiek
Het Comité voor Bio-Ethiek beschikt over zeven personeelsleden van wie vijf
gedetacheerd uit verschillende federale overheidsdiensten, één contractueel en
één die op basis van een niet nader bepaald overleg met het Rode Kruis in dienst
is. De werkingskosten zijn gedeeltelijk ten laste van de begroting van de FOD
Justitie. Het jaarverslag van het comité bevat geen ﬁnanciële informatie.
Sommige organen worden expliciet vermeld in de begroting van de FOD Volksgezondheid, bijv. programma 25.51.7 “Embryocommissie”, de meeste zijn opgenomen in andere programma’s en basisallocaties van de begroting volksgezondheid. Vaak gaat het enkel om de presentiegelden en onkostenvergoedingen. De
organen kunnen ook nog via andere wegen worden geﬁnancierd (bv. BAPCOC
ten laste van het RIZIV). Studies op verzoek van deze organen worden soms uitgevoerd door de FOD of er wordt personeel van de FOD ter beschikking
gesteld.
De output van de organen beoordelen is moeilijk omdat de taken in algemene
bewoordingen zijn gesteld en de organen geen operationeel plan hebben. De verantwoording – als die er al is – beperkt zich vaak tot een opsomming van de uitgevoerde activiteiten.
Drie van de onderzochte organen maken een publiek jaarverslag. Drie organen
maken hun adviezen publiek; één orgaan werd nog nooit om advies gevraagd.
Alleen de NRZV en het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek maken hun activiteiten en concrete adviezen voldoende bekend. Alle organen worden wel summier
voorgesteld op de website van de FOD, maar alleen BAPCOC heeft een eigen
website. NRZV publiceert haar adviezen op de website van de FOD.
De doorlooptijd van adviezen varieert sterk naargelang er termijnen zijn opgelegd
of niet. Zo beschikt de NRZV over twee maanden om advies uit te brengen. Die
termijn wordt gerespecteerd. De reglementering bepaalt geen termijn voor de
Commissie Patiëntenrechten. Die commissie heeft gemiddeld ruim acht maanden
nodig om een advies te formuleren, wat een dynamisch beleid bemoeilijkt.
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Binnen de eerder vermelde hervormingen werd ook de werking van de adviesorganen onderzocht. In een ‘charter’ werd vervolgens een model opgenomen met
basisprincipes voor een goede werking van de huidige en toekomstige adviesorganen28. Dit onderdeel van de BPR werd niet uitgevoerd. In zijn managementplan van 2003 nam DG1 van de FOD de doelstelling op “om het beleid door
adviesvorming te objectiveren en beleidsondersteuning (studies en mankracht)
te verstevigen”. DG1 voegde eraan toe dat de bestaande adviesorganen zo nodig
in vraag moeten worden gesteld, zowel in hun bestaan, hun structuur, hun werking en de strategie. Ook zou worden nagegaan hoe de werking, de structuur en
de strategie moet worden geoptimaliseerd. De tekst verwees naar het nut dat het
charter daarbij zou hebben. Deze doelstellingen werden tot nu toe niet gerealiseerd.
DG1 wijst erop dat het charter niet kan worden opgelegd wegens de autonomie
van de raden en commissies. Wel leidde het charter tot aanpassing van het reglement van inwendige orde van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en
van de ‘Multipartite’.
1.4.3

Raden, commissies en comités bij het RIZIV

In het RIZIV zijn tientallen commissies en comités actief. Het gaat onder andere
om beheers- en overlegorganen. Deze organen beheren en controleren op verschillende niveaus de ziekteverzekering. Ze vinden een wettelijke basis in de
(gecoördineerde) wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzekering en uitkeringen. De wet is uitgevoerd door het KB van
3 juli 1996. De gemeenschappelijke basis maakt dat deze organen uniformer
werken dan de organen die onder de FOD ressorteren (taken, samenstelling raad,
wijze van beslissen zijn immers in regelgeving opgenomen).
Binnen hun domein verlenen ze advies bij het gezondheidszorgbeleid, oefenen ze
toezicht uit op de uitvoering ervan, functioneren ze als overlegorgaan of vertegenwoordigen ze de sector (bv. overeenkomstencommissies en de bijbehorende
overlegcomités voor overleg tussen de sectoren). Naargelang van hun functie tellen die organen zowel vertegenwoordigers van de overheid, de ziekenfondsen en
de sociale partners alsook van de verschillende belangengroepen in deze sector
zoals de beroepsverenigingen van zorgverstrekkers en de ziekenhuizen. Soms zijn
er ook experts of patiëntengroeperingen vertegenwoordigd. Vaak hebben alleen
de vertegenwoordigers van de sector zelf stemrecht. Elkeen verdedigt er bijgevolg zijn belangen, wat op zich legitiem is maar principieel van beleidsondersteuning, gericht op het algemeen belang, moet worden onderscheiden.

28

Het charter bevat volgende basisprincipes: de organen moeten evenwichtig samengesteld zijn (met
maximaal 25 personen); de leden moeten zich duidelijke engageren door actieve aanwezigheid en
voorbereiding; belangenconﬂicten moeten expliciet worden aangegeven; de bevoegdheid en de
doelstellingen van het adviesorgaan moeten duidelijk worden omschreven; er moet een huishoudelijk reglement worden opgesteld; procedures moeten worden opgesteld en nagevolgd; de gevolgde
methodologie moet transparant zijn; adviesaanvragen moeten duidelijk zijn, met redelijke termijnen, en niet “pro forma” worden ingediend, het moet de bedoeling zijn de kennis echt te gebruiken;
de adviesaanvragen moeten gestandaardiseerd behandeld worden; consensus moet nagestreefd
worden, indien niet mogelijk moeten procedures zoals minderheidsnota’s worden toegepast. Er
werd nog aan toegevoegd dat het waarnemen van het secretariaat van een commissie een volwaardige taak is binnen de betrokken administratie.
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De diensten van het RIZIV moeten zorgen voor de voorbereiding, de organisatie,
het verloop en de opvolging van de vergaderingen van die organen. Dit betekent
het leveren van administratieve ondersteuning, technische bijstand en juridische
en reglementaire steun. Meerdere organen hebben nog een wetenschappelijke
raad en een technisch comité of raad die hun in hun werking ondersteunen.
De versnippering van de bevoegdheden over diverse organen en de grote verwevenheid tussen de advies- en de overlegfunctie veroorzaken een complexe en
weinig transparante besluitvorming29. Er is evenmin een publieke verantwoording
over de output (accountability). Alleen de verslagen van de wetenschappelijke
raad over de consensusvergaderingen kunnen vrij worden geconsulteerd op de
website van het RIZIV. De raad moet ook een jaarverslag opstellen voor de minister en enkele andere beheersorganen van het RIZIV. Deze verslagen zijn publiek
maar worden niet op de website van het RIZIV gepubliceerd.

1.5

Productie en verspreiding van wetenschappelijke kennis

De federale overheid beschikt niet over een centrale inventaris met alle geplande,
lopende en uitgevoerde beleidsondersteunende wetenschappelijke onderzoeken
die in het domein volksgezondheid worden uitgevoerd of uitbesteed30. Enkele
kennisinstellingen beschikten zelfs niet over een volledige inventaris van het door
of in opdracht van hun instelling uitgevoerde onderzoek, een voorwaarde voor een
overkoepelende inventaris. De afwezigheid van een inventaris hangt samen met
de problemen die dezelfde kennisinstellingen hebben om budgettaire cijfers voor
onderzoek te identiﬁceren. Dat wijst erop dat beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek voor deze kennisinstellingen blijkbaar geen kernfunctie is en niet
wordt herkend als thema / programma binnen het beleidsveld.
Op verzoek van het Rekenhof werd een inventaris opgesteld. Daarbij bleek het
gebrek aan een duidelijke deﬁnitie en afbakening van het begrip wetenschappelijk
onderzoek een struikelblok te zijn (zie punt 1.3). Voor zover er al een formele
afbakening voorhanden is, ligt die tot nu toe voor iedere kennisinstelling anders.
Er is nood aan uniforme deﬁnities die aansluiten bij die van de internationale
instellingen31.
Doordat de overheid geen overkoepelend beeld van de bestaande kennis heeft,
heeft ze evenmin inzicht in de inhoudelijke tekortkomingen in de kennis en in de
knelpunten in de kennisinfrastructuur. Zo is er geen zicht op de eventuele overlappingen tussen wetenschappelijke onderzoeken en in materies die onontgonnen
terrein blijven.

29

Deze vaststelling geldt niet enkel voor de raden en commissies van het RIZIV maar voor de meeste
organen in de sector Volksgezondheid die zowel een overleg- als adviesfunctie uitoefenen.

30

Dit gebrek werd al gesignaleerd in het PUMPonderzoek: Instituut voor de Overheid, Public Management Program – adviesopdracht, Brussel, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, Coördinatie van het Wetenschappelijk Onderzoek, 2005. De vaststellingen en aanbevelingen van dit onderzoek werden tot nu toe niet opgevolgd.

31

OESO, Measuring Expenditure on Health-related R&D, 2001 en OESO, Frascati Manual 2002,
The Measurement of Scientiﬁc and Technological Activities, Proposed Standard Practice for
Surveys on Research and Experimental Development, 2002.
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1.6

Conclusies

Het onderzoek wijst uit dat diverse kennisinstellingen heel wat wetenschappelijke
kennis verwerven. De federale overheid voldoet echter niet aan de WGO-normen
voor wetenschappelijke beleidsondersteuning in het domein volksgezondheid. Er
is geen uitgewerkt health research system. De elementen van zo’n systeem zijn
wel aanwezig maar de samenhang ertussen, die ze juist tot een coherent systeem
moet maken, ontbreekt grotendeels. Het gebrek aan samenhang tussen de
diverse instellingen en organen belemmert een efﬁciënte en effectieve verwerving
en aanwending van wetenschappelijke kennis om bij te dragen tot een verbetering van de gezondheid en een bevordering van gezondheidsgelijkheid.
Knelpunten zijn:
•

Er ontbreekt een visie en strategie om het HRS als systeem aan te sturen
en te beheren.

•

Het gebrek aan precieze budgettaire gegevens laat niet toe te beoordelen
of de ﬁnanciering van het systeem voldoende verzekerd is.

•

Het federale ‘kennislandschap’ voor volksgezondheid is moeilijk af te bakenen. Er is geen referentiekader en de diversiteit aan thema’s en organisatievormen van de vele publieke organen met een adviserende functie
resulteert in een gefragmenteerd veld waar overzicht en inzicht zoek zijn.
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Hoofdstuk 2
Taakuitvoering door de belangrijkste kennisinstellingen

Het eerste hoofdstuk beschreef hoe de federale overheid de verwerving van
wetenschappelijke kennis als ondersteuning van het gezondheidsbeleid organiseert.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de belangrijkste actoren van dat systeem
hun taken in de praktijk vervullen: de FOD Volksgezondheid (DG1 en DG2), de
HGR, het WIV, het KCE en het RIZIV. Er wordt onderzocht hoe de taken over de
instellingen verdeeld zijn, of de voorwaarden vervuld zijn voor een efﬁciënte werking, hoe beleidsondersteunend advies tot stand komt, verspreid en benut
wordt.
Voorzichtigheid is geboden als de instellingen zouden worden vergeleken. De
kennisinstellingen zijn immers zeer divers zowel wat hun statuut en taak als wat
hun werking betreft. Iedere instelling is georganiseerd op basis van zijn opdrachten en het begrip kennis heeft voor elke instelling een eigen betekenis en functie.
Het is bv. aangewezen een onderscheid te maken tussen de instellingen die kennisverwerving of -verspreiding als kerntaak hebben (WIV, HGR, KCE) en die
waarvoor dit geen of niet de enige kerntaak uitmaakt (RIZIV, FOD). Wel biedt de
diversiteit tussen de instellingen mogelijkheden om van elkaar te leren.

2.1

Taken van de belangrijkste kennisinstellingen

De FOD Volksgezondheid heeft een dubbele functie in het beleidsdomein: hij
stuurt, samen met de minister, het beleidsveld aan en ondersteunt daarnaast het
beleid. Vooral de beleidsondersteuning door het directoraat-generaal Gezondheidszorgvoorzieningen (DG1) en het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
(DG2) komt in dit hoofdstuk aan bod.
DG1 ondersteunt de kwaliteit van de gezondheidszorg en werkt beleidsconcepten
uit voor de ziekenhuissector. Daarvoor bestelt het beleidsondersteunende
studies. DG1 ontwikkelt daarbij vooral de implementatiestrategieën. Dat gebeurt
via proefprojecten. Met de ondersteuning van experts worden op een pragmatische manier nieuwe voorzieningen op beperkte schaal uitgeprobeerd en geëvalueerd. Naarmate er meer middelen beschikbaar zijn, worden projecten uitgebreid.
De projecten kunnen uiteindelijk uitmonden in een structurele ﬁnanciering voor de
nieuwe voorzieningen.
DG2 is belast met de basisgezondheidszorg (de eerste lijn): het medisch aanbod,
de gezondheidszorgverstrekkers. DG2 bestelt studies en ondersteunt initiatieven
met subsidies.
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) verstrekt op verzoek of op eigen initiatief
beleidsondersteunend advies voor alles wat de volksgezondheid aanbelangt. De
HGR verstrekt adviezen door een beroep te doen op de experts van de Raad. Hij
doet zelf geen onderzoek, tenzij literatuuronderzoek gericht op de synthese van
kennis. De Raad legt zich niet zozeer toe op ziekte dan wel op gezondheid en de
determinanten ervan. Momenteel spitst hij zich toe op de domeinen geestelijke
gezondheid, fysische en chemische omgevingsfactoren, voeding, bloed(derivaten),
weefsels en organen, infecties en vaccinaties. De afbakening van deze domeinen
evolueerde door de jaren heen. Zo zijn er domeinen waarin de HGR niet meer
actief is omdat ze elders een onderkomen kregen (bv. huisvesting, arbeidshygiëne,
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zondagsrust, kinderbescherming). Andere domeinen zijn nieuw of werden uitgebreid (bv. radioactiviteit, niet-ioniserende straling). De HGR is niet actief op vlak
van gezondheidszorg en zorginstellingen en houdt in zijn adviezen geen rekening
met economische aspecten. De Raad ziet zich als een instelling die enerzijds voor
de overheid werkt maar anderzijds in zijn werking volledig onafhankelijk is van
deze overheid.
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) had tot 2003 als opdracht
“wetenschappelijk onderzoek over hygiëne en epidemiologie”. In 2003 werd die
opdracht verruimd tot “het ondersteunen van het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek”. In 2007 werd verduidelijkt dat het WIV wetenschappelijk
onderbouwd advies moest verlenen voor een “proactief gezondheidsbeleid”. Het
WIV is verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van
databestanden in verband met epidemiologische bewaking (stand van de gezondheid en ziektes, oorzaken en verband met de verschillende bevolkingsgroepen van
het land). Door die monitoring en door verbanden te leggen tussen de verkregen
data (bv. kankerregistratie met milieufactoren, woonplaats, beroep…) kunnen
problemen en trends worden geïdentiﬁceerd en kunnen op basis daarvan aanbevelingen worden geformuleerd op vlak van gezondheidsbeleid. Vooral de dienst
Epidemiologie van het departement Epidemiologie – Toxicologie levert beleidsondersteunend onderzoek af. Het instituut kreeg ook speciﬁeke opdrachten zoals
het opstellen van een vierjaarlijkse gezondheidsenquête.
Met de oprichting in 2003 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) volgde België de Europese trend die ernaar streeft een doelmatige aanwending van overheidsmiddelen voor gezondheid en gezondheidszorg te
garanderen. Het KCE maakt studies voor het RIZIV, de FOD Volksgezondheid,
de FOD Sociale Zekerheid, hun adviesorganen en de beleidscel van de bevoegde
minister. De oprichtingswet vermeldt verschillende types onderwerpen, waaronder de evaluatie van medische technologieën en praktijken (HTA), organisatie en
ﬁnanciering gezondheidszorg (HSR) en richtlijnen voor de klinische praktijk
(GCP)32. Het KCE is niet betrokken bij de besluitvorming zelf of de uitvoering
ervan, maar heeft wel de opdracht om de weg te wijzen naar de best mogelijke
oplossingen op basis van analyses en wetenschappelijk onderzoek. Het KCE moet
objectieve gegevens aanbrengen om de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de
gezondheidszorg te ondersteunen en te zorgen voor een zo efﬁciënt en transparant mogelijke verdeling van de beschikbare ﬁnanciële middelen.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) organiseert,
beheert en controleert de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen. Het beschikt over een directie “onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie” en een wetenschappelijke raad die belast is met wetenschappelijk
onderzoek over geneeskundige verzorging en de kwaliteit van de zorgverlening.

32

Het KCE volgt een internationale indeling: Good clinical practices (GCP), Health technology assessment (HTA), Health services research (HSR).
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Introductie van kennis door de Wetenschappelijke Raad van het RIZIV
De Wetenschappelijke Raad van het RIZIV is samengesteld uit de partners en
vertegenwoordigers van ziekenhuizen en universiteiten en gericht op de uitwisseling van ervaring en expertise. Er bestaan twee afdelingen. Het Comité voor de
Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een
bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve
van alle voorschrijvende artsen (art. 3 KB 6 december 1994). Een consensusvergadering is een methode om geneeskundige en professionele richtlijnen te ontwikkelen die in een controverse over een geneeskundige procedure een standpunt willen innemen dat op een consensus berust, met als einddoel de verbetering
van de kwaliteit van de geneeskundige verzorging33. Het Comité voor Advies
inzake de Zorgverlening ten aanzien van de Chronische Ziekten en Speciﬁeke
Aandoeningen doet voorstellen voor zorgvernieuwingsprojecten in bepaalde
domeinen van de gezondheidszorg, bv. pijnbeleid. Dit comité heeft een aantal
jaren minder goed gefunctioneerd en weinig of geen adviezen afgeleverd. Het
hervatte zijn activiteiten omdat de minister meer adviezen vroeg. Recent werden
adviezen verstrekt over dementie en incontinentie. De aanvankelijk geplande
afdeling Evaluatie van de Nomenclatuur is nooit opgericht en momenteel ondergebracht bij de Technisch-Geneeskundige Raad (een andere raad binnen het
RIZIV) maar is nog niet operationeel.
Onder meer om de terugbetalingen van geneeskundige prestaties en geneesmiddelen te bepalen, heeft het RIZIV nood aan wetenschappelijk onderzoek. Het
RIZIV doet zelf literatuuronderzoek voor de sector van de geneesmiddelen, de
implantaten en de medische materialen en hulpmiddelen (eigen equipes in oprichting). Het publiceert die studies vanaf 2008 op zijn website. Dit interne onderzoek
vormt een element in de besluitvorming van de betrokken dossiers in de raden en
commissies. Ook de rapporten van het KCE worden hier aangewend.
Ook het Verzekeringscomité van het RIZIV kan wetenschappelijke studies laten
uitvoeren34. Het RIZIV levert ook data en analyses over gezondheidsuitgaven
die nodig zijn voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte
biedt het RIZIV via wetenschappelijk onderbouwde informatie ondersteuning aan
de zorgverleners met het oog op een kwaliteitsvolle zorg. Alleen de studies uitgevoerd in opdracht van het verzekeringscomité op basis van artikel 56 GVU-wet:
“Tegemoetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging voor bijzondere modellen van verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging”
komen aan bod in het gedeelte kennisverwerving (punt 2.5).
Sommige taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedeﬁnieerd en toegewezen. Voor andere is dat minder duidelijk. Enkele voorbeelden.

33

Meer uitleg over consensusvergaderingen is te vinden op: http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/statistics-scientiﬁc-information/consensus/method/index.htm

34

Artikel 56 wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Gelijke kansen op gezondheid: de taak van iedereen en niemand
Zoals vermeld in punt 1.1.1 maakt equity, het recht op gelijke kansen op gezondheid, als dusdanig geen onderdeel uit van ons gezondheidssysteem en werd
het daarom ook niet toegewezen aan een welbepaalde instelling. Als overschrijdend thema raakt het overigens vele beleidsdomeinen: niet alleen volksgezondheid in de strikte zin, maar ook armoedebeleid, welzijn, onderwijs … Het
gebrek aan een integrale aanpak op beleidsniveau maakt dat onderzoek naar
equity beperkt en versnipperd is35 waardoor het begrip vaak wordt teruggebracht
naar het, weliswaar belangrijke, ﬁnanciële aspect van de toegankelijkheid tot de
zorgverlening. Slechts de laatste jaren komt equity, ondermeer onder invloed van
de EU, meer als een volwaardig thema naar voor36.
Ondersteuning van de strategische beleidsontwikkeling en het verkennen van
toekomstige uitdagingen voor de volksgezondheid
Geen kennisinstelling in het beleidsdomein volksgezondheid ondersteunt strategisch de beleidsontwikkeling. Iedere kennisinstelling moet daar dus zelf op zijn
niveau voor zorgen. Strategische beleidsontwikkeling vereist onder meer over de
lopende beleidsperiode heen te kijken en op basis van toekomstverkenningen,
trend- en scenarioanalyses, doelstellingen op halﬂange en lange termijn te bepalen. Het onderzoek stelde vast dat geen enkele instelling systematisch de toekomstige problemen voor volksgezondheid verkent. De gezondheidsenquête die
het WIV om de vier jaar laat uitvoeren en die de samenhang tussen gezondheid,
gebruik van gezondheidszorgen en gezondheidsdeterminanten in beeld brengt, is
een eerste aanzet tot toekomstverkenning. Op basis van die enquête identiﬁceert
het WIV de toekomstige uitdagingen voor volksgezondheid en maakt het de informatie over aan alle zeven ministers die in België bevoegd zijn voor volksgezondheid. Het gebruik ervan varieert. Er is nog geen stadium bereikt waar de informatie systematisch gebruikt wordt voor het formuleren van prioriteiten. Het WIV wil
met de in 2008 opgerichte operationele directie “Volksgezondheid & surveillance”
de beleidsondersteuning en een proactief gezondheidsbeleid verder ontwikkelen.
Naast de gezondheidsenquêtes worden ook de voedselenquêtes, de enquêtes
naar ziekenhuisinfecties, het gebruik van drugs, e.a. in deze directie ondergebracht. De resultaten hiervan worden besproken in de interministeriële conferenties, waar uiteindelijk beleidsafspraken tussen de bevoegdheidsdomeinen worden
gemaakt.

35

De Koning Boudewijnstichting gaf bij deze problematiek de aanbeveling: “Om al deze redenen is
het nodig een stroomstoot of een boost te geven aan de opbouw van kennis en expertise inzake
‘gelijke kansen in gezondheid’. De studie beveelt verder onderzoek aan over de ongelijke verdeling van de gezondheid en over de determinanten ervan, evenals meer toegepast onderzoek over
de effecten van maatregelen en strategieën op dat thema.” Koning Boudewijnstichting, Belgische
initiatieven om de ongelijkheid in gezondheid te verkleinen 1995 – 2006, december 2007 en
Koning Boudewijnstichting, Beleidsaanbevelingen Ongelijkheid in Gezondheid, oktober 2007.

36

Bv. onderzoeksproject DWTC (TA/00/15) ‘Aanpak van ongelijkheid in gezondheid in België’.
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=TA/00/15)
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2.2

Strategische plannen van de kennisinstellingen

Hoofdstuk 1 toonde aan dat er op het federale niveau geen overkoepelende visie
en strategie bestaat voor de wetenschappelijke ondersteuning van de volksgezondheid. Evenmin bestaat er een expliciete visie op de rol van de kennisinstellingen als geheel. Er is dus geen richtinggevend kader dat de verwachtingen aangeeft van het beleidsniveau ten aanzien van de kennisinstellingen. Zij hebben dan
ook weinig houvast bij de formulering van hun strategie en de invulling van hun
opdrachten.
In hun strategische plannen moeten de kennisinstellingen verduidelijken welke
kennis zij aan het beleid willen verstrekken (= beleid voor kennis) en de manier
waarop die kennis tot stand zal komen en het gebruik ervan kan worden geoptimaliseerd (= kennisbeleid). Het onderzoek van de strategische plannen toont een
verdeeld beeld: waar sommige instellingen een kennisbeleid uitbouwen, krijgt het
bij anderen nog geen volwaardige plaats in de strategie van de instelling. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verschillende plannen.
DG1 en DG2 hebben geen uitgeschreven strategie voor de verwerving, de opbouw
en het gebruik van kennis. In de DG’s wordt met kennisbeleid nog onbewust
omgegaan. In hun managementplannen worden speciﬁek onderzoek, studies en
kennis wel (ad hoc) vermeld zonder een wezenlijk onderdeel uit te maken van een
kennisbeleid. Mogelijks hebben individuele ambtenaren die bezig zijn met de
beleidsontwikkeling en -uitvoering ieder voor zich wel een bepaald zicht op de
kennis die het beleid nodig heeft.
De visie van de HGR op het kennisbeleid is verwerkt in haar managementplan.
De Raad ontwikkelt sinds oktober 2007 een balanced scorecard om de opvolging
te verzekeren van de strategische en operationele doelstellingen aan de hand van
kritische succesfactoren (waaronder sommigen op het niveau van het kennisbeheer) en performantie-indicatoren.
Als gevolg van het veranderingsproject 2006-2008 (Jennerproject) is het WIV
begonnen met strategische planning, zij het aanvankelijk nog fragmentarisch en
informeel. Na het inschatten van de behoeften van de stakeholders, wil het WIV
de prioriteiten per (intern) departement voorstellen en de meerwaarde voor de
volksgezondheid nagaan in het kader van de vastgelegde prioriteiten (managementplan 2006-2012). Dit leidt dan tot een portfolio van uit te voeren projecten.
Het werkingskader van het KCE is zijn managementplan uit 2003. Het plan, met
uitgeschreven strategische en operationele doelstellingen, werd tot nu toe niet
geactualiseerd maar wel verder geconcretiseerd door de wetenschappelijke processen voor de verschillende types van onderzoeken te beschrijven in “draaiboeken”.
Het strategisch plan 2003-2007 van het RIZIV bevat een strategisch domein
‘Verbeteren van het gegevensbeheer – opmaken van studies’. Het RIZIV wil de
verzamelde en de gevalideerde gegevens beter verwerken om studies uit te
werken die een antwoord bieden op de actualiteit.
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2.3

Interne capaciteit van de kennisinstellingen

Om de verwerving, verspreiding en benutting van kennis doelmatig te laten verlopen moeten de kennisinstellingen voldoen aan bepaalde voorwaarden. De organisatiestructuur moet het mogelijk maken de opdrachten uit te voeren. Er moeten
ﬁnanciële middelen op een transparante wijze beschikbaar zijn. Ze moeten hun
opdrachten kunnen toevertrouwen aan voldoende en gekwaliﬁceerd personeel dat
in staat is de strategie van de instelling uit te voeren. Deze voorwaarden noemen
we verder de interne capaciteit van de instellingen.
2.3.1

Hervormingen in de organisatiestructuur

Bij de oprichting van de FOD Volksgezondheid werden entiteiten uit verschillende
departementen samengebracht. De uiteenlopende bevoegdheden en verschillende organisatiecultuur van deze diensten maken van de FOD een verzameling
van directoraten-generaal die vrij autonoom zijn, ondermeer voor het opzetten
van projecten en het uitvoeren van onderzoeken. Naar aanleiding van de onder
punt 1.2.3 besproken hervorming zou het domein volksgezondheid opgedeeld
worden tussen administratie, agentschap en wetenschappelijke instelling37. Een
overlegforum in de beleidsraad moest voor afstemming en coördinatie zorgen.
Deze plannen werden, zoals eerder aangestipt, niet gerealiseerd. Toch wil de
FOD in de toekomst een sterkere centrale aansturing doorvoeren en de processen van de DG’s stroomlijnen. Tijdens de audit is de functie van “beleidsondersteunend onderzoekscoördinator” gecreëerd met als taak de beleidsondersteunende processen te volgen en te rapporteren aan het directiecollege.
De HGR doorliep met Coperhealth een herstructurering die gericht was op professionalisering. Er werd een uitgebreid college opgericht als beslissings- en controleorgaan. Acht jaar verder is de hervorming op juridisch vlak ongeveer afgerond; de nodige reglementaire teksten en het huishoudelijk reglement werden
opgesteld. Op organisatorisch vlak plant de HGR dat de hervormingen nog enige
tijd zullen doorlopen, met het uittekenen van processen en procedures die verbonden zijn aan de doelstellingen van de organisatie en die worden opgevolgd
door indicatoren.
Ook het WIV ging door een overgangsperiode met de hervorming van de interne
structuren, het management en de bedrijfscultuur. Het WIV is als wetenschappelijke instelling verbonden met de FOD Volksgezondheid. De wetenschappelijke
instelling omvat enerzijds een staatsdienst (met een begroting binnen die van de
FOD) en een rechtspersoon (met eigen inkomsten, vermogen en begroting). Via
de rechtspersoon sluit het WIV onderzoekscontracten met derden, zoals de EU
en de gewesten en gemeenschappen. Zowel het budget van de staatsdienst als
dat de rechtspersoon worden beheerd door het directiecomité van het WIV.
Het KCE is de jongste instelling. Er werd gekozen voor de vorm van een openbare instelling van categorie B omdat dit statuut het beste de gewenste onafhankelijkheid en dynamiek kan waarborgen. Doordat de Raad van Bestuur is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de belangrijkste actoren binnen de
gezondheidszorg, wil het KCE een direct contact houden met de wereld van de
politiek en van de zorgverleners38.
37

De oorspronkelijke doelstelling was binnen de FOD een DG Wetenschappelijk Onderzoek op te
richten waaronder CODA en WIV zouden vallen. Dit bleek te moeilijk omdat een wetenschappelijke instelling speciﬁeke statuten heeft voor haar personeel.

38

Art. 270, § 1, van de wet houdende de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Programmawet van 24 december 2002).
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Binnen het RIZIV is het kennisbeleid gedecentraliseerd. Het zit verspreid bij de
verschillende diensten en de verschillende raden en commissies die de beheers-,
overleg- en adviesorganen van het RIZIV vormen. De oprichting van de directie
Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging past in de uitbouw van deze strategische activiteit. Deze dienst
centraliseert ondermeer de studies (art. 56 GVU-wet). De dienst Controle en
Evaluatie werd hervormd in 2003 (o.a. bijkomende opdracht evaluatie) vanuit de
bezorgdheid om de ﬁnanciering van het systeem haalbaar te houden. Dat werd
verbonden met kwaliteitsbewaking, nl. de toepassing van de goede medische
praktijk39. Deze dienst doet continu aan wetenschappelijke evaluatie van activiteiten op het veld, door onder meer indicatoren te bepalen waaraan de afwijking met
de normale medische praktijk kan worden gemeten.
2.3.2

Onvoldoende doorzichtigheid van de budgetten

Net zoals er geen overkoepelende strategie is voor de rol van de kennisinstellingen als geheel, worden ook de uitgavenprogramma’s van de instellingen niet
samenhangend en transparant voorgesteld in de begroting. Voor de instellingen
die naast beleidsondersteuning nog andere taken hebben is het bovendien niet
eenvoudig om het gedeelte van hun ﬁnanciering dat besteed wordt aan BOS te
onderscheiden van die andere taken. De verschillende begrotingen zijn historisch
gegroeid en zijn niet gebaseerd op een analyse van de noden op vlak van BOS en
de bijbehorende begrotingsmiddelen. Dit maakt ook dat het niet mogelijk is te
besluiten of de huidige verdeling al dan niet optimaal is.
FOD Volksgezondheid
DG1 van de FOD beschikt over twee ﬁnancieringsbronnen. Klassieke BOSstudies worden aangerekend op de begroting van de FOD40. Voor 2008 is
273.000 euro uitgetrokken voor studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen.
Proefprojecten en de eraan verbonden studies worden geﬁnancierd met kredieten van de globale ziekenhuisbegroting, die transiteren via het RIZIV41 (de zogenaamde B4-gelden). Tot 2000 was dit budget beperkt, sindsdien is het een
bevoorrecht instrument geworden voor de ﬁnanciering van nieuwe initiatieven
door de minister.
Tabel 3 – Evolutie van de uitgavenmachtiging van de proefprojecten (B4) in euro42
2005

2006

2007

4.921.913

7.520.765

34.317.103

Psychiatrische ziekenhuizen

10.213.482

11.200.251

35.069.360

Totaal

15.135.395

18.721.016

69.386.463

Algemene ziekenhuizen

39

De dienst werkt samen met de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie.

40

Basisallocatie 5612 1251. Organisatieafdeling 56 van Sectie 25 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008.

41

Het budgettaire kader en de voorwaarden voor de ﬁnanciering van de proefprojecten worden
bepaald in artikel 63 van KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van
het budget van de ﬁnanciële middelen van de ziekenhuizen.

42

Voor 2006 maakt het bedrag voor de proefprojecten 3 % uit van het totale bedrag van het onderdeel B4 en 0,3 % van het totale bedrag toegekend aan de ziekenhuizen. Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Rapport d’audit sur la sous-partie B4 du
budget des moyens ﬁnanciers des hôpitaux, 10 augustus 2007.
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Volgens DG1 zijn deze ﬁnanciële middelen beter ter beschikking (zowel in snelheid en duur als in omvang) dan die op de FOD-begroting. Hun toename maakt
het mogelijk om nieuwe proefprojecten te lanceren zonder de ﬁnanciering van de
lopende projecten in gevaar te brengen. Proefprojecten kunnen immers lang
duren en worden vaak pas beëindigd wanneer er een structurele ﬁnanciering is
gevonden voor de activiteiten die ze ondersteunen. Zo heeft DG1 in 2008 via de
B4-gelden nieuwe proefprojecten kunnen lanceren, terwijl er geen nieuwe onderzoeksprojecten ten laste van de FOD-begroting konden worden gestart. Het verdere onderzoek focust voor DG 1 op de proefprojecten, gelet op het budgettaire
belang ervan.
De budgetten voor de verschillende proefprojecten worden in het begrotingsconclaaf toegekend. De selectie van de projecten en de verantwoording erover verloopt via rechtstreekse communicatie tussen DG1 en de beleidscel van de minister en niet via de hiërarchische weg binnen de FOD (via het directiecomité en zijn
voorzitter). Ook de boekhoudkundige afhandeling gebeurt uitsluitend binnen DG1:
de dienst begroting van de FOD beschikt niet over gegevens over de proefprojecten. De taak van het RIZIV beperkt zich tot het ter beschikking stellen van de
gelden. Deze ondoorzichtige verdeling van ﬁnanciële middelen roept vragen op bij
andere kennisinstellingen en binnen de FOD zelf. DG2 beschikt alleen over kredieten van de FOD voor de ﬁnanciering van zijn BOS-studies. De daartoe uitgetrokken kredieten werden overigens niet altijd aangewend voor BOS. Zo werden
de BOS-kredieten voor 2007 (176.000 euro) niet aangewend, maar herverdeeld
en toegewezen aan ICT-projecten. In de begroting 2008 werden de BOS-kredieten opnieuw verminderd ten voordele van kredieten voor ICT-projecten.
HGR
De begroting voor de HGR, die ondergebracht is in de begroting van de FOD,
bedroeg voor 2008 1,443 miljoen euro43. De tweehonderd experts van de HGR
worden slechts vergoed met een beperkte onkosten- en verplaatsingsvergoeding.
Wel draagt de HGR de personeelskosten van zijn vast wetenschappelijk secretariaat44.
WIV
De begrotingsmiddelen van het WIV, die in de begroting van de FOD zijn opgenomen (programma 56/3), dienen vooral om de vaste kosten te dekken. In 2008
bedroegen ze 18,2 miljoen euro. Daarnaast draagt de FOD gelden over aan het
WIV aangerekend op verschillende organisatieafdelingen, o.a. voor het uitvoeren
van contractueel onderzoek. Om zijn onderzoeksagenda uit te voeren zoekt het
WIV bijkomende middelen door contracten te sluiten met externe actoren, zoals
de gemeenschappen en gewesten, de EU enz. Die bijkomende middelen maken
ongeveer de helft uit van het budget van het WIV. Projecten worden pas gestart
als de nodige ﬁnanciering is gevonden. Daardoor kunnen onderzoeken die het
WIV nuttig acht, vertraging oplopen, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.

43

Op programma 56/2 is onder de vermelding ‘Hoge Gezondheidsraad’ in totaal 6.011.000 euro
ingeschreven. 4.568.000 euro daarvan is uitgetrokken voor ‘Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn’. Het gaat om uitgaven van
DG 4 van de FOD waar de Hoge Gezondheidsraad niet bij betrokken is.

44

Een vergelijking met de Nederlandse tegenhanger van de HGR, de Gezondheidsraad, leert dat die
beschikt over een structureel budget van 3,5 miljoen euro voor een vergelijkbaar takenpakket.
Jaarverslag 2008 Gezondheidsraad, p. 63
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Financiering van het programma ‘nationale surveillance van infecties in de
hospitalen’
In het project ‘antibioticaresistentie en zorggerelateerde infecties’ doet het WIV
de surveillance van de ziekenhuisinfecties. Het project is gestart in 1980 op het
ogenblik dat dit onderwerp in de ziekenhuizen nog onbekend was. De ﬁnanciering
van de surveillance werd naderhand geregeld in een KB en de ﬁnanciering van de
ziekenhuizen is verhoudingsgewijze aangepast.
Dezelfde problematiek herhaalt zich nu bij de rusthuizen (bevoegdheid van de
gemeenschappen). Het WIV zou een deel van de surveillance activiteiten willen
uitbreiden naar de rust- en verzorgingstehuizen, maar zoekt nog naar ﬁnanciering.
De betrokkenheid van de verschillende beleidsniveaus maakt de zaak nog complexer. Er is thans een plan om de federale ﬁnanciering aan te passen, zodat de
problemen zowel voor de ziekenhuissector als voor de rusthuizen opgelost zijn.
KCE
Het KCE wordt geﬁnancierd door dotaties van de FOD Volksgezondheid, de
FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV. In 2008 bedroeg de totale dotatie
9.320.317 euro45.
RIZIV
Het RIZIV beschikt over een budget voor externe studies (art. 56 GVU-wet). De
Algemene Raad van het RIZIV legt dat vast, wat betekent dat ondermeer de vijf
vertegenwoordigers van de regering het moeten goedkeuren. Het budget voor
‘dossiers artikel 56’ bedraagt op jaarbasis ongeveer 60 miljoen euro. Het bedrag
gereserveerd voor BOS-studies maakt daar slechts een fractie van uit. Anderzijds
kunnen BOS-studies ook ten laste gelegd worden van andere begrotingsartikelen, bv. uitgaven voor Domus Medica (de Vlaamse vereniging van huisartsen)
vallen onder het artikel voor ‘expertise’ van de RIZIV-begroting.
2.3.3

Human resources

Niet alle instellingen kunnen aan wetenschappelijk personeel dezelfde verloning
en arbeidsomstandigheden bieden. Vooral de FOD, en het WIV en de HGR, die
onder de FOD ressorteren,hebben de aandacht daarop gevestigd46. Naast ongelijke verloningen wordt ook gewezen op de tijdrovende wervingsprocedures. Die
situatie verhindert ondermeer een passende begeleiding van onderzoeken en het
vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar duidelijke implementeerbare aanbevelingen voor het beleidsniveau.
DG1 en DG2 van de FOD melden een tekort aan personeel dat in staat is om
wetenschappelijk onderzoek te begeleiden en onderzoek te vertalen naar aanbevelingen voor het beleidsniveau. Dat komt doordat de FOD actiever is geworden (hij schrijft o.m. mee aan uitgewerkte beleidsvoorstellen en speciﬁeke beleidsnota’s) en tegelijkertijd de capaciteit is gedaald door ondermeer de afsplitsing
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KCE, Jaarverslag 2008, p. 60.

46

Een studie van de FOD P&O bevestigt grotendeels de problemen met betrekking tot het verwerven
en behouden van artsen voor federale overheidsdiensten. FOD P&O, Studie van de verloningssituatie van geneesheren binnen de federale overheid, 2007, 11 p.
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van entiteiten zoals het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), dat werd opgericht op 1 januari 2007. Het personeelskader is niet aangepast aan die wijzigingen. DG2 slaagt er niet in om de functie
van kennisbeheerder in te vullen. Het gebrek aan capaciteit leidt ertoe dat men
naast een project ook de begeleiding ervan uitbesteedt.
Via de vele commissies en raden slaagt de FOD er anderzijds wel in om op een
goedkope manier expertise in huis te halen. De experts werken op vrijwillige basis
en krijgen enkel een onkostenvergoeding. Vaak worden deze experts ondersteund
door hun universiteit of onderzoeksinstelling (bv. wetenschappelijke bibliotheek,
assistenten…), waardoor de FOD die kosten niet hoeft te dragen.
Bij de HGR moet een onderscheid gemaakt worden tussen de capaciteit van de
externe experts waarop de HGR een beroep kan doen en de capaciteit van het
ondersteunende wetenschappelijk secretariaat. Het aantal benoemde experts is
recent uitgebreid van negentig naar tweehonderd. Daarnaast kan de Raad nog
beroep doen op ongeveer 300 bijkomende niet-benoemde experts. De capaciteit
van het wetenschappelijke secretariaat is echter zeer beperkt (acht wetenschappelijke medewerkers) en heeft de uitbreiding van het aantal experts niet gevolgd.
Er is ook nood aan opbouw van interne capaciteit. De HGR vermeldt moeilijkheden om deze, meestal jonge, mensen te behouden: het statuut zou als ongunstig
worden ervaren en de carrièremogelijkheden zouden beperkt zijn. Een eerder
geplande hervorming van het statuut werd niet gerealiseerd. Het nieuwe personeelsplan plant de rekrutering van een vijftal interne experts. Daarnaast moeten
de bestaande vacatures worden ingevuld47.
De dienst Epidemiologie van het WIV (de dienst die het meeste beleidsondersteunend onderzoek verricht binnen het WIV) kampt met structurele problemen
om kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk personeel aan te trekken en te
behouden. De dienst wijst erop dat er in België geen degelijke opleiding in Public
Health bestaat en dat de carrièremogelijkheden beperkt zijn. Wel zou het nieuwe
wetenschappelijke statuut verbetering hebben gebracht, o.a. op het gebied van
verloning en promotiekansen. De onderzoeksprojecten van het WIV worden vaak
geﬁnancierd via kortetermijncontracten, zodat aan medewerkers vaak ook slechts
kortetermijnarbeidsovereenkomsten kunnen worden geboden. Het WIV vindt de
loonsverschillen binnen de federale overheid te groot gepercipieerd: zo zou het op
vlak van personeelsbeleid niet kunnen concurreren met bijvoorbeeld het KCE.
Daarbij aansluitend zijn de loonvoorwaarden in het KCE beter dan in de bovenvermelde instellingen. Het KCE beschikt momenteel ook over voldoende personeel om zijn opdrachten uit te voeren.

2.4

2.4.1

Externe capaciteit van de kennisinstellingen: samenwerking
met anderen
Samenwerking tussen de federale kennisinstellingen

Hoofdstuk 1 wees op het gebrek aan strategie in verband met de coördinatie en
afstemming van het wetenschappelijk onderzoek in Volksgezondheid. Dit maakt
de nood aan onderlinge afstemming tussen de instellingen des te belangrijker.

47

Ter vergelijking: de Nederlandse Gezondheidsraad beschikt over 58 medewerkers, onder wie
31 wetenschappelijke medewerkers
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De recente bestuurlijke hervormingen en oprichting van nieuwe instellingen boden
een kans om de taken duidelijker toe te wijzen en de samenwerking te structureren. Die kans werd echter niet benut (zie punt 1.1. voor het gebrek aan afstemming tussen FOD en RIZIV). Er werden wel losse initiatieven genomen om de
samenwerking te bevorderen, zoals de oprichting van de Multipartite: een overlegorgaan voor ziekenhuisbeleid waar naast de meeste kennisinstellingen ook artsen, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen zijn vertegenwoordigd. Soms
bestaan er speciﬁeke overlegstructuren om de samenwerking over een welbepaald punt te bevorderen, zoals tussen het RIZIV en DG1 van de FOD over de
therapeutische proefprojecten. Tot een structurele afstemming komt het echter
niet. De impact van de oprichting van het KCE op de taken van de bestaande
kennisinstellingen werd evenmin duidelijk afgelijnd, wat tot onzekerheid leidde
hoewel na verloop van tijd een nieuw evenwicht werd gevonden tussen de betrokken organisaties.
Coördinatiefunctie
Binnen het beleidsdomein volksgezondheid bestaat er geen ofﬁcieel forum voor
multilateraal overleg, waar de instellingen onderling kunnen afstemmen op basis
van hun strategie, programma’s, planning of budgetten en hun activiteiten kunnen
coördineren.
Op het eerste gezicht lijkt de FOD Volksgezondheid voor de hand te liggen als
coördinator van de beleidsondersteuning (zie punt 1.2.3.). Nochtans gebeurt dat
momenteel niet. Ook de kennisinstellingen zien de FOD niet als een instelling die
het beleidsveld zou aansturen.
De FOD heeft wel plannen op dit gebied. Naast de aanstelling van een coördinator zou er in een eerste fase een onderzoeksinventaris worden opgesteld en een
methodologie ontwikkeld voor de hele beleidsondersteuningscyclus (agendabepaling, uitbesteding, opvolging, oplevering, publicatie…). De FOD zou op termijn
ook de onderzoeksagenda’s van de kennisinstellingen openbaar willen maken.
Een overkoepeling om de afstemming te verbeteren?
In Frankrijk werd de Haute Autorité de la Santé opgericht. Deze koepel zorgt
ervoor dat opdrachten en bevoegdheden niet versnipperd geraken en installeert een gemeenschappelijke bedrijfscultuur in de diverse instellingen (procedures, wetenschappelijke methodiek, efﬁciëntie, kwaliteit van de opgeleverde
producten).
Beperkte samenwerking
Tussen de instellingen is de samenwerking beperkt. Voor enkele projecten wordt
ad hoc samengewerkt maar er bestaan weinig procedures voor de afstemming
van beleidsdoelstellingen, opvolgingsmethoden en informatiestromen, voor de
bevordering van synergie en schaalvoordelen. Onderzoeksagenda’s worden niet
op elkaar afgestemd zodat hiaten en overlappingen kunnen ontstaan (zie voorbeeld in kader hieronder). Ook de samenwerking met andere federale instanties
beperkt zich tot de uitvoering van projecten. Geen van de instellingen vermeldt
een samenwerking met de POD Wetenschapsbeleid die verder gaat dan het
niveau van de gesubsidieerde projecten. De kennisinstellingen geven aan dat er
vanuit de POD Wetenschapsbeleid geen aansturing is van het onderzoek voor
volksgezondheid.
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Afstemming van agenda’s en tijdig leveren van onderzoeksresultaten
Een goede afstemming tussen de beleidsinitiatieven en de onderzoeksprogrammering van de kennisinstellingen kan leiden tot een betere benutting van onderzoeksresultaten. Ook timing is een belangrijke factor. Kennisinstellingen moeten
soms op korte termijn adviezen kunnen verstrekken. De termijnen worden mee
bepaald door de gehanteerde methodologie. De HGR staat het sterkst op dat
punt omdat hij zo goed als meteen advies verstrekt op basis van aanwezige
expertise. Bij het KCE, dat zelf onderzoek uitvoert of laat uitvoeren worden zes
tot negen maanden uitgetrokken voor een rapport. Het gebeurt soms dat beleidsmakers al een beslissing moeten nemen voordat het gevraagde onderzoek is
afgerond.
Zo gaf de HGR op wetenschappelijke gronden een positief advies over vaccinatie
tegen het Rotavirus. Het KCE deed later dit onderzoek over en gaf een negatief
advies vanwege de kosteneffectiviteit. De minister wachtte het advies van het
KCE niet af en besloot tot terugbetaling op basis van het advies van de HGR.
Een zekere vorm van overleg tussen de instellingen ontstaat wel doordat hun
leidend ambtenaren in diverse raden of besturen zitting hebben en elkaar daar
ontmoeten. De voorzitter van de FOD en de administrateur-generaal van het
RIZIV maken bijvoorbeeld deel uit van de raad van bestuur van het KCE. Het WIV
is opgenomen in het directiecomité van de FOD. Dit is echter nog geen waarborg
voor een daadwerkelijke samenwerking op vlak van kennisbeleid en onderzoek.
Wel uiten de meeste instellingen intenties voor meer en betere samenwerking,
vooral tussen wetenschappelijke medewerkers.
De onderzochte kennisinstellingen zijn verdeeld over de wenselijkheid van een
centrale regie. De meeste kennisinstellingen staan op hun onafhankelijkheid en
zijn van oordeel dat ze het best geplaatst zijn om te weten hoe ze inhoud moet
geven aan kennisvragen en onderzoeksprogramma’s. Een breed overlegforum
voor een betere communicatie en samenwerking ziet het merendeel wel zitten.
Bijlage 2 beschrijft de concrete samenwerking tussen de instellingen meer in
detail.
Het KCE als brug tussen de FOD en het RIZIV?
De wetgever bepaalde bij de oprichting van het KCE dat die instelling een brugfunctie zou uitoefenen tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Het KCE
heeft die taak (nog) niet kunnen waarmaken.
De samenwerking tussen het KCE en het RIZIV verloopt vlot. Beide instellingen
stemmen hun werkzaamheden in toenemende mate op elkaar af. In zijn overlegstructuren confronteert het RIZIV de sector met de rapporten van het KCE. Vaak
dient het RIZIV het onderzoeksvoorstel in dat aan de basis van het KCE rapport
ligt, soms werken RIZIV-experts ook mee aan het rapport. Het KCE komt zijn
rapporten ook vaak voorstellen en toelichten in de overlegstructuren. Volgens het
RIZIV wordt er in de overlegstructuren steeds meer rekening gehouden met de
KCE-rapporten. Tot slot zouden de overlegstructuren bij de planning van hun activiteiten rekening houden met de aangekondigde KCE rapporten.
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De samenwerking tussen het KCE en de FOD verloopt veel moeizamer. Het KCE
selecteert maar weinig onderzoeksvoorstellen van de FOD, volgens het KCE
wegens een gebrekkige methodologische onderbouwing48. De FOD vindt echter
dat het vaak gaat om onderwerpen van groot belang. De enkele voorstellen die
het KCE wel selecteert, resulteren soms in rapporten die volgens de FOD niet
het gevraagde product zijn. Ook trekt de FOD soms de methodologie en de ervaring van de onderzoeksteams in twijfel. Tot voor kort was er geen afstemming
tussen de projecten en weinig contact tussen medewerkers van beide instellingen. Over de voormelde klachten of bezwaren werd niet goed gecommuniceerd.
In de loop van de audit werd een kentering vastgesteld in de verhoudingen tussen
de FOD en het KCE: de eerste afspraken werden gelegd tussen beide instellingen voor een beter overleg en een nauwere samenwerking. Daartoe heeft de
FOD een coördinator aangewezen. Ook zou men proberen de sterke punten van
elke instelling te benutten om zo complementair te werken: bv. een literatuurstudie van het KCE zou kunnen worden gevolgd door een proefproject uitgevoerd
door de FOD.
Een andere mogelijke reden voor de minder goede afstemming tussen het KCE
en de FOD is dat de onderzoeken die de FOD nodig heeft moeilijk uit te voeren
zijn en ook gevoelig kunnen liggen. De FOD heeft namelijk HSR-onderzoeken
nodig (organisatie en ﬁnanciering gezondheidszorg) die zeer breed gaan en
methodologisch moeilijk uit te voeren kunnen zijn. De doorlooptijd is langer, de
hardheid van de onderzoeksresultaten is niet altijd bevredigend. De bevindingen
gaan over de werking van het gezondheidsapparaat en conclusies en aanbevelingen kunnen daarom bijzonder gevoelig liggen bij vele actoren. Vergeleken daarmee zijn de HTA-onderzoeken (evaluatie van medische technologieën en praktijken) die het RIZIV meestal nodig heeft veel aantrekkelijker voor de kennisinstelling
die ze moet produceren. De methodologie is rechtlijnig en eenduidig, de onderzoeksresultaten harder en de doorlooptijd goed beheersbaar. Wel kunnen ook
HTA-onderzoeken gevoelige punten raken, bv. als een behandeling die winstgevend is voor de sector als minder efﬁciënt wordt bestempeld.
2.4.2

Samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten

Coördinatie tussen de verschillende regeringen
De bevoegdheidsverdeling vereist een goede coördinatie tussen de federale overheid en de deelstaten voor een integrale aanpak van volksgezondheid, zowel bij
de ontwikkeling van het beleid door het beleidsniveau als bij uitvoering ervan door
het overheidsapparaat. Daarnaast is die coördinatie ook een voorwaarde om tot
een samenhangend onderzoeks- en kennisbeleid te kunnen komen.
Op beleidsniveau zorgen de interministeriële conferenties (IMC’s) voor volksgezondheid voor afstemming tussen de federale overheid en de deelstaten. Ze
vormen een overlegforum tussen de verschillende regeringen. Voor de uitwerking
van thematische onderwerpen worden speciﬁeke werkgroepen samengesteld uit
medewerkers van beleidscellen aangevuld met experts. Binnen de IMC kunnen
samenwerkingsakkoorden worden gesloten, maar ook andere vormen van samenwerking zijn mogelijk. Zo werden er protocolakkoorden gesloten over diverse
onderwerpen zoals de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de organisatie
van borstkankerscreening, het voedselplan, de organisatie van de gezondheidsenquêtes, het drugsbeleid.
48

Zie onder punt 2.5.2. tabel 7: Indeling van de ingediende en geselecteerde onderzoeksvoorstellen
KCE naar aanvrager.
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Op administratief niveau bestaat er geen structuur die een continue samenwerking met de deelstaten ondersteunt. Wel wordt er, in uitvoering van de beslissingen van de IMC’s, ad hoc samengewerkt binnen projecten.
Samenwerking tussen de federale kennisinstellingen en de deelstaten
De samenwerking tussen de kennisinstellingen en de deelstaten verloopt via
projecten en is vrij beperkt. Het Rekenhof merkt op dat de nodige uitvoeringsbesluiten soms ontbreken: zo moest de samenwerking van het KCE met de
gemeenschappen en gewesten via een koninklijk besluit worden geregeld, maar
dat is nog steeds niet uitgevaardigd.
Er bestaan ook succesvolle voorbeelden van samenwerking.
Gezondheidsenquête
De Centra voor Operationeel Onderzoek in de Volksgezondheid (COOV) die de
gemeenschappen hadden opgericht, hadden data nodig over voedselconsumptie
en deden een beroep op het WIV. DG1 van de FOD Volksgezondheid bood de
nodige ondersteuning aan het WIV om de betrokken ministers van de verschillende beleidsniveaus op één lijn te krijgen. Dit project wordt opgevolgd door een
samenwerkingsakkoord.
Vaccinatiekalenders
De HGR en de gemeenschappen werken goed samen voor de vaccinatiekalender. De HGR stelt de kalender op en de gemeenschappen organiseren de vaccinatie in de praktijk.
De meeste kennisinstellingen achten, binnen hun mogelijkheden, wetenschappelijke dienstverlening voor alle bestuursniveaus aangewezen. Samenwerking biedt
immers het voordeel van een groter volume en meer diepgang voor onderzoek.
Ofﬁcieuze coördinatie
Het aantal experts in volksgezondheid is, zoals voor alle andere wetenschappelijke materies, hoe dan ook beperkt. De facto vindt men dan ook vaak dezelfde
personen terug in de structuren van de verschillende beleidsniveaus (gemeenschappen, federaal, Europa). Ook weten de experts, binnen hun specialisatiegebied, wie er nog actief is en welke onderzoeken gepubliceerd werden of lopend
zijn. Natuurlijk ontstaat zo een zekere afstemming tussen de verschillende
beleidsniveaus (en zelfs tussen de federale kennisinstellingen onderling). Ofﬁcieuze coördinatie kan effectief zijn, maar het gebrek aan geschikte structuren
maakt de constructie broos en houdt een permanent risico in voor de continuïteit
van de afstemming.

2.5

Organisatie van de kennisverwerving

Dit gedeelte gaat na hoe de kennisinstellingen kennis verzamelen, beheren, rapporteren en verspreiden. Het hele kennisproces moet openbaar zijn, de nodige
onafhankelijkheid vertonen en steeds een hoge wetenschappelijke kwaliteit
nastreven. De instellingen moeten beschikken over adequate systemen om data
te verzamelen, te beheren en te ontsluiten.
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2.5.1

Degelijk onderzoek vereist degelijke data

De beschikbaarheid van data is een voorwaarde om wetenschappelijk onderzoek
te kunnen uitvoeren49. Er zijn nog tekorten aan geregistreerde en toegankelijke
data voor het ondersteunen van het gezondheidsbeleid. Soms zijn er te weinig
data beschikbaar of zijn ze verouderd (bv. de recentste mortaliteitscijfers dateren
van 1999). Door een gebrekkige coördinatie leveren de verschillende overheden
(federaal, regionaal en lokaal) data aan op basis van verschillende standaarden,
waardoor aggregatie onmogelijk wordt. Databanken zijn te weinig op elkaar afgestemd en onvoldoende ontsloten voor onderzoek. Sommige kennisinstellingen
ervaren de privacywetgeving in deze context als een bron van moeilijkheden.
Deze instellingen vragen meer soepelheid op dat vlak voor wetenschappelijk
onderzoek. Enkele kennisinstellingen ondervinden speciﬁeke problemen.
Het WIV levert veel epidemiologische data aan vele belanghebbenden. Bij de
verzameling van die gegevens ondervindt het soms zelf moeilijkheden om de
nodige toegang te verkrijgen. Zo heeft het WIV, in tegenstelling tot het KCE en
het RIZIV, geen toegang tot de ziekenfondsgegevens van het Intermutualistisch
Agentschap (IMA).
De HGR wordt niet rechtstreeks geconfronteerd met een probleem van toegankelijkheid van data: het zijn de experts die over de data moeten kunnen
beschikken. Niettemin ondervindt ook de Raad speciﬁeke problemen om inzage
te krijgen in bepaalde data en statistieken (bv. data over geestelijke gezondheidszorg, het gebruik van CT-scan, de blootstelling van ziekenhuispersoneel
aan nucleaire straling).
Het KCE ondervindt soms moeilijkheden bij het verzamelen van data over kosten
en baten. Ook het verkrijgen van data vanuit de FOD verloopt moeizaam, wat het
KCE wijt aan een structurele onderbemanning van de datacel van de FOD. Ziekenfondsgegevens van het IMA zijn dan weer relatief duur en de opmaak ervan
kan ook lang duren. Het KCE wordt met minder problemen met de privacywetgeving geconfronteerd en kreeg tot nu toe steeds toegang tot de opgevraagde
data. Het kon zich daartoe beroepen op de hefbomen vermeld in artikel 296 van
zijn oprichtingswet van 24 december 2002.
Het RIZIV ervaart het verkrijgen van de nodige data van de ziekenfondsen via het
IMA als suboptimaal. Er is wel een permanente steekproef van data continu
beschikbaar, maar voor sommige onderzoeken zijn speciﬁeke datareeksen nodig.
Om die te verkrijgen kunnen maanden nodig zijn, o.a. omdat het IMA op zijn beurt
aangewezen is op de databanken van de verschillende ziekenfondsen. Het RIZIV
heeft daarom moeite om een volledig beeld te kunnen krijgen van de relaties tussen de patiënt, de verstrekker en de uitgevoerde prestaties.
2.5.2

Agendabepaling en selectie van onderzoek

De instellingen stellen geen onderzoeksagenda’s voor de lange termijn (drie tot
vijf jaar) op. De aanvragen van het moment oefenen een sterke druk uit, waardoor de instellingen niet toekomen aan het stellen van langetermijnonderzoeksvragen. Dat hangt ongetwijfeld samen met het ontbreken van langetermijndoelstellingen en het ontbreken van een globale onderzoeksstrategie voor de
volksgezondheid. Het selectieproces en het bepalen van de prioriteiten voor
onderzoek zijn soms bijzonder ondoorzichtig.
49

Voor een overzicht van de databanken in de gezondheidszorg: S. Van De Sande, D. De Wachter,
N. Swartenbroekx, J. Peers, H. Debruyne, I. Moldenaers, B. Lejeune, V. Van Damme, D. Ramaekers
en M. Leys, KCE Reports vol. 30A, Inventaris van databanken gezondheidszorg, 2006.
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FOD
DG1 en DG2 van de FOD gaan ervan uit dat een langetermijnagenda weinig
zinvol is gelet op de duur van de regeerperiode en het beleid op korte termijn. De
minister legt daarom de onderzoeksagenda van de FOD jaarlijks vast naar aanleiding van de begrotingsopmaak. In de begrotingsﬁches worden de geselecteerde
projecten inhoudelijk en ﬁnancieel onderbouwd. Hoe de twee directoraten de
projecten juist selecteren, is ondoorzichtig. Ze beschikken daarvoor niet over uitgeschreven procedures noch een format voor het motiveren van een studie. De
wijze van indienen varieert naargelang van de betrokken medewerker. Hoewel er
een vrij goede samenwerking is tussen de administratie en de beleidscel, komen
sommige opdrachten voor onderzoekscontracten, soms met expliciete vermelding
van de te kiezen contractant, rechtstreeks van de beleidscel, zonder voorafgaand
overleg met de administratie. DG2 vermeldt voor zijn onderzoeken een recente
verschuiving naar meer toegepast onderzoek met het oog op meer operationeel
gebruiksnut (bv. kadaster zorgverstrekkers, kankerregister, ondersteuning planningscommissie).
De FOD kondigt aan dat hij in de toekomst zal beschikken over meer systematisch uitgeschreven procedures, processen en duidelijke redeneringen om de
kwaliteit van de selectie, de opvolging van contracten en de impact van de resultaten op het beleid te optimaliseren. Daartoe werd een onderzoekscoördinator
aangewezen.
HGR
De HGR heeft geen langetermijnonderzoeksagenda, wat samenhangt met zijn
speciﬁeke taak: adviseren op aanvraag of op eigen initiatief. Het oprichtingsbesluit van de HGR bepaalt dat de minister(s), zijn medewerkers en de administratie de HGR om advies kunnen vragen. In een aantal reglementair bepaalde
gevallen is de administratie verplicht dat advies te vragen. Het college beslist, na
een beoordeling van de ontvankelijkheid, op voordracht van het bureau over de
opening van nieuwe dossiers (zowel de adviesaanvragen als de eigen projecten).
De processen voor het indienen en de behandeling van de verschillende soorten
adviesaanvragen en hun onderlinge prioriteiten zijn beschreven in procedures.
Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de adviezen voor het jaar 2008,
ingedeeld naar aanvrager.
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Tabel 4 – Verdeling van de adviezen van de HGR volgens aanvrager
(1 december 2007 tot 1 december 2008)50
Indelingen adviezen
Aanvrager

Gericht

Routine

Project

Minister Volksgezondheid

6

1

–

7

5%

Minister Leefmilieu

1

1

–

2

2%

DG4

1

15

–

16

12 %

DG5

8

1

–

9

7%

WIV

1

–

–

1

1%

FAVV

1

–

–

1

1%

FAGG

5

69

–

74

56 %

FANC

3

–

–

3

2%

Project HGR

–

–

18

18

14 %

26

87

18

131

100 %

Totaal

Totaal

%

Bron: HGR

De adviezen van de HGR zijn voor twee derde routineadviezen (niet-gepubliceerde
adviezen in individuele dossiers over erkenningen, registraties…), een derde zijn
‘gerichte’ adviezen en projecten. Ze behandelen een speciﬁeke, onderbouwde
vraag in het activiteitendomein van de HGR en komen tot stand op verzoek of op
initiatief van de HGR zelf (de projecten). De HGR wil routineadviezen zoveel
mogelijk verminderen om meer capaciteit te steken in de andere adviezen en
opteert voor een verdeling, bv. 50 % eigen initiatief, 40 % reglementair en op aanvraag, 10 % crisisadvies (bv. dioxinecrisis). Het doorschuiven van routine adviesopdrachten naar de administratie vraagt tijd en is nog maar in beperkte mate
geslaagd. Zo worden aanvragen tot erkenning van biociden en pesticiden nu in
eerste instantie behandeld door de administratie. Voor de meer complexe zaken
valt de administratie nog steeds terug op de HGR.
De HGR tracht een eigen inbreng te hebben op de agendavorming. De HGR
roept jaarlijks de stakeholders op om projectvoorstellen in te dienen. Voor deze
eigen projecten stelt de HGR een jaarprogramma op in overleg met de beleidscellen van de ministers van Volksgezondheid en van Leefmilieu. Dit gebeurt op basis
van een lijst van de projecten geordend volgens dringendheid, op basis van de
beschikbare tijd en budgettaire middelen. Ten slotte heeft de Raad een aantal
recurrente adviezen of projecten, zoals de herziening van de vaccinatiekalender,
kwaliteitsstandaarden, voedingsadviezen enz. In het kader van de uitwerking van
een balanced score card volgt de raad de actualiteit om dichter bij het beleid te
kunnen aansluiten. Daarnaast heeft de HGR een eenmalige zitting gewijd aan
projecten die op zeer lange termijn (tot twintig jaar) nodig kunnen zijn, zonder dat
daaruit een concrete onderzoeksagenda voortkwam51.

50

Zie de jaarverslagen van de HGR voor verdere cijfers en statistieken.

51

Buitengewone zitting van het College van 12/12/2007 met als doel in ieder domein vooruitzichten
te geven voor de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van volksgezondheid in de komende
20 jaar.
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WIV
Het WIV heeft zijn strategisch plan vertaald in onderzoeksdomeinen, waarbinnen
programma’s werden vastgelegd. Die programma’s zouden overeenstemmen met
de belangrijkste behoeften van de stakeholders (FOD, FAVV, FAGG …). Een
programma bestaat uit één of meer projecten. Hun termijn hangt af van hun ﬁnanciering (bv. gezondheidsenquête vijf jaar, voedselenquête drie jaar). De departements- en afdelingshoofden bepalen de invulling van de programma’s. Om zoveel
mogelijk projecten te kunnen uitvoeren, proberen ze daarbij ook in te schrijven op
oproepen voor onderzoek, bv. van de Europese Unie, die aansluiten bij een van
de programma’s. Het WIV sluit ook contracten op langere termijn af (vijf jaar)
over bepaalde thema’s (bv. over het levenseinde en palliatieve zorg, met de
Vlaamse Gemeenschap). De uiteindelijke onderzoeksagenda wordt voor advies
voorgelegd aan de wetenschappelijke raad van het WIV, voor goedkeuring aan de
directieraad en vervolgens overgezonden naar de minister.
KCE
Het KCE werkt enkel met een jaarprogramma, om zoveel mogelijk aan te sluiten
bij de actualiteit. Het jaarprogramma komt tot stand op basis van een oproep tot
voorstellen die het KCE jaarlijks lanceert. Het KCE is van oordeel dat iedereen
een dergelijk onderzoeksvoorstel kan indienen. In 2008 werden 143 voorstellen
ontvangen.
Er bestaat voor deze procedure geen wettelijke basis52. Volgens de oprichtingswet van het KCE kunnen alleen de beleidscel van de minister, het RIZIV en de
FOD’s Volksgezondheid en Sociale Zekerheid – alsook hun advies-, overleg- en
beleidsorganen – voorstellen indienen. Het zijn die instellingen die overigens de
dotatie van het KCE ten laste nemen. Volgens het KCE is aan de vereiste van
artikel 264 voldaan indien de onderzoeken nuttig zijn voor de vermelde instellingen. Deze beoordeling gebeurt door het KCE zelf.
Volgens het Rekenhof is een betere afstemming van regelgeving en praktijk aangewezen.
Een niet onbelangrijk deel van de geselecteerde onderzoeksvoorstellen wordt
ingediend door experts van het KCE zelf (bv. 7 van de 29 geselecteerde voorstellen van de oproep 2009). Tot nu toe zijn die voorstellen niet als dusdanig herkenbaar op de documenten die worden opgemaakt voor de raad van bestuur van het
KCE: ze worden mee opgenomen in de categorie “voorstellen van privépersonen
of -organisaties”. De transparantie zou verbeteren als deze voorstellen in een
aparte categorie “voorstellen van eigen personeelsleden” zouden worden opgenomen. Het is aanvaardbaar dat een onderzoeksinstelling zijn agenda voor een deel
zelf mag bepalen. Dat moet wel doorzichtig gebeuren.

52

Artikel 264 van de programmawet van 24 december 2002 (Memorie van toelichting). Er wordt
voorzien in een mogelijkheid tot uitbreiding naar derden via een in ministerraad overlegd koninklijk
besluit; een dergelijk koninklijk besluit werd nog niet uitgevaardigd.
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Tabel 5 – Indeling van de ingediende en geselecteerde onderzoeksvoorstellen KCE naar aanvrager
Ingediend in
Voorstellen
ingediend door

2005

2006

2007

Ingediend

Geselecteerd

Ingediend

Geselecteerd

Ingediend

Geselecteerd

Gemiddeld
geselecteerde %

8

8

8

7

1

1

96 %

FOD

10

1

5

0

11

1

6%

RIZIV

4

3

8

5

17

13

71 %

Universiteiten,
wetenschappelijke
instellingen

24

3

33

7

37

9

19 %

Instellingen,
ziekenhuizen

18

6

9

1

14

2

20 %

Privé-instellingen,
particulieren

22

4

35

8

56

17

24 %

Minister

Bron: KCE

Het KCE heeft de verdienste een selectieprocedure en -criteria te hebben uitgewerkt en laat die ook beoordelen door de stakeholders. De ingediende voorstellen
worden door medewerkers van het KCE met ruimte voor een professioneel oordeel gequoteerd op vrij algemene criteria zoals haalbaarheid (inhoudelijk en
methodologisch), belang en ondersteuning van het beleid. Op basis van een
enquête bij de stakeholders in het jaarverslag 2007 gaf het KCE in zijn conclusie
zelf aan dat de transparantie van de procedures om onderwerpen te selecteren,
kon verbeteren53.
Voorstellen die niet passen binnen de bevoegdheden van het KCE worden
geweerd. De overigen krijgen een puntenquotering. De beste onderzoeksvoorstellen worden ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd en worden
vervolgens methodologisch diepgaander onderzocht. Ook wordt nagegaan of hun
uitvoering binnen een termijn van twaalf tot maximaal vijftien maanden haalbaar
is. Rekening houdend met de prioriteiten van de minister wordt zo een voorstel
van jaarprogramma voorgelegd aan de raad van bestuur. Die heeft tot nu toe
steeds het voorgestelde programma goedgekeurd.
RIZIV
Artikel 56 van de GVU-wet fungeert als rechtsgrond om uitgaven te doen die om
een of andere reden buiten het gewone circuit vallen. De onderwerpen zijn zeer
divers (bv. testen van experimentele zorgverlening; terugbetaling van bepaalde
vaccins en van bepaalde geneesmiddelen; publicaties; longitudinale studies …).
Vaak hebben de onderzoeken een zeer toegepast karakter en proberen ze een
antwoord te bieden op een concreet probleem. Binnen het RIZIV selecteert een
werkgroep bij het verzekeringscomité de onderzoeksprojecten op jaarbasis. Het
comité houdt daarbij rekening met de noden van het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de minister.

53

KCE, Jaarverslag 2007, conclusie.
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2.5.3

Beheer van kennisverwerving

De overheid kan via uiteenlopende procedures kennis verwerven. Dit kan gaan
van het volledig zelf uitvoeren van onderzoek in een kennisinstelling tot het lanceren van een Europese aanbesteding. Hoe verder op afstand de kennis wordt ontwikkeld, des te sterker moet de eigen organisatie staan om het onderzoek te
begeleiden en voor de nodige kwaliteitswaarborgen te zorgen (= transactiekosten). Belangrijk daarbij zijn goede procedures, een transparante toewijzing
van de opdracht, een regelmatige opvolging en een onafhankelijke beoordeling.
Het Rekenhof ging na in welke mate de instellingen aandacht schenken aan deze
elementen.
2.5.3.1

Externe toewijzing van onderzoek

De kennisinstellingen voeren zelf onderzoek uit of besteden het uit aan derden
(zie tabel). Het WIV en de HGR voeren het onderzoek zelf en verstrekken zelf het
advies. Het KCE kiest voor een tussenoplossing door ongeveer de helft van het
onderzoek zelf uit te voeren en de andere helft uit te besteden. DG1, DG2 en het
RIZIV besteden al het onderzoek uit. Het Rekenhof ging na of de toewijzing van
uitbesteed onderzoek op een optimale manier gebeurde (transparant, rechtmatig,
met aandacht voor kwaliteit, prijs, tijdigheid …). De toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten biedt daartoe waarborgen. KCE en DG2 passen deze wetgeving toe, DG1 en RIZIV (art. 56 van de GVU-wet) niet54.
Tabel 6 – Overzicht toepassing wetgeving overheidsopdrachten
Kennisinstelling

Uitvoeren
van onderzoek

Uitbesteden van
onderzoek

Toepassing
wetgeving
overheidsopdrachten

DG1 proefprojecten

neen

volledig

neen

DG2

neen

volledig

ja

HGR

volledig

geen

n.v.t.

WIV

volledig

geen

n.v.t

KCE

50 tot 60 %

40 tot 50 %

ja

RIZIV (art. 56)

neen

volledig

neen

54

In het kader van dit onderzoek werd niet nagegaan of de individuele dossiers betrekking hadden op
subsidies of op overheidsopdrachten noch of de desbetreffende regelgevingen correct werden
toegepast.
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FOD
DG1 beschikte op het ogenblik van het onderzoek niet over uitgeschreven procedures om de proefprojecten en bijbehorende onderzoeken toe te wijzen. Meestal
werkt DG1 met een oproep en een keuze door een selectiejury. Soms wijst DG1
een opdracht onmiddellijk toe aan een contractant, ingeval er een hoge graad van
expertise vereist is die slechts zeer beperkt beschikbaar is55. Er is meestal geen
verantwoording in de dossiers voor de selectie van de contractant. DG1 probeert
de opdrachten enigszins te verdelen over de verschillende regio’s en de verschillende ziekenhuizen. Studieopdrachten binnen de proefprojecten worden toegekend aan experts die beschouwd worden als deskundig in dat domein, soms wordt
ook een oproep gedaan. De proefprojecten vinden hun neerslag in contracten die
de FOD met de ziekenhuizen sluit. De ondoorzichtigheid van het geheel roept
veel vragen op bij de andere kennisinstellingen. Het valt bovendien moeilijk uit te
sluiten dat de onderzoeksagenda en de keuze van de onderzoeksgroepen mee
bepaald worden door lobbying in de sector.
DG2 past in aansluiting met de keuze om meer toegepast onderzoek te verrichten, de wetgeving overheidsopdrachten toe.
KCE
Het KCE voert ongeveer de helft van het jaarlijkse geplande onderzoek zelf uit,
de andere helft wordt uitbesteed, vooral aan universiteiten. Het KCE past de
onderhandelingsprocedure toe bij de toewijzing van de opdrachten56. Het jaarprogramma wordt op de website geplaatst en per onderzoek wordt er een oproep
gepubliceerd en ook op de website geplaatst. Alle procedures en processen voor
de uitbesteding van onderzoek zijn beschreven. Externe experts ondersteunen
het toewijzingsproces.
De procedure omvat twee fasen: de selectie van de kandidaten en de toewijzing
van de opdracht. Een interne jury beoordeelt eerst de ingediende kandidaturen op
basis van een aantal selectiecriteria. De geselecteerde kandidaten moeten vervolgens in een offerte weergeven hoe ze de opdracht gaan invullen binnen het
voorgestelde budget met een maximale inachtneming van de kritische succesfactoren en de toewijzingscriteria: toepasbaarheid van de methodologie, voorstellen tot verbetering van het project, prijs, beschikbaarheid en competentie van de
onderzoekers. Een jury met ondermeer externe experts beslist over de uiteindelijke toewijzing van de opdracht. Bij aanvang van een project wordt een onderzoeksovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst worden het bedrag, duur en
doorlooptijd van het project, de te leveren prestaties (deliverables), het bedrag
per deliverable en de einddata voor oplevering gespeciﬁceerd.

55

De rechtsgrond voor het verrichten van onderzoek ligt in het koninklijk besluit van 25 april 2002
betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van ﬁnanciële middelen van de ziekenhuizen. De overeenkomsten moeten de criteria vermelden waarmee de betrokken ziekenhuizen
en de promotor van de studie werden geselecteerd, het doel en de duur van de studie, de ﬁnanciering toegekend aan het ziekenhuis, de verantwoording van de uitgaven, het bedrag en de wijze
waarop het ziekenhuis de promotor van de studie vergoedt alsook de verplichtingen van de promotor betreffende de feedback naar de deelnemende ziekenhuizen en het rapport aan de minister die
het budget onder zijn bevoegdheid heeft te bezorgen (art.63).

56

Artikel 17, § 3, 2° en 4° van de wetgeving overheidsopdrachten laat uitzonderlijk een onderhandelingsprocedure toe indien de aard of de onzekere omstandigheden van de opdracht verhinderen op
voorhand een globale prijs vast te stellen (§ 3, 2°); of indien de aard van de opdracht zodanig is dat
de speciﬁcaties van de opdracht niet kunnen bepaald worden met voldoende nauwkeurigheid om
de toewijzing toe te laten volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag (§ 3,4°).
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Deze werkwijze kan als voorbeeld dienen voor andere organisaties. Het KCE vermeldt als nadelen van de wetgeving overheidsopdrachten en de openbare aanbestedingsprocedures, enerzijds de moeilijkheden om een duurzame samenwerking
met competente teams te ontwikkelen en anderzijds om bepaalde universitaire
onderzoeksteams, waarmee men herhaaldelijk slechte ervaringen heeft gehad op
die basis te weren (zie verder).
RIZIV
Het RIZIV past de wetgeving overheidsopdrachten niet toe op zijn studies die
worden geﬁnancierd op basis van artikel 56 van de GVU-wet. Volgens het RIZIV
gaat het hier om speciﬁeke overeenkomsten die worden gesloten met wetenschappelijke equipes (universiteiten) of met de zorginstellingen. Er is een ﬁnanciele tegemoetkoming waarvoor er een tegenprestatie wordt geleverd en er ﬁnanciele verantwoording wordt afgelegd. Sommige overeenkomsten vertonen gelijkenis
met een subsidieverlening; andere kunnen beschouwd worden als studieopdrachten.
2.5.3.2

Procesbeheer en kwaliteitsbewaking

FOD
DG1 beschikte op het ogenblik van het onderzoek niet over procesbeschrijvingen
of procedures voor de toewijzing en opvolging van de proefprojecten. Evenmin
bestonden er algemeen geldende waarborgen voor de kwaliteitsbewaking van het
onderzoek (zoals richtlijnen of kwaliteitshandboeken, regels voor belangenconﬂicten…). Kwaliteitswaarborgen worden ad hoc ingevuld per dienst, bijvoorbeeld bij
de samenstelling van begeleidingscomités. DG1 ondervindt problemen om onafhankelijke experts in dergelijke comités zitting te laten hebben. Experts worden
niet vergoed. Dit komt hun motivatie niet altijd ten goede en kan leiden tot
beperkte voorbereiding en onregelmatige inbreng. Internationale experts zijn
moeilijk te vinden omdat er geen Engelse versie bestaat van de onderzoeksverslagen. De aansturing en opvolging van de proefprojecten via de begeleidingscomités is bijgevolg veeleer vrijblijvend.
De aansturing van de projecten hangt af van de dossierbeheerder. Volgende
fasen kunnen onderscheiden worden bij de realisatie van een proefproject.
Fasen proefproject Omschrijving activiteiten
Voorbereiding

De administratie stelt in overleg met de beleidscel een conceptnota op.

Toewijzing van de
opdracht

• De toewijzing gebeurt rechtstreeks of na een oproep tot het
veld, op basis van selectiecriteria.
• De minister beslist op voorstel van de administratie.
• Er wordt een overeenkomst gesloten.

Uitvoering

De contractant schrijft een rapport of bezorgt de gevraagde
dataregistratie.

Veralgemening

Op basis van de resultaten van het project kan de minister
besluiten te veralgemenen, waardoor het voorwerp van het
project in de regelgeving en programmering wordt opgenomen en
ten laste valt van de ziekteverzekering. De termijn om tot een
veralgemening te komen is lang en onvoorspelbaar en hangt af
van de budgettaire mogelijkheden. Als er geen budgettaire ruimte
is, kan de minister beslissen om het project in afwachting voort
te zetten (=te ﬁnancieren).
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De therapeutische projecten zijn een afzonderlijke categorie proefprojecten voor
de psychiatrische ziekenhuizen. Deze projecten worden samen met het RIZIV
beheerd omdat het zowel om institutionele (bevoegdheid FOD) als om ambulante
zorg (bevoegdheid RIZIV) gaat. Het RIZIV ﬁnanciert en zorgt voor de coördinatie
van de projecten. DG1 zorgt voor de monitoring en ontwerpt een zorgprogramma.
Op verzoek van de minister staat het KCE in voor de evaluatie van de therapeutische projecten.
De uitvoeringstermijnen worden volgens DG1 doorgaans nageleefd. Het Rekenhof heeft dit niet kunnen nagaan omdat over de opvolging van de dossiers geen
gegevens worden geregistreerd. Het omzetten van studieresultaten in programmatie kan veel tijd in beslag nemen (tot tien jaar), vaak wegens budgettaire redenen of omdat het project geen politieke prioriteit meer is of door andere dringende zaken verstoord wordt.
SGA-project
Dit project voor de opvang en behandeling van sterk gedragsgestoorde of agressieve patiënten werd gestart op aanvraag van de NRZV in 1993. Het wetenschappelijk onderzoek liep van 1995 tot 2000. Daarna werd het proefproject verder geﬁnancierd in afwachting van een veralgemening. Een koninklijk besluit dat
de structurele ﬁnanciering regelde, was gepland voor 2008.
DG2 beschikt niet over procesbeschrijvingen of procedures. DG2 werkt voor de
onderzoeksprojecten samen met de beleidscel. Ieder project start met een kick-off
-vergadering zodat de betrokkenen op de hoogte zijn van wat er moet gebeuren.
De kwaliteitsbewaking verloopt voor de kleine opdrachten via het bestek. Grotere
projecten worden opgevolgd en begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van administratie en beleidscel. Veel projecten worden bij gebrek aan personeel en tijd enkel boekhoudkundig opgevolgd, niet inhoudelijk. Sinds kort wordt
bij de uitbesteding van grote projecten het projectmanagement mee uitbesteed.
HGR
Bij de HGR beslist het college, na een beoordeling van de ontvankelijkheid, op
voordracht van het bureau over de opening van nieuwe dossiers (zowel de adviesaanvragen als de eigen projecten). Het college bepaalt de rangorde van de verschillende dossiers op basis van een risicoanalyse en de impact op de volksgezondheid. De processen en procedures zijn beschreven. Het college wijst de
dossiers toe aan de (gespecialiseerde) werkgroepen en bepaalt de opdracht en
de samenstelling van de werkgroep. Vervolgens integreren de wetenschappelijke
secretarissen, die de vergaderingen van de werkgroepen organiseren, de adviesaanvragen in hun planning. Voor 75 % van de adviesaanvragen kan de termijn
worden gerespecteerd. Als er geen termijn is vastgesteld, wordt er wel een
interne deadline opgelegd.
Bij de projecten (adviezen op eigen initiatief) doen de werkgroepen voorstellen
aan het college. Het college beslist over het voorstel op basis van beschikbare
tijd en budgettaire middelen. Zodra ze aanvaard zijn, volgen de projecten dezelfde
weg als de adviesaanvragen.
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De HGR werkt een kwaliteitssysteem uit. De waarborgen voor de kwaliteit van de
adviezen zijn beschreven in procedure die het college heeft gevalideerd. Daarnaast is er de deontologische code, het kwaliteitshandboek en de richtlijnen voor
het opstellen van rapporten. De HGR streeft een kwaliteit op ISO-niveau na,
maar is nog niet zeker of hij ook de ISO-certiﬁcatie daadwerkelijk zal aanvragen
wegens de kostprijs ervan. De grootste waarborg voor de kwaliteit van de adviezen ligt volgens de HGR in de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de
experts van de Raad, in hun expertise, in de multidisciplinaire werking van de
werkgroepen en in de transparantie van het proces van adviesverlening.
WIV
Het WIV onderscheidt intern (geﬁnancierd met eigen middelen) en extern onderzoek (geﬁnancierd door derden). Het heeft de processen en procedures om de
kwaliteit van het onderzoek te waarborgen beschreven binnen zijn kwaliteitsmanagementsysteem. Het WIV beschikt voor een gedeelte van zijn activiteiten over
ISO-certiﬁcaten.
De opvolging en de kwaliteitsbewaking voor het intern geﬁnancierd onderzoek
verloopt hiërarchisch via het projectbeheer en via de evaluatie door de wetenschappelijke raad. Voor het extern geﬁnancierd onderzoek gebeurt dit door de
wetenschappelijke comités van de onderscheiden externe ﬁnancieringsinstellingen. Voor ieder project van de dienst Epidemiologie is er een opvolgings- of
begeleidingscommissie die minstens eenmaal per jaar samenkomt (contractueel
vastgelegd) en die een waarborg vormt voor de kwaliteit van het rapport.
Bij de start van een nieuw project wordt nu ook gewerkt met een intern studieprotocol, dit is een onafhankelijke (wetenschappelijke) review van kwaliteitsprocessen. Dit betekent dat er per project een multidisciplinaire groep wordt
samengesteld uit vier à vijf collega’s uit andere diensten, waaraan het project
wordt voorgesteld. Het oogmerk is eerder ondersteuning dan “controle”. Voor
veel projecten wordt bijkomend samengewerkt met wetenschappelijke groepen of
verenigingen die functioneren als externe peer-reviewers. Een onderzoeksrapport
wordt hen systematisch vóór publicatie voorgelegd voor eventuele bedenkingen.
KCE
Het KCE onderwerpt elk stadium van het onderzoeksproces aan een interne kwaliteitscontrole. De zogenoemde “procesnota’s” beschrijven de te volgen methodologie om tot wetenschappelijk onderbouwde conclusies en aanbevelingen te
komen. Een onderzoeksrapport wordt extern gevalideerd door meestal drie
experts, onder wie regelmatig een buitenlander. De projectleider en twee leidende
ambtenaren kiezen de experts uit een lijst die het KCE bijhoudt per specialiteit.
Men zorgt voor taalpariteit. De validatie gebeurt op basis van consensus, indien
nodig trancheert de voorzitter.
Bij het KCE worden de deliverables, deadlines en betaling strikt opgevolgd via
projectplanning en projectmanagement. Een studie duurt zes tot achttien maanden, vanaf de start tot de publicatie van het rapport op de website van het KCE.
Ongeveer 25 % van de projecten heeft vertraging. De belangrijkste redenen voor
vertraging zijn het wachten op data, vertraging van de externe equipe, methodologische problemen, onvoldoende competentie in gegevensbeheer, bijsturing bij
beperkte kwaliteit van de deliverables. Vooral onderzoeken van het type HRS
kunnen vertraging oplopen, omdat ze via een iteratief proces verlopen. Dit kan
niet altijd op voorhand goed ingeschat worden. Bij onderzoeken van het type HTA
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en de ontwikkeling van medische richtlijnen (good clinical pratices, zie verder) is
dit minder het geval omdat die onderzoeken rechtlijniger zijn. De verhouding tussen eigen en extern onderzoek bedroeg 50/50. Wegens de vertragingen is het
KCE geëvolueerd naar een verhouding 60 (eigen) /40 (extern).
RIZIV
Bij het RIZIV (art. 56 van de GVU-wet) bestaan er naast de regelgeving geen
procesbeschrijvingen of procedures. Na de goedkeuring van een onderwerp zoekt
het RIZIV partners waarbij het zowel om wetenschappelijke equipes kan gaan als
om ervaringsdeskundigen. Er is geen procedure met oproep omdat, volgens het
RIZIV, de vereiste expertise slechts beperkt aanwezig is. In een overeenkomst
worden de te leveren prestaties en de overige verbintenissen vastgelegd.
2.5.3.3

Resultaatgericht onderzoek

Meer uitbesteden is niet altijd de oplossing om meer onderzoeken uit te voeren,
want het vraagt veel inspanning om de kwaliteit van de extern uitgevoerde onderzoeken te controleren en om ze goed te begeleiden. Volgens de kennisinstellingen is de ervaring met externe equipes erg wisselend. De kwaliteit beantwoordt
niet altijd aan de verwachting. Verscheidene instellingen hebben bedenkingen
over de samenwerking met bijvoorbeeld universitaire teams. Soms beschouwen
die het verkrijgen van een opdracht veeleer als een subsidie, wijken ze af van de
opdracht en houden ze zich niet aan deadlines. De producten voldoen niet altijd
kwalitatief, doordat jonge, onervaren onderzoekers worden ingezet en er te weinig supervisie is. Conclusies zijn te vaag, zodat de kennisinstelling niet verder kan
werken. Consultants zijn dan weer operationeel sterk en werken volgens planning, maar hebben niet altijd de vereiste kennis om een wetenschappelijk rapport
te schrijven. Kortom, de externe inbreng is niet altijd van het gewenste niveau.
De selectie van een ondermaats presterende contractant kan bovendien de medewerkers van de instellingen die deze onderzoeken begeleiden, demotiveren.
Uitbetaling gebeurt in principe na goedkeuring van de tussen- of eindverslagen
van de studies en de bijbehorende facturen. Als de kwaliteit onvoldoende is, volgt
mogelijk een lagere of geen uitbetaling. Ook kan het contract niet worden verlengd of worden geen nieuwe opdrachten meer gegeven (DG1). Toch is het vaak
problematisch om niet te betalen als het eindproduct niet voldoet. Meestal probeert de kennisinstelling een slecht resultaat recht te trekken door ofwel het
onderzoek te laten herwerken of door het zelf over te nemen (KCE). Slechts als
dat niet mogelijk is, wordt het project stopgezet. Het probleem ligt ook vaak in
een precieze beschrijving van de verbintenissen en van de deliverables. De instellingen evolueren daarom naar een striktere en meer precieze omschrijving van de
resultaatverbintenissen en een duidelijk gedeﬁnieerde output in de contracten.
Oplossingen voor een meer resultaatgerichte werking zien de kennisinstellingen
ook in een hechtere samenwerking met universiteiten of onderzoeksinstellingen57.
Het KCE zou bijvoorbeeld raamakkoorden willen sluiten met onderzoeksequipes
die in het verleden hun kwaliteit hebben bewezen. Dit zou de investering in begeleiding van de onderzoeksteams kunnen verminderen en tegelijk de performantie
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Met het programma beleidsondersteunend onderzoek wil de Vlaamse overheid meer resultaatgericht werken door de onderzoeksinspanningen te bundelen in interuniversitaire consortia en
expertisecentra. Daarnaast bestaat er daar ook een programma strategisch basisonderzoek dat
investeert in methodologisch en kennisopbouwend onderzoek.
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van het KCE kunnen verhogen58. Voor HTA en GCP zou men in de toekomst
structurele samenwerkingsverbanden willen opzetten met universitaire centra
of met buitenlandse agentschappen. Binnen de huidige wetgeving overheidsopdrachten zijn deze opties (nog) niet haalbaar.
2.5.3.4

Wetenschappelijke onafhankelijkheid en belangenconﬂicten

De regeling van belangenconﬂicten maakt deel uit van de kwaliteitsbewaking. Een
belangenconﬂict kan optreden als een onderzoeksmedewerker ﬁnanciële, professionele of andere banden heeft met instellingen of personen wier belangen door de
rapporten kunnen worden beïnvloed. De kennisinstellingen kunnen niet buiten
experts en experts op topniveau hebben nu eenmaal banden met belangengroepen
zoals de industrie. Daardoor kunnen die experts bij de uitoefening van hun opdrachten tegenstrijdige belangen hebben.
Niet alle instellingen beschikken over een uitgewerkte regeling voor belangenconﬂicten. Ze hebben nochtans belang bij een expliciete regeling voor belangenconﬂicten. Een advies heeft immers meer kans te worden benut als het als onafhankelijk en neutraal wordt gepercipieerd. Evoluties op het vlak van de regeling
van belangenconﬂicten in andere landen of op internationaal vlak kunnen een
inspiratiebron zijn.
De FOD Volksgezondheid (DG1 en DG2) en het RIZIV hebben geen beleid voor
belangenconﬂicten. Ook het WIV heeft geen speciﬁeke regeling. Het WIV en de
FOD hanteren wel een deontologische code voor het eigen personeel: dat moet
belangenconﬂicten vermijden en in voorkomend geval melden en het moet het
uitoefenen van een bijkomende betrekking (cumulatie) vooraf aanvragen.
De HGR heeft een procedure voor belangenconﬂicten die ze verder verﬁjnt. In de
nieuwe procedure hebben het personeel (dat ook onderworpen is aan de regels
van de FOD) en de experts een informatieplicht om hun belangen te vermelden.
Niet zij zelf oordelen of er sprake is van een belangenconﬂict, zoals in de oude
procedure, maar wel de voorzitter en de werkgroep in de HGR. De HGR overweegt om bijkomend een ethisch comité op te richten dat binnen de Raad de
uniformiteit in de toepassing van de procedure belangenconﬂicten zou bewaken.
Dit comité zou ook richtlijnen kunnen uitwerken.
Het KCE heeft voor het eigen personeel duidelijke regels voor belangenconﬂicten
die in het arbeidscontract zijn opgenomen. Een zware fout daartegen kan leiden
tot ontslag. Vuistregel is dat er een conﬂict is als interne onderzoekers tijdens de
laatste twee jaar bij de contractant hebben gewerkt. Voor de samenwerking met
externe experts koos het KCE voor transparantie en niet voor een verbod op
belangenconﬂicten. Aan het begin van de samenwerking wordt aan een externe
expert gevraagd om mogelijke belangenconﬂicten mee te delen. Volgens het KCE
worden conﬂicten vaak niet vermeld. Wanneer het KCE hiervan op de hoogte is,
worden de verklaringen gecorrigeerd. De interne projectleider moet dan inschatten wat de impact is van het belangenconﬂict op de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het onderzoek. Het KCE kan een onderzoeker of expert uit het
onderzoek weren of als auteur schrappen. Verdere sancties zijn volgens het KCE
niet mogelijk.
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2.5.4
2.5.4.1

Ontsluiten van kennis
Inventarisatie van de beschikbare kennis

In punt 1.5 werd opgemerkt dat een volledige inventaris van de stand van zaken
van het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek in volksgezondheid ontbreekt.
Maar ook bij de kennisinstellingen zelf zijn de inventarissen niet altijd volledig.
Het ontbreken van degelijke overzichten hindert sterk de wetenschappelijke
onderbouwing van het beleid, zoals uit volgend voorbeeld blijkt.
Coördinatie onderzoek geestelijke gezondheid
De HGR wordt voor het domein geestelijke gezondheid bijna systematisch geconfronteerd met een gebrek aan inventarissen over wat er in België zowel op vlak
van onderzoek als voor interventieprogramma’s gebeurt. In bijna alle domeinen
van de geestelijke gezondheid bestaat er veel onderzoek en worden interessante
initiatieven genomen. Die zijn echter meestal lokaal en weinig bekend in de rest
van het land en bij de andere actoren. Een eerste taak bij nieuw onderzoek of
beleidsontwikkeling ligt daarom meestal in het verzamelen van al deze informatie, een kost die zou kunnen worden vermeden.

FOD
De FOD Volksgezondheid heeft geen overzicht van de onderzoeken die in de
verschillende DG’s gebeuren. Ook DG1 beschikt niet over een volledige inventaris van het wetenschappelijk onderzoek dat in haar opdracht werd en wordt uitgevoerd. Op het ogenblik van het onderzoek beschikte DG1 slechts over een
opvolgingsinventaris, naar verluidt wegens personeelsgebrek. Op verzoek van het
Rekenhof hebben DG1 en DG2 een inventaris van het lopende en uitgevoerde
onderzoek voor de periode 2005-2007 opgesteld. Het is de intentie van DG1 om
deze inventaris bij te houden en aan de hand van opvolgingsﬁches de onderzoeken te monitoren.
WIV
Het WIV heeft geen systematische inventaris van het uitgevoerde onderzoek.
Wel zijn veel onderzoeksverslagen op de website raadpleegbaar. Vanaf 2007
worden alle onderzoeksprogramma’s en activiteiten opgenomen in een projectportfolio en vanaf 2008 wordt voor elk programma en activiteit een projectﬁche
opgesteld, gekoppeld aan deze projectportfolio. Deze portfolio zal vanaf 20082009 ook automatisch gekoppeld worden aan de begroting en getoetst aan de
stand van uitgaven, met mogelijkheid van bijsturing.
HGR
De HGR beschikt sinds 2005 over een spreadsheet met informatie over de afhandeling van het advies. Een database met een volledig overzicht van alle gearchiveerde adviezen van de Raad wordt opgesteld. Intern zijn alle dossiers online
beschikbaar sinds er elektronisch wordt gearchiveerd. Al deze initiatieven zijn
voorlopig, omdat het HGR geen volwaardige ICT-instrumenten heeft om ze te
beheren.

Wetenschappelijke ondersteuning van het federale gezondheidsbeleid – Rekenhof, januari 2010

53

KCE
Het KCE heeft als jongste instelling een volledige (online consulteerbare) inventaris van alle uitgevoerde en lopende onderzoeken.
RIZIV
Het RIZIV had geen volledige inventaris van de uitgevoerde onderzoeken op basis
van artikel 56 van de GVU-wet. Recent is de instelling begonnen de gegevens
van deze dossiers te centraliseren. Op verzoek van het Rekenhof werd een overzicht gemaakt van de dossiers die beschikbaar zijn bij de centraliserende directie
Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie (OOK).
2.5.4.2

Rapportering en verspreiding van kennis

Zowat alle kennisinstellingen zijn van oordeel dat het verstrekken van adviezen,
het opstellen van rapporten, verslagen en wetenschappelijke publicaties, het
opstellen van richtlijnen, het geven van presentaties en de verspreiding van brochures als output van hun onderzoeksactiviteiten hun taak is. Enkele rekenen
daartoe ook de terbeschikkingstelling van databases en de ontwikkeling en toepassing van instrumenten voor de stakeholders. De kennisinstellingen richten zich
vooral op volgende doelgroepen: beleidsmakers (de minister en de beleidscel), de
federale administraties en instellingen, andere kennisinstellingen en ten slotte de
zorgverstrekkers.
FOD
De FOD is de eigenaar van de onderzoeksresultaten. Die mogen slechts gebruikt
worden met toestemming van de minister. DG1 rapporteert voor de proefprojecten niet via de hiërarchische weg maar rechtstreeks aan de minister. Sinds de
aanstelling van de onderzoekscoördinator volgen alle contracten alsook de resultaten ervan de hiërarchische weg. Sinds een jaar worden de resultaten van de
belangrijkste proefprojecten bezorgd en gepresenteerd aan de NRVZ. Sommige
studies worden tijdelijk op de website geplaatst. DG1 lanceert ook campagnes
gericht op bewustmaking. Het organiseert ook studiedagen en congressen voor
de sector. De doorwerking van de onderzoeksresultaten hangt vooral af van de
veralgemening van het proefproject en de opname in de regelgeving.
DG2 wil kennis verspreiden door zoveel mogelijk te publiceren en zo transparant
mogelijk te zijn. Zo worden de aanbevelingen voor inﬂuenza en voor klinische
biologie verspreid via het internet.
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HGR
De HGR formuleert op basis van de wetenschappelijke bevindingen een antwoord
op een precieze vraagstelling. De adviezen zijn een basis voor het nemen van
beleidsbeslissingen. De Raad onderscheidt daarbij eenvoudige adviezen en adviezen met aanbevelingen. De aanbevelingen handelen dan over de consequenties
van de adviezen, zoals de voedingsaanbevelingen waarop het Nationaal Voedingsplan voor een betere gezondheid werd gebaseerd. De HGR stelt zijn gerichte
adviezen59 in het Nederlands en het Frans op; de adviezen sinds 1995 zijn ook
online raadpleegbaar. Op colloquia kunnen de adviezen worden gepresenteerd.
De raad probeert de benutting van haar adviezen bovendien te maximaliseren
door ze actief en gericht naar de doelgroep te communiceren (in de vorm van
brochures, handleidingen of op de website).
WIV
Het WIV is verbonden met de FOD en rapporteert via de voorzitter van de FOD
aan de minister. Het is voor de publicatie en ‘zichtbaarheid’ van zijn rapporten
aangewezen op de interesse van het beleidsniveau. Het werkt voor zijn communicatiebeleid samen met de communicatiecel van de FOD. Onderzoeksresultaten
worden aan de minister en de voorzitter van de FOD meegedeeld en na de persmededeling door de beleidscel gepubliceerd. Een gedeelte van de onderzoeken
van de dienst Epidemiologie zijn consulteerbaar via de website. Momenteel werkt
het WIV aan een nieuwe website, waarbij alle onderzoeksresultaten systematisch
zullen worden gepubliceerd.
In de conclusies en aanbevelingen van zijn rapporten geeft het WIV een aanzet
tot het nemen van maatregelen maar het is daar minder concreet in dan bv. het
KCE. Het geeft wel technische aanbevelingen, bv. voor SARS, maar spreekt zich
niet uit over de beleidsmatige aspecten, bv. de aspecten van beheer en bestuur.
Het WIV onderhandelt wel met de actoren indien het rapport verschillende overheden aanbelangt.
Wetenschappelijk artikel versus rapport
Naargelang van de opdrachtgever (internationale, federale en regionale onderzoeksfondsen) kiest het WIV ervoor om eerst een Engelstalige wetenschappelijke
‘paper’ of artikel te publiceren en zo nodig die publicatie vervolgens in een rapport
(in het Nederlands of het Frans) te vertalen dan wel om eerst een rapport te
publiceren en later om te zetten in Engelstalige ‘peer-reviewed’ publicatie.
Wetenschappelijk onderzoek wordt op basis van een paper gevalideerd en moet
origineel zijn om te worden aanvaard. Door prioriteit te geven aan wetenschappelijke publicaties vermijdt het WIV het risico dat een derde een paper zou publiceren op basis van het rapport van het WIV. Wetenschappelijke publicaties zijn
belangrijk voor de wetenschappelijke uitstraling en de impact van het WIV. Ook
de erkenning van de wetenschapper en zijn carrièremogelijkheden binnen het
WIV zijn gebaseerd op diens wetenschappelijke publicaties. Hierdoor ontstaat er
een spanningsveld tussen de eigen carrière van medewerkers (op basis van
wetenschappelijke publicaties) en hun rol in de ondersteuning van het gezondheidsbeleid (door het publiceren van rapporten). De validatie van een paper is
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De gerichte adviezen geven een antwoord op een speciﬁeke, onderbouwde vraag. Ze staan naast
de adviezen op eigen initiatief (zgn. “projecten”) en de routineadviezen (vertrouwelijke adviezen
over de erkenning of toelating van producten of instellingen).
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immers tijdrovend, wat tot gevolg heeft dat de rapporten met heel wat vertraging
gepubliceerd worden. Volgens het WIV is dit een gevolg van het wetenschappelijke statuut: wie het gezondheidsbeleid moet ondersteunen, wordt geëvalueerd op totaal andere criteria dan die welke relevant zijn voor die functie. De
criteria zijn niet totaal onverenigbaar, maar de combinatie is zeker niet eenvoudig. In het nieuwe wetenschappelijk statuut is het nochtans mogelijk om activiteiten zoals het maken van beleidsondersteunende rapporten bij de beoordeling te
laten meetellen. Dit vereist echter een cultuuromslag binnen het WIV.
Met het ter beschikking stellen van minstens een samenvatting van elk onderzoek op zijn nieuwe website wil het WIV – in afwachting van de wetenschappelijke publicatie – tegemoetkomen aan de noden van beleidsmakers en het
publiek.
KCE
Bij de KCE-rapporten maken de conclusies deel uit van het wetenschappelijke
rapport. De beleidsaanbevelingen niet, die worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het KCE en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van
bestuur. Die raad is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de belangrijkste
actoren binnen de gezondheidszorg. De raad neemt zijn beslissing niet alleen op
basis van de wetenschappelijke waarde van een rapport, maar ook op basis van
de aanvaardbaarheid en haalbaarheid binnen de Belgische context.
Het KCE wil met de aanbevelingen bij de studies voor een vertaalslag zorgen van
het wetenschappelijke naar het beleidsniveau. Vroeger stelden de projectleider
en de directie van het kenniscentrum de aanbevelingen op, na overleg met het
team. Sinds september 2008 wordt het overleg vroeger opgestart en wordt
de ontwerptekst ook overhandigd aan ervaren onderzoekers (seniors en tutors)
binnen het KCE voor een interne review. Op die manier wil het KCE meer objectieve en uitgebalanceerde aanbevelingen aan de raad van bestuur voorleggen.
Het KCE is bewust vaag over wie de aanbevelingen moet uitvoeren. Het is van
oordeel dat de actoren moeten bepalen hoe en door wie de aanbevelingen moeten
worden uitgevoerd. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dit ertoe leidt dat actoren
voor wie de aanbevelingen bestemd zijn, dit in praktijk niet steeds als dusdanig
percipiëren.
Het KCE publiceert al zijn rapporten op zijn website binnen dertig dagen na goedkeuring door de raad van bestuur60. Het wil, volgens het managementplan, zijn
rapporten voor alle doelgroepen zo toegankelijk en klantgericht mogelijk maken.
Toch kiest het KCE sinds 2007 ervoor zijn rapporten enkel in het Engels te publiceren met een samenvatting in het Engels en beide landstalen. De reden daarvoor is dat dit de verspreiding van kennis bevordert voor het internationaal netwerk van het KCE. Verder gaat het KCE ervan uit dat het rapporteert aan
zorgverstrekkers, van wie verondersteld wordt dat zij Engelstalige rapporten kunnen lezen. Het KCE is van oordeel dat de toegevoegde waarde van het vertalen
van zijn rapporten in het Nederlands en het Frans te klein is ten opzichte van de
extra kosten en werklast.
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Koninklijk besluit van 15 juli 2004 betreffende de modaliteiten van de openbaarmaking van de
studies, rapporten en analyses van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.
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RIZIV
Het RIZIV publiceert sommige onderzoeksverslagen op zijn website. Andere verslagen worden niet integraal gepubliceerd en dienen vooral voor intern gebruik
(bv. wetenschappelijk onderzoek naar een objectief model voor de verdeling van
de ﬁnanciële middelen onder de verzekeringsinstellingen, waarover wel in andere
publicaties wordt gerapporteerd). In de jaarverslagen van het RIZIV en in het
informatieblad zijn verwijzingen en besprekingen van sommige studies opgenomen61. Ze kunnen ook gepresenteerd worden op congressen of studiedagen.
2.5.5

Verantwoording over taakuitvoering

Kennisbeleid moet periodiek worden geëvalueerd. Dit gebeurt niet of zelden. Er
bestaan wel enkele speciﬁeke evaluaties, zoals een zelfevaluatie door de Dienst
voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV62. Het KCE
heeft evaluatiegesprekken met stakeholders gehouden en de resultaten ervan in
de jaarverslagen opgenomen. Zo werd in het jaarverslag van 2006 “een gestructureerde evaluatie van de impact van het KCE-onderzoek alsook enkele getuigenissen van bevoorrechte waarnemers” gepubliceerd. In het jaarverslag 2007 werden getuigenissen van de eigen medewerkers en van de externe experts
opgenomen. In het verslag 2008 komt de pers aan het woord. In de loop van
2008/2009 wordt een externe evaluatie van de impact/ effectiviteit van de KCErapporten gemaakt (Studie naar de impact van de KCE rapporten op het beleid
in de gezondheidszorg in België).
Alle instellingen publiceren jaarverslagen, maar meestal is de inhoud beperkt tot
een activiteitenverslag.

2.6

Benutting van kennis

Wetenschappelijke kennis kan in elke fase van de beleidscyclus worden benut.
De benutting is echter niet altijd goed te meten omdat ze verscheidene vormen
kan aannemen en soms pas na enige tijd optreedt. In deze audit wordt de directe
relatie tussen de kennis en gerealiseerde veranderingen beoogd door deze kennis
beoordeeld. Beleidskeuzes steunen niet alleen op wetenschappelijke kennis.
Ze houden ook rekening met andere factoren zoals ideologische en ethische
overwegingen, de budgettaire ruimte, de belangen van actoren en lobbygroepen,
de politieke actualiteit enz. Het Rekenhof kan dan ook de mate van benutting van
wetenschappelijke kennis niet ‘berekenen’.
Het Rekenhof heeft nagegaan in welke mate de kennisinstellingen en de gebruikers van kennis inspanningen doen om hun leefwerelden bij elkaar te laten aansluiten. Daarbij is aandacht geschonken aan de feedback die het beleidsniveau
aan de kennisinstellingen geeft, de transparantie van beslissingsprocessen, de
heldere onderbouwing van beleidskeuzes en een open dialoog.
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http://www.riziv.be/presentation/nl/publications/news-bulletin/index.htm en http://www.riziv.
fgov.be/information/nl/studies/index.htm
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‘Evaluatie van de medische praktijkvoering door de DGEC’ http://www.riziv.be/information/nl/
studies/study27/pdf/study27.pdf
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2.6.1

Aansluiting van kennis en beleid

Uit de audit blijkt dat de kennisinstellingen zich bewust zijn van de kloof tussen
hun wetenschappelijke wereld en de wereld waarin de beleidsmakers optreden.
Ze zien hun ‘niet-betrokkenheid bij de besluitvorming’ als een sterkte omdat zij op
die manier hun onafhankelijkheid beter kunnen vrijwaren. Niettemin is er om
wetenschappelijke kennis optimaal te benutten interactie nodig tussen beide
werelden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend omdat het besluitvormingsproces
voor de kennisinstellingen deels ondoorzichtig verloopt.
Wat is een kennismakelaar?
Om de uitwisseling van kennis tussen de wereld van de wetenschappers en die
van de beleidsmakers optimaal te laten verlopen zijn “vertalers” nodig: personen
die met beide werelden vertrouwd zijn en de communicatie ertussen kunnen verbeteren door resultaten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen in duidelijke,
haalbare en direct implementeerbare beleidsaanbevelingen. Zij moeten daarbij
ook rekening houden met het verschil in waarden tussen beide werelden: het
primeren van hard wetenschappelijk bewijs in de wetenschappelijke wereld,
tegenover de waarden en de bredere visie van de politieke wereld, zoals gelijkheid en sociale vrede. Omdat deze personen in zekere zin proberen het resultaat
van wetenschappelijk onderzoek te “verkopen” aan het beleidsniveau wordt hun
functie vaak omschreven als kennismakelaar. Deze expertise wordt nog te weinig erkend en ontwikkeld bij de kennisinstellingen. In het buitenland wordt daaraan wel veel aandacht besteed. Ondermeer in Canada worden speciﬁeke opleidingen gegeven, zoals het EXTRA/FORCES-programma van de Fondation
canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS).
Aansluiting met het beleidsniveau (minister en beleidscel)
De beleidsmakers brengen de kennisinstellingen niet systematisch op de hoogte
van het gevolg dat hun advies of rapport kreeg. Feedback geven, zelfs op door
het beleid aangevraagd onderzoek, is in het besluitvormingsproces niet ingeburgerd en geregeld, in tegenstelling tot bv. in Nederland waar de minister steeds
moet meedelen of en in welke mate hij een advies volgt van de adviescolleges en
afwijkingen moet motiveren63. In een poging om systematisch feedback te krijgen
is de HGR onlangs begonnen een feedbackformulier bij zijn adviezen te versturen.
Bij gebrek aan feedback kunnen de kennisinstellingen proberen om bepaalde
beleidsmaatregelen te vergelijken met de conclusies en aanbevelingen die ze hadden geformuleerd. Ook die oefening is moeilijk. Volgens de HGR is het zelfs bij
een vergelijking van een ontwerp van koninklijk besluit met het deﬁnitieve koninklijk besluit moeilijk uit te maken waarom het ontwerp werd gewijzigd: vanwege
het advies van de HGR of om andere redenen.
De kennisinstellingen krijgen rechtstreekse feedback enkel ad hoc en op eigen
verzoek. Veel hangt af van de persoonlijke relaties tussen de instelling en de
medewerkers van de minister. De meeste kennisinstellingen hebben ook een gedetacheerd personeelslid op de beleidscel van de minister, dat functioneert als
contactpersoon. Ten slotte is er nog de informele feedback via diverse kanalen,
die ervoor zorgt dat de kennisinstellingen zich toch bij benadering een beeld kunnen vormen van de benutting van hun output. Niettemin wensen de instellingen
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Artikel 24 van de Kaderwet Adviescolleges, Wet van 3 juli 1996, Staatsblad 378 (1996).
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systematisch feedback te krijgen van het beleidsniveau. Vooral de motivatie
waarom het advies of het verslag is gevolgd of niet, zou de instellingen helpen
toekomstige projecten beter te focussen. Nu is het immers onduidelijk of de instelling niet is gevolgd vanwege factoren inherent aan het onderzoek (zoals onbegrijpelijke, onrealistische, niet relevante, aanbevelingen) of om andere redenen.
Hoewel de invloed van de onderzoeksresultaten op het beleid dus moeilijk aantoonbaar is, zijn de meeste instellingen van oordeel dat hun onderzoek ertoe doet
en de basis vormt van beleidsvorming en -bijsturing. De meeste instellingen zijn
ook van oordeel dat wetenschappelijk onderzoek in toenemende mate aanwezig
is in de besluitvorming. Ze geven ook voorbeelden van benutting en niet-benutting in hun jaarrapporten. De HGR beperkt zich tot de mededeling dat hij, bij
gebrek aan een formeel feedbackmechanisme, de indruk heeft dat zijn adviezen
hun doel bereiken en worden aangewend om beleidsbeslissingen te argumenteren. Het KCE geeft de meest uitgebreide informatie over benutting, met vele
voorbeelden van benutting en niet-benutting. Geen enkele instelling is echter in
staat om een exhaustief beeld van benutting door het beleidsniveau naar buiten
te brengen. Dit is geen eenvoudige opdracht omdat benutting soms op langere
termijn en langs indirecte wegen tot stand komt. Bij het KCE loopt een studie
waarin de benutting van zijn onderzoek op kwalitatieve wijze wordt nagegaan.
KCE Dossier Trastuzumab (Herceptin)64
In 2006 bracht het KCE een rapport uit over het gebruik van Trastuzumab bij
vroegtijdige stadia van borstkanker. Het product leidt tot een belangrijke daling
van metastases en een verbetering van het ziektevrij overleven, maar er zijn wel
nevenwerkingen zoals hartfalen. Normaal hanteert men een behandeling van
52 weken met het product. Nochtans blijkt uit het onderzoek dat een toediening
van 9 weken even goede resultaten geeft, en dit zonder bijwerkingen. Bovendien
komen er dan meer vrouwen voor in aanmerking. Het KCE drong aan op diepgaander onderzoek.
Het KCE rapport kwam tijdig uit, maar de minister kon conform de geldende
regelgeving alleen maar beslissen over de terugbetaling van het product binnen
de door de producent geregistreerde indicatie (een behandeling van 52 weken).
Daarom werd beslist om het product te laten terugbetalen in het kader van een
behandeling van 52 weken. Op federaal niveau werd niet ingegaan op de vraag
van het KCE naar diepgaander onderzoek. Dat de resultaten niet werden benut,
lag dus niet aan de kwaliteit van het rapport65.
Aansluiting met de beheersorganen van het RIZIV
Een belangrijk gedeelte van de besluitvorming in de gezondheidszorg verloopt
vooral via de raden, comités en commissies van het RIZIV (de conventie- of
akkoordencommissies; de technische raden; de wetenschappelijke raad), waarin
o.m. vertegenwoordigers van de sector zitting hebben (zorgverleners en ziekenfondsen). Die organen verstrekken of gebruiken wetenschappelijk advies en
kennis bij het bepalen van de nomenclatuur (de terugbetaling per prestatie) of
voor het opstellen van richtlijnen of reglementering.
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Huybrechts M., Hulstaert F., Neyt M., Vrijens F., Ramaekers D., Trastuzumab bij vroegtijdige
stadia van borstkanker. Health Technology Assessment (HTA). Brussel: Federaal Kenniscentrum
voor de gezondheidszorg (KCE); 2006. KCE reports 34A (D/2006/10.273/23).
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Momenteel lopen twee internationale klinische studies naar de meest kosteneffectieve behandelingstermijn van het geneesmiddel.
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De samenstelling van die organen, gecombineerd met het overleg- en consensusmodel dat hun besluitvorming beheerst, kan, in bepaalde gevallen, de benutting
van wetenschappelijke kennis hinderen.
Een aantal rapporten van het KCE is zeer succesvol geweest en de beoogde veranderingen werden gerealiseerd. Maar er zijn ook rapporten over kosteneffectiviteit van zorgverstrekkingen om nauwelijks gemotiveerde gronden opzij geschoven. De feedback die deze commissies en raden aan de kennisinstellingen en
meer speciﬁek aan de diensten van het RIZIV leveren, is beperkt. Notulen van de
vergaderingen van die organen zijn niet toegankelijk. Het gebruik van onderzoeksrapporten over doelmatigheid van de uitgaven vraagt dan ook om een cultuurwijziging bij de gebruikers; het gaat dus om een langzaam groeiproces.
KCE Dossier orthopedisch materiaal66
De studie toonde aan dat de besluitvormingsprocedure in het RIZIV beter kon.
De studie kreeg een positieve reactie en de procedure werd aangepast.
KCE Dossier Tandprothese67
Tandartsen factureren momenteel alle kosten van een tandprothese. Dat is niet
bevorderlijk voor de transparantie van de factuur: tandartsen kunnen zich daardoor immers een groter deel van de toegevoegde waarde toe-eigenen dan hun
deel in de productie rechtvaardigt. Een aparte facturatie van de tandprothese
zelf door het tandlaboratorium en van de honoraria voor de protheseactiviteiten
door de tandarts, dringt zich op. De sector was niet bereid mee te werken aan
het onderzoek. Na de publicatie heeft de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen binnen het RIZIV geen gevolg gegeven aan de studie. De
tandartsen betwisten de studie en zijn van oordeel dat ze gebaseerd is op te
weinig en foutieve gegevens maar maken dit niet hard. Het dossier staat op
inactief.
KCE Dossier Stomamateriaal68
Een internationale prijsvergelijking leert dat de totaalkosten voor patiënt en ziekteverzekering van stomamateriaal zich in de middenmoot van de vergeleken
(Europese) landen bevinden. Het merendeel van die kosten gaat naar het verdeelcircuit. Het KCE pleit voor de afschafﬁng van diverse wettelijke beperkingen
voor eindverdelers, waardoor de markt verder vrij wordt gemaakt en de concurrentie op basis van dienstverlening wordt gestimuleerd. Het besluitvormingsproces kan transparanter door de patiëntenorganisaties erin te betrekken en belangenvermenging te voorkomen. Het KCE bepleit met deze studie een duurzaam
zorgmodel dat de patiënt objectief informeert en de kans biedt om (prijs)bewust
te kiezen. De studie strandde in de betrokken RIZIV-commissie (KCE, Jaarverslag 2006, p. 57.)
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Simoens S., De Coster S., Moldenaers I., Guillaume P., Depoorter A., Van Den Steen D. et al.,
Orthopedisch Materiaal in België: Health Technology Assessment. (HTA). Brussel: Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 2007. KCE reports (D2007/10.273/14).
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Van Den Steen D., Vanobbergen J., De Visschere L., Vermeersch M., Lebrun J.-Ml., Crott R.,
Closon J.-P., De kost van tandprothesen. Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 2005. KCE Reports vol. 10A. Ref. D/2004/10.273/<03.
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Van den Steen D., Simoens S., Vanleene V., De Maré L., Moldenaers I., Debruyne H. et al., HTA
Stomamateriaal in België. Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE),
2005. KCE reports 21 A. 2005/10.273/27
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2.6.3

Aansluiting van kennis en implementatie van beleid

Op wetenschappelijke kennis gesteunde maatregelen hebben slechts resultaten
als ze worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Daartoe is een draagvlak nodig bij
wie ze in praktijk moet toepassen. Dat draagvlak wordt gecreëerd door overleg
met de belangrijkste stakeholders tijdens het onderzoeksproces (bv. bij de formulering van onderzoeksvragen en de methodologie). Ook de communicatie bij de
publicatie van het onderzoeksverslag is belangrijk voor de implementatie. De
communicatie slaat niet alleen op de adviezen en verslagen zelf maar ook op de
transparantie van de gebruikte methodologie, de werkprocessen en procedures.
De verspreiding moet gebeuren via diverse communicatiekanalen, aangepast aan
de direct betrokken doelgroepen. Een voorstelling of een toelichting van een
advies of rapport aan de stakeholders kan voor een vlottere implementatie van de
onderzoeksresultaten zorgen (zie punt 2.4.5).
De proefprojecten van DG1 van de FOD zijn volledig gericht op implementatie en
worden door de sector zelf uitgevoerd. Daar is het draagvlak verzekerd. Andere
kennisinstellingen willen zich dan weer ver van het beleidsniveau houden om hun
wetenschappelijke onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zo spreekt de HGR
zich in zijn adviezen principieel niet uit over de implementatie ervan. Wel geeft de
raad soms een advies waarin gewerkt wordt met scenario’s (als men x % inent
heeft men dat effect, bij y % dat effect…). De HGR ervaart dat een dergelijk type
advies makkelijker toegankelijk is voor de beleidsmakers omdat het keuzes
biedt.
Initiatieven voor beschut wonen
Tussen 2001 en 2004 voerde de FOD DG1 een proefproject “activering” uit in
19 initiatieven voor beschut wonen (IBW). De DG wou hiermee twee belangrijke
componenten van activering uitbouwen: arbeidstraject- en vormingstrajectbegeleiding. In 2004 bleek uit een wetenschappelijke evaluatie dat slechts bij de helft
van de cliënten aan arbeidstrajectbegeleiding en vorming werd gedaan, en dat
slechts 10-15 % van deze groep effectief werk vond in het reguliere arbeidscircuit.
Omdat de projecten te verschillend waren en de resultaten pover bleken, besloot
de federale overheid in 2004 om de proefprojecten nog een laatste keer voor één
jaar te verlengen en vervolgens stop te zetten.
In de interministeriële conferentie rees door het stopzetten van de proefprojecten bezorgdheid over de zorgcontinuïteit. Er werd beslist om in het kader van het
sociaal akkoord 86 bijkomende VTE te voorzien voor de initiatieven voor beschut
wonen. De verdeling van die 86 VTE zou gebeuren rekening houdend met de
resultaten van de wetenschappelijke evaluatie van de FOD. Uiteindelijk werden
de 86 VTE verdeeld over alle IBW louter op basis van hun grootte. Een negatieve
evaluatie van het proefproject woog niet op tegen andere belangen bij de beleidsbeslissing.
Het KCE heeft een brede vertegenwoordiging van de sector en van beleidsmakers
in zijn raad van bestuur om het draagvlak voor de uitvoering van zijn aanbevelingen te vergroten. De raad van bestuur treedt op bij de goedkeuring van het jaarprogramma en bij de formulering van de aanbevelingen van ieder afgerond onderzoek.
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Hadrontherapie
In november 2007 bracht het KCE een rapport uit over hadrontherapie, een relatief nieuwe radiotherapie voor lokale kankerbehandeling. Volgens het KCE-rapport blijft hadrontherapie een experimentele behandeling, die voor geen enkele
indicatie overtuigend bewijs kan voorleggen van een verbeterde overlevingsgraad. Vanwege de hoge kostprijs (een investering van 159 miljoen euro en jaarlijkse kosten voor de therapie van 22 miljoen euro) is een Belgisch hadroncentrum moeilijk te verantwoorden en zijn overeenkomsten met buitenlandse centra,
alvast op korte termijn, een te overwegen optie.
Het rapport eindigt met de aanbeveling dat hoewel de ziekteverzekering geen
Belgisch hadroncentrum ten laste kan nemen, misschien wel kan worden overwogen andere ﬁnanciële bronnen in zo’n centrum te laten investeren om zo
onderzoek en innovatie te stimuleren en de lokale industriële partners te ondersteunen69.
Dit kan erop wijzen dat de raad van beheer van het KCE veronderstelde dat
economische belangen, naast het stimuleren van onderzoek en innovatie, zouden
kunnen meespelen bij de beleidsvorming.
Het kankerplan dat de minister van Volksgezondheid enkele maanden na het
verschijnen van het KCE-rapport naar buiten bracht, overweegt de bouw van een
Belgisch hadroncentrum. De minister gaf het RIZIV de opdracht een nieuwe
studie te bestellen, die de haalbaarheid voor de bouw en uitbating van een
Belgisch centrum moet nagaan. Het kankerplan vermeldt ondermeer dat de
resultaten van hadrontherapie veelbelovend zijn en dat hadrontherapie het enige
alternatief is voor de meeste tumoren die resistent zijn voor de klassieke radiotherapie. In afwachting van de eventuele oprichting van een Belgisch hadroncentrum wordt de samenwerking met buitenlandse centra geïntensiveerd.
Anderzijds vindt het KCE dat het niet zijn taak is om gedetailleerde implementatievoorstellen te maken. De HSR-onderzoeken waarin het KCE aanbevelingen
over implementatie deed (bv. diabetes) bleven naar zijn oordeel op dat punt
zonder resultaat. Toch wil het KCE de sector steeds vaker en zo vroeg mogelijk
bij het onderzoek betrekken (bv. door experts advies te laten geven bij de methode
en door de eerste resultaten te toetsen bij beleidsverantwoordelijken …). Zo
verwacht men een betere toepassing van de richtlijn over borstkanker omdat die
is ontwikkeld door een groep met de belangrijkste autoriteiten in dat domein in
België.
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Huybrechts M., Obyn C., Gailly J., Mambourg F., Vinck I., Ramaekers D. Hadrontherapie. Health
Technology Assessment (HTA). Brussel: Federaal Keniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE),
2007, KCE reports 67A (D/2007/10.273/50).
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Medische richtlijnen: moeizame toepassing in België
Een richtlijn geeft een overzicht van de aanbevolen wetenschappelijke aanpak op
een bepaald tijdstip. Richtlijnen worden geautoriseerd door de raden en de commissies die daar de wettelijke bevoegdheid voor hebben, zoals de Nationale Raad
voor Kwaliteitspromotie (NRKP)70. De richtlijnen worden kenbaar gemaakt via de
afdeling Informatie en Communicatie van DGEC en de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en via het KCE. De proﬁelencommissies en de
dienst Evaluatie van het RIZIV gaan na hoe de richtlijnen in praktijk worden toegepast. De afdeling Evaluatie koppelt hierover terug naar de NRKP (zie verder
onder volgend punt).
Het gebruik van richtlijnen stijgt, maar in vergelijking met andere landen worden
ze in België nog relatief weinig toegepast. De toepassing van richtlijnen wordt
niet opgelegd maar er zijn pogingen tot responsabilisering van de sector. Er
bestaat een spanningsveld tussen de professionele autonomie (de therapeutische
vrijheid) en de aansturing door het beleid op basis van evidence based medicine
(EBM) en richtlijnen. Zo was er volgens het RIZIV bijvoorbeeld veel weerstand
tegen de zorgtrajecten voor diabetici.
Het KCE stelt richtlijnen voor die zijn ontwikkeld in samenwerking met de sector.
In het algemeen verloopt de ontwikkeling van richtlijnen goed voor onderwerpen
die geen onmiddellijke of beperkte ﬁnanciële implicaties hebben (bv. de richtlijn
over de diagnose en behandeling van darmkanker). Op die wijze ontstaat een
draagvlak voor de uitvoering van de richtlijnen. Deze richtlijnen worden ook goed
opgenomen door de oncologen via congressen en studiedagen. Ze worden uitgedragen door wie eraan meegewerkt heeft.
Richtlijnen over diagnostiek (instrumenten en testen) liggen moeilijker, bv. richtlijnen voor oftalmologische testen en voor longtesten. Richtlijnen die een ﬁnanciele impact hebben op de sector ontberen vaak een ruim draagvlak.
Het KCE is van oordeel dat het RIZIV richtlijnen over diagnostiek moet verbinden
aan de nomenclatuur en de toepassing van die richtlijnen verder moet opvolgen.
Deze weg is volgens het KCE te verkiezen boven de opname van richtlijnen in
regelgeving.
2.6.4

Aansluiting van kennis met uitvoering, monitoring en bijsturing van
beleid

De uitvoering van beleidsmaatregelen moet opgevolgd en geëvalueerd worden en
zo nodig moet het beleid worden bijgestuurd. De kennisinstellingen zijn van oordeel dat de implementatie en uitvoering van bijvoorbeeld richtlijnen op het terrein
te weinig worden opgevolgd. Het is overigens niet altijd duidelijk welke instantie
zorgt voor deze monitoring: FOD, RIZIV, ziekenfondsen, gemeenschappen of de
kennisinstellingen zelf.
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De NRKP is opgericht in 2002 en samengesteld uit vertegenwoordigers van artsen, universiteiten,
medische wetenschappelijke verenigingen, ziekenfondsen en van de minister van sociale zaken en
Volksgezondheid. De raad is verantwoordelijk voor kwaliteitspromotie.
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Het RIZIV wil op basis van het concept ‘kwaliteitsvolle zorg terugbetalen’ via de
ﬁnanciering de kwaliteitscontrole in de Belgische gezondheidszorg verzekeren en
op die manier voor een efﬁciënte zorgverlening instaan. Het RIZIV introduceert op
twee niveaus indicatoren om de naleving van richtlijnen en een correcte toepassing van de nomenclatuur na te gaan. Deze indicatoren worden gebruikt op de
onderdelen kwaliteit (directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie –
OOK in DGV) en evaluatie (directie Evaluatie van de DGEC). Basis daarvoor is
de wetsbepaling waarin vermeld staat dat de zorgverstrekkers de middelen van
de ziekteverzekering moeten aanwenden ‘als een goede huisvader’71.
De directie OOK wil een kwaliteitsbeleid introduceren in de zorgverlening dat
gaat over concepten en modellen om de zorgketen, de kwaliteitsketen op alle
niveaus van het beleid, te volgen (bv. bij de organisatie van de zorgtrajecten zoals
de multidisciplinaire aanpak van de chronische patiënt). Op die manier wil de
directie komen tot een systematische en wetenschappelijke aanpak over de hele
lijn, in alle schakels van de ketting. Dit model zal geleidelijk worden geïmplementeerd.
De directie Evaluatie van de DGEC beoogt problemen bij de toepassing van richtlijnen over evidence based medicine te identiﬁceren. Deze dienst kreeg in 2003
naast de hoofdopdracht van controle bijkomende opdrachten voor evaluatie (overconsumptie en misbruik in de zorgverlening) en informatieverstrekking aan zorgverstrekkers (bv. aanbevelingen over goede medische praktijk en indicatoren van
overconsumptie)72. In aansluiting daarmee kreeg de NRKP de taak om indicatoren vast te stellen die een afwijking aantonen ten opzichte van de normale medische praktijk. De DGEC kan een indicator voorstellen aan de NRKP of aan de
CTG op basis van een wetenschappelijk onderbouwd dossier.
De directie Evaluatie voert evaluatieprojecten uit die een extra impact moeten
hebben op het tegengaan van overconsumptie en oneigenlijk gebruik van verstrekkingen. De aanpak is analytisch en doelgroepgericht (zorgverleners, geneesmiddelen, medische technieken…). Eerst bepaalt de directie wat de stand van
zaken is op het vlak van good medical practice. Dit gebeurt op basis van literatuuronderzoek, soms met een bijkomende input van het KCE. Daarna volgt een
data-analyse van verschillende types van gegevensbronnen waarover het RIZIV
beschikt of die het ter beschikking kan krijgen en van onderzoek op het terrein.
De methodologie voor de selectie van de dossiers en de uitvoering van het onderzoek zijn beschreven. Naast een eindrapport kan de output van een project o.m.
ook bestaan uit:
•

een gerichte communicatie naar zorgverleners (met informatie, feedback,
waarschuwing, aankondiging van opvolgingsacties);

•

aanbevelingen of voorstellen tot bijsturing van de reglementering (DGV en
NRKP);

71

Art. 73, § 2, GVU voor indicatoren en art. 73, § 4 voor de richtlijnen.
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De directie Controle van de DGEC volgt de responsabilisering op die werd ingevoerd voor de
zorgverstrekkers, de patiënten en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen). De afdeling Informatie en Communicatie van de DGEC verspreidt informatie aan doelgroepen (artsen, universiteiten, ziekenhuizen) via informatiebrochures (verschillende modules van de ‘infoboxen’ zijn beschikbaar op de website van het RIZIV). Deze sensibilisering is gericht op gedragsverandering. De
directie Evaluatie voert twee types van geneeskundige evaluatie uit: een algemene evaluatie die de
sector van geneeskundige verzorging, telkens voor een bepaald evaluatieonderwerp, een spiegel
wil voorhouden over consumptiepatronen en goed gebruik van de middelen; en gerichte evaluaties
(opsporingen), waarbij de DGEC gericht de omvang en veralgemening van speciﬁeke vastgestelde
feiten of problemen onderzoekt.
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•

een voorstel tot een onderzoeksproject bij het KCE;

•

gerichte controleacties van de directie Controle van de DGEC.

Op deze evaluaties volgen impactmetingen die na feedbackcampagnes (verspreiding eindrapporten, individuele aanschrijvingen…) worden doorgevoerd.
Evaluatieprojecten van de directie Evaluatie (RIZIV)
Dergelijke onderzoeksprojecten zijn bijvoorbeeld uitgevoerd voor urinaire echograﬁe en antibioticagebruik (chinolones). Deze onderzoeken resulteerden in aanzienlijke minderuitgaven voor de verzekering geneeskundige verzorging. Voor
colposcopie (een microscopische onderzoekstechniek van de baarmoederhals)
werd ook een voorstel tot het bepalen van een indicator ingediend bij de NRKP.
De directie Evaluatie kreeg hierover weinig feedback van de NRKP en kan enkel
vaststellen dat er geen gevolg gegeven werd aan haar voorstel. De NRKP
bepaalde tot nu toe evenmin indicatoren op eigen initiatief, hoewel zij daartoe de
bevoegdheid heeft. De DGEC kan wel terugvallen op de wetsbepaling die bepaalt
dat steeds een beroep mogelijk is op internationaal aanvaarde richtlijnen (guidelines). Dit toont aan dat het laten toepassen van richtlijnen niet eenvoudig is73.
Het RIZIV introduceerde met de directie OOK van DGV en de afdeling Evaluatie
van de DGEC initiatieven om het gebruik van evidence based medicine in de sector van de gezondheidszorg te bevorderen, alsook de controle op de toepassing
ervan. Het is nog te vroeg om de resultaten op het veld te kunnen meten en
beoordelen. Alleszins is ook hier de medewerking van de sector een noodzakelijke
voorwaarde om vooruitgang te kunnen boeken74.

2.7

Conclusies

De minister en de FOD hebben onvoldoende aandacht besteed aan een volledige
en complementaire toewijzing van taken in het kennislandschap volksgezondheid.
Het gebrek aan regie en omkadering bemoeilijkt de afstemming en coördinatie
tussen de kennisinstellingen. Een strategie op lange termijn ontbreekt; toekomstverkenningen en scenarioanalyses worden niet systematisch gebruikt als instrument om op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen voor de
volksgezondheid te anticiperen.
Het gebrek aan een centrale regie maakt ook de ﬁnanciering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek ondoorzichtig. De programma’s zijn te
divers, versnipperd en verkokerd om een optimale en efﬁciënte aanwending van
ﬁnanciële middelen te garanderen. Hoeveel geld voor welk project of welk orgaan
wordt ingezet en welke overwegingen daarvoor werden gemaakt, is vaak niet
bekend. De ﬁnanciering staat niet bij alle kennisinstellingen in verhouding met de
capaciteit om onderzoek van hoge kwaliteit te ontwikkelen, te waarderen en uit te
voeren.
Nog niet alle kennisinstellingen maken expliciet werk van kennisbeleid. Er is
onvoldoende reﬂectie over de rol die kennis moet spelen en de wijze waarop
daarmee moet worden omgegaan bij de ontwikkeling van een (kosten)effectief
beleid.

73

Art. 73, § 2, GVU voor indicatoren en art. 73, § 4 voor de richtlijnen.

74

De DGEC gaf dit ook aan in de slotbeschouwing van de ‘Evaluatie van de medische praktijkvoering
door de DGEC’ http://www.riziv.be/information/nl/studies/study27/pdf/study27.pdf
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Een multilateraal overlegforum voor strategische afstemming tussen de kennisinstellingen ontbreekt. De samenwerking tussen de kennisinstellingen verloopt
grotendeels ad hoc en via concrete projecten. De kennisinstellingen opereren nog
te veel langs elkaar heen en staan niet genoeg open voor elkaars rol en positie,
waardoor er dubbel werk verricht wordt, hiaten bestaan of onderzoeken onvoldoende op elkaar aansluiten (zowel wat de timing, de methodologie als de inhoud
betreft). Ook de afstemming met de gemeenschappen blijft beperkt tot samenwerking binnen concrete projecten en wordt bemoeilijkt door de bestaande
bevoegdheidsverdeling.
De aansturing van de kennisverwerving biedt een wisselend beeld naargelang van
de betrokken kennisinstelling. Het Rekenhof stelt volgende problemen vast:
•

Ondanks recente initiatieven zijn de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek nog niet optimaal beschikbaar en toegankelijk. Er zijn nog hiaten en
de bestaande registraties kunnen niet altijd optimaal worden benut.

•

Agenda’s worden veelal ad hoc of op korte termijn gepland. Het selectieproces van onderzoeksonderwerpen en het vaststellen van prioriteiten zijn
onvoldoende transparant.

•

Bij uitbestedingsprocedures hebben sommige kennisinstellingen te weinig
oog voor de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek, de onafhankelijkheid van de onderzoekers en de transactiekosten. Vrijblijvend onderzoek
met beperkte waarborgen over de gewenste resultaten komt nog te veel
voor. Het projectbeheer is onvoldoende strikt.

•

Sommige kennisinstellingen hebben geen volledige inventaris van het hun
wetenschappelijk onderzoek. Ook de ontsluiting van onderzoek door publicatie en verspreiding kan worden verbeterd. Aanbevelingen moeten duidelijker en gerichter geformuleerd worden.

Hoewel de kennisinstellingen proberen de doorwerking van hun onderzoek en
kennis te vergroten, is hun inzicht in de benutting ervan beperkt. Er is onvoldoende feedback van de beleidsmakers naar de kennisinstellingen. Er zijn capaciteitstekorten, zowel bij de kennisinstellingen als bij de beleidsmakers (bv. makelaars- en evaluatiefunctie) die een optimale benutting van onderzoeksresultaten
hinderen. De wijze waarop het advies- en besluitvormingsproces functioneert
werkt de benutting van onderzoeksresultaten niet in de hand.
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Hoofdstuk 3
Eindconclusies en aanbevelingen

De opeenvolgende ministers van Volksgezondheid hebben duidelijk belangstelling
voor wetenschappelijke kennis over hun beleidsdomein om goede beleidskeuzes
te maken. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op zeer veel kennisinstellingen
die zich inspannen om kwalitatief onderzoek of advies te leveren aan de ministers
en aan hun andere klanten. Het onderzoek toont aan dat de elementen van een
health research system (HRS) aanwezig zijn bij federale overheid maar dat de
samenhang ertussen, die ze juist tot een systeem moet maken, grotendeels ontbreekt. De onderdelen op zich kunnen niet optimaal bijdragen tot een efﬁciënte
en effectieve verwerving en gebruik van wetenschappelijke kennis met als doel
een verbetering van de gezondheid en een bevordering van gelijke kansen op
gezondheid te bevorderen.
Door toetsing aan het WGO–model voor een doeltreffend HRS komt het Rekenhof tot de volgende algemene conclusies en aanbevelingen. Conclusies en aanbevelingen van toepassing op de kennisinstellingen (derde en deels vierde functie)
zijn in algemene bewoordingen gesteld. Ze moeten verder worden geoperationaliseerd afhankelijk van de context en de kerntaken van de individuele instelling.
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Beschikbare middelen:
infrastructuur en
capaciteit

–

–

–

–

–

De kennisinstellingen moeten voldoende capaciteit voor HR van
hoge kwaliteit verwerven en behouden. Dat vergt de inzet van hooggeschoolde medewerkers ondersteund door een performant informaticasysteem waarvoor het management van de kennisinstellingen
en de bevoegde minister de nodige middelen moeten vrijmaken.
De samenwerking van kennisinstellingen en partnerschappen met
andere actoren moet meer coherent worden ondersteund.
Een betere deling, terbeschikkingstelling, valorisatie en verspreiding
van methodologie en kennis zal het beleidsondersteunend onderzoek bevorderen.

De minister bevoegd voor volksgezondheid moet het ﬁnancieringssysteem aanpassen op twee vlakken:
– de implementatie van een transparant mechanisme voor het berekenen van de volledige kosten van HR;
– de overgang van een systeem dat gebaseerd is op het ﬁnancieren
van disciplines en organisaties naar een systeem waarbij de ﬁnanciering steunt op (strategische) doelstellingen en programma’s.

Het HRS moet coherenter worden aangestuurd. Dat vergt:
– een expliciete visie op de organisatie van het systeem en op de
noden aan kennis op korte en lange termijn;
– de verduidelijking van de rol en functie van de vele kennis- en
adviesvertrekkers zodat het kennisveld transparant en inzichtelijk
wordt.
De aansturing moet steunen op een intensief overleg tussen alle betrokken actoren, met de minister bevoegd voor volksgezondheid als regisseur.

Aanbevelingen

Een kennisbeleid is bij sommige instellingen nog niet sterk ontwik- –
keld.
De capaciteit om onderzoek van hoge kwaliteit te ontwikkelen, te
waarderen en uit te voeren is in bepaalde kennisinstellingen onvoldoende aanwezig door statutaire en ﬁnanciële problemen (vooral
tekort aan hooggeschoolde medewerkers, soms onvoldoende ICT). –
Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek wordt soms belemmerd
–
door het ontbreken van actuele en toegankelijke data.

De ﬁnanciering van de kennisverwerving is niet transparant. Het is
moeilijk de globale ﬁnanciering van het systeem te beoordelen
De ﬁnanciering gebeurt op basis van de kennisinstellingen (aanbodgericht en verkokerd) en niet op basis van de behoeften aan wetenschappelijke kennis (vraag- of klantgericht).

Financiering van het
systeem

–

Een expliciete visie op en een strategie voor een HRS op beleidsniveau ontbreekt.
Het onderzoek is te weinig gericht op de langetermijnbehoeften.
Er is geen noemenswaardige aansturing van het systeem: de kennisverwerving is versnipperd over heel wat organisaties en ad hoc
raden en comités; de verantwoordelijkheden en taken zijn vaak niet
duidelijk en samenwerking en overleg is te occasioneel.
Een overzicht van de geproduceerde kennis ontbreekt.

Conclusies

Supervisie / aansturing –
van het systeem
–
–

Functie
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Productie en gebruik
van research

Functie

–

–

–

–

–

–

–

De kennisinstellingen kunnen hun omgang met kennis op een aantal
punten verbeteren:
• Ze moeten meer aandacht besteden aan het expliciteren en
onderbouwen van kennisbeleid en het daadwerkelijk
organiseren van de kennisfunctie.
• Op het vlak van kennisbeheer moeten de kennisinstellingen
duidelijk de taken en de processen vastleggen, transparante
selectiecriteria en –procedures bepalen, voldoende competentie
en ﬁnanciële middelen voorzien.
• Bij het projectmanagement moet worden voorzien in duidelijke
contracten met klare verbintenissen, duidelijke opdrachten en
deliverables, een heldere procesbeschrijving en procedures
voor een strikte opvolging en bijsturing. Financiering van
externe expertise moet resultaatsgebonden zijn.
Afgezien van zaken die te maken hebben met veiligheid en privacy
moeten alle onderzoeksresultaten via de huidige communicatiemiddelen openbaar gemaakt worden.
De wijze waarop wordt omgegaan met wetenschappelijke kennis
tijdens het besluitvormingsproces moet transparanter.
Kennis en advies kunnen beter aansluiten bij de behoeftes van het
beleid als deze behoeftes duidelijk zijn en de capaciteit voorzien
wordt (bv. onder de vorm van kennismakelaars) om de kloof tussen
de kennis- en advieswereld en de beleidswereld te overbruggen.

Aanbevelingen

De kennisinstellingen hebben geen duidelijke strategie op lange ter- –
mijn waarbij de onderzoeksprioriteiten gekoppeld worden aan de
beleidsprioriteiten en gericht zijn op een relatief beperkt aantal
onderwerpen.
Soms zijn de procedures voor het indienen, toewijzen, evalueren en
opvolgen van onderzoeksprojecten onbestaande of niet compleet.
De opvolging van projecten en onderzoeken kan soms beter: onduidelijke opdrachtverlening aan de begeleiding- of opvolgingscommissies, geen resultaatverbintenissen en geen externe validering van
onderzoeksresultaten.
De minister en zijn beleidscel geven geen feedback op het beleidsondersteunend onderzoek. Of de minister of het RIZIV-organisaties
wetenschappelijke kennis gebruiken, wordt niet verantwoord.
Enkele kennisorganisaties doen weinig inspanningen om zelf de
–
benutting van hun rapporten en adviezen te bevorderen.
Inzicht in de benutting van het onderzoek en de adviesverlening ontbreekt.
–

Conclusies

Hoofdstuk 4
Antwoord van de minister

Op 6 januari 2010 ontving het Rekenhof het antwoord van de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid (bijlage 5). De minister sluit zich grotendeels aan bij
de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof en zal een actieplan met verbeterprojecten opstellen om de werking van de verschillende diensten te optimaliseren.
De minister wijst erop dat sinds de audit van het Rekenhof, zowel op haar verzoek als op eigen initiatief van de FOD Volksgezondheid, verschillende nieuwe
procedures zijn geïntroduceerd die tegemoet komen aan bepaalde opmerkingen
van het Rekenhof. Ze brengt enkele nuanceringen en verduidelijkingen aan die de
vaststellingen van het Rekenhof met betrekking tot de pilootprojecten (proefprojecten) van de FOD Volksgezondheid (DG1) in de juiste context moeten plaatsen. De minister wijst op volgende punten:
•

De pilootprojecten zijn te beschouwen als ziekenhuisactiviteiten geﬁnancierd via het budget van ﬁnanciële middelen van de ziekenhuizen. Er bestaat
een duidelijk kader om deze projecten te ontwikkelen en te ﬁnancieren.

•

De selectie van de pilootprojecten gebeurt meestal door een jury die
samengesteld is uit representatieve experten om de objectiviteit van de
selectie te kunnen garanderen.

70

Wetenschappelijke ondersteuning van het federale gezondheidsbeleid – Rekenhof, januari 2010

Bijlage 1
Bevoegdheidsverdeling

1

Gezondheidsbeleid

De Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap (alsook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de tweetalige instellingen op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn bevoegd voor de persoonsgebonden
aangelegenheden, zowel wat betreft het gezondheidsbeleid als bijstand aan personen (artikel 5, § 1, bijzondere wet van 8 agustus 1980 tot hervorming van de
instellingen). Wat het gezondheidsbeleid betreft, zijn ze bevoegd voor de zorgverstrekking in en buiten de verzorgingsinstellingen, met uitzondering van de
bevoegdheden van de federale overheid. Daarnaast zijn ze ook bevoegd voor de
gezondheidsopvoeding en de activiteiten en diensten op het vlak van preventieve
gezondheidszorg. De afbakening tussen het preventieve gezondheidsbeleid, waarvoor de gemeenschappen exclusief bevoegd zijn, en bepaalde onderdelen van het
beleid inzake volksgezondheid is niet steeds eenvoudig te maken. Zo is de federale overheid bevoegd voor de tabakspreventie, de levensmiddelenwetgeving, de
verplichte vaccinaties….75
De federale Staat behoudt bevoegdheden op het vlak van volksgezondheid vanuit
de bezorgdheid om de kosten voor zorgverstrekking onder controle te houden en
tot één bevoegdheidsniveau te beperken. De federale overheid is bevoegd voor
de organieke wetgeving (krachtlijnen en basisregels) en beschikt over drie basisinstrumenten voor kostenbeheersing: de programmering (het vaststellen van
basisregels voor planning van het aanbod); de vaststelling en ﬁnanciering van het
budget (ﬁnanciering van de exploitatiekosten); de terugbetaling van de medische
prestaties.
De complexe bevoegdheidsverdeling voor het gezondheidsbeleid, waarbij de
nadruk ligt op de federale normering en de uitvoering door de gemeenschappen
gaf aanleiding tot tal van samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid
en de gemeenschappen en de gewesten. Met het oog op een betere coördinatie,
in het bijzonder tussen het preventieve beleid en het curatieve beleid zijn in tal
van domeinen, o.a. drugs, vaccinaties, het opsporen van borstkanker, protocolakkoorden gesloten waarbij elk niveau de bevoegdheid voor zijn eigen materies
behield.

2

Wetenschapsbeleid

De gemeenschappen zijn bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek in het
raam van hun bevoegdheden met inbegrip van onderzoek ter uitvoering van interof supranationale overeenkomsten of akten (art. 6bis bijzondere wet 8 augustus 1980).
De federale Staat blijft bevoegd voor de uitvoering en organisatie van netwerken
voor gegevensuitwisseling tussen wetenschappelijke instellingen op nationaal en
internationaal vlak …, de federale wetenschappelijke en culturele instellingen,
met inbegrip van hun onderzoeksactiviteiten en hun activiteiten van openbare
dienstverlening.
75

Van Steenkiste, S., De bevoegdheidsverdeling in het federale België, het gezondheidsbeleid,
Brugge, 2001, p. 120.
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De federale overheid is bevoegd voor het bijhouden van een permanente inventaris van het wetenschappelijke potentieel in het land (art. 6bis, § 2, 6°, bijzondere
wet 8 augustus 1980). Een samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 regelt de
werking van deze inventaris. Er zijn twee afzonderlijke databanken:
•

De gegevensbank voor statistische informatie betreft de inzet van ﬁnanciele en personele middelen voor onderzoek en ontwikkeling in overeenstemming met de deﬁnities en de methodologie van de OESO en EU inzake
statistieken.

•

De gegevensbank voor documentaire informatie bevat de lopende onderzoeksprojecten in de universitaire, wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen in overeenstemming met de deﬁnities en de methodologie van de
EU ter zake.
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–

–
–

FOD en RIZIV

–
–

–

FOD en WIV

FOD en HGR

Kennisinstellingen

Inhoudelijk is er een goede samenwerking en interactie tussen het
WIV (operationele directies) en de FOD, FAGG, FAVV.
Bv. met DG1 voor ondersteuning bij de gezondheidsenquête en
voor het project antibioticaresistentie en zorggerelateerde infecties
(met afstemming van de werkplanning); met DG4 voor de input op
vlak van voedselveiligheid bij de voedselconsumptiepeiling.
DG2 heeft overeenkomsten met het WIV in het kader van haar taak
van de opvolging van nieuwe ziektes en virussen.
De FOD vervult in sommige dossiers de rol van go-between met het
beleidsniveau (de minister) en ondersteunt op die wijze de projecten van het WIV.
Er bestaat een samenwerkingsplatform tussen het RIZIV en DG1
voor de therapeutische projecten (proefprojecten in de psychiatrie)
en tussen het RIZIV en DG2 (IBIS). De BOS-studies van beide
instellingen kunnen in die overlegvergaderingen aan bod komen.
Dit was bv. het geval met het proefproject rond ‘hygiëne in ziekenhuizen’.

Het WIV is verbonden met de FOD en rapporteert aan de voorzitter –
van de FOD. Het WIV wordt gedeeltelijk geﬁnancierd via de FOD,
het FAVV, het FAGG, het FANC en de gemeenschappen en gewesten. Het WIV beschikt over een eigen vermogen via zijn rechtspersoon en verwerft verder inkomsten via extern geﬁnancierde onderzoekscontracten (Europese kaderprogramma’s, WGO, Gates
Foundation, FWO, contractueel onderzoek FOD, wetenschapsbe–
leid …). Voor zijn werking is het WIV onafhankelijk van de FOD.

–
Er is geen structurele band tussen de FOD en het RIZIV.
Het RIZIV en de FOD werken wel samen in verbanden zoals in de
Multipartite of in de Raad van Bestuur van het KCE.

–

Inhoudelijk geeft de HGR met haar dossiermatige adviezen een
belangrijke ondersteuning aan de FOD.
De adviezen van de HGR worden door de FOD gebruikt in haar
campagnes, bv. de Benzo-campagne op basis van het HGR-advies
over kalmeermiddelen.
De HGR vraagt jaarlijks aan de FOD om voorstellen voor onderzoek
in te dienen.

Samenwerking

De HGR maakt structureel deel uit van de FOD en wordt geﬁnan- –
cierd via de begroting van de FOD.
–
Voor haar werking is de HGR onafhankelijk van de FOD.
Ambtenaren van de DG’s van de FOD maken deel uit van de werkgroepen van de HGR, bv. de werkgroep geestelijke gezondheids–
zorg (DG1); de werkgroep voedselveiligheid (DG 4); e.a.

Context

Bijlage 2
Samenwerking tussen de kennisinstellingen
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–

–

–

–

–
–

–

HGR en WIV

HGR en RIZIV

KCE en WIV

KCE en RIZIV

WIV en RIZIV

–
–

HGR en KCE

FOD en KCE

Kennisinstellingen

–

–

Geen structurele of andere banden

Er is een sterke samenwerking tussen het RIZIV en het KCE i.v.m.
de onderzoeksprojecten.
Er wordt ook samengewerkt op methodologisch vlak.

Occasionele, projectmatige samenwerking

Weinig samenwerking

Projectmatige samenwerking
bv. het WIV levert epidemiologische data voor de werkgroep vaccinaties.

Er is occasionele samenwerking tussen de HGR en het KCE n.a.v.
speciﬁeke projecten bv. CVS, vaccinaties…

De FOD kan onderzoeksvoorstellen indienen bij het KCE. Op het
ogenblik van het onderzoek was de samenwerking beperkt.

Samenwerking

Toenemende projectmatige samenwerking, bv. voor opvolging HIV-centra, mucoviscidose, oprichting kankercentrum, zorgpaden, oprichting
netwerk evaluatie referentielaboratoria microbiologie, organisatie kwaliteitscontrole klinische laboratoria en ontwikkeling evaluatiecriteria

Het RIZIV betaalt een gedeelte van de dotatie van het KCE.
–
De voorzitter van het RIZIV maakt deel uit van de Raad van Bestuur
van het KCE.
–

Geen structurele of andere banden

Geen structurele of andere banden

Onderzoekers van het WIV maken als expert deel uit van sommige –
werkgroepen van de HGR.

Geen structurele samenwerking. De instellingen zijn actief op ver- –
schillende domeinen.

–
De FOD betaalt een gedeelte van de dotatie van het KCE.
De voorzitter van de FOD maakt deel uit van de Raad van Bestuur
van het KCE

Context
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slaat op het geheel van activiteiten dat de capaciteit om beleid vorm te geven, versterkt. Het is gericht op de ondersteuning van het beleid in
alle fasen van de beleid- en beheerscyclus (agendavorming, voorbereiding, bepaling, implementatie, uitvoering en evaluatie van het beleid).

Het principe om eerlijk te zijn tegenover alle personen of zaken, onder verwijzing naar een gedeﬁnieerd en erkend geheel van waarden.
Inequity (in Public Health): de systematische en mogelijk remedieerbare verschillen in één of meer aspecten van gezondheid met betrekking tot
sociaal, economisch, demograﬁsch of geograﬁsch bepaalde bevolkingsgroepen of subgroepen.

wijst op geïnformeerd en rationeel onderbouwd beleid. Het gaat uit van een rationele visie op beleidsvorming. Met evidence wordt bedoeld informatie die onafhankelijk kan worden waargenomen en geveriﬁeerd en waar in deze context over de inhoud ervan een brede consensus bestaat.

Methode waarbij gestreefd wordt naar ‘het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal’. Evidence
based wil niet zeggen dat er voor alle geneeskundige interventies sprake moet zijn van harde bewijzen, maar wel dat de beschikbare evidence
systematisch is geselecteerd en gestructureerde wijze is gewogen en gebruikt.

Beleidsondersteuning
(BOS)

Equity

Evidence based beleid

Evidence based
medicine

De mensen, organisaties en activiteiten die samenwerken om kwalitatief hoogwaardige kennis te genereren die gebruikt kan worden om de
gezondheidsstatus van populaties te promoten, te herstellen of te onderhouden. Het zou mechanismen moeten omvatten die het gebruik van
wetenschap aanmoedigen.

Health research
system

Voor enkele begrippen bestaat geen algemeen geldende deﬁnitie. In de literatuur kunnen enigszins anders geformuleerde omschrijvingen worden teruggevonden.

De mensen, organisaties en middelen die als een geheel optreden om gezondheidszorg te verstrekken en de gezondheid van de bevolking te
verbeteren.

Health system

76

Mening gebaseerd op expertise en ervaring van experts. Methode waarbij kennis tot stand komt op basis van beschikbare kennis (literatuur) en
bijkomend op het oordeel van experts.

Expert opinion

Evidence based richtlijn Document met aanbevelingen ter ondersteuning van de besluitvorming, berustend op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met daarop
gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming, gericht op het expliciteren van doeltreffend en doelmatig handelen.

Inhoud

Begrip

Bijlage 3
Begrippenlijst76
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De productie van nieuwe kennis en toepassingen om de wijze te verbeteren waarop maatschappijen zichzelf organiseren om gezondheidsdoelstellingen te bereiken. Het omvat de wijze waarop maatschappijen activiteiten plannen, managen en ﬁnancieren om de gezondheid te verbeteren
en het houdt rekening met de rollen, perspectieven en interesses van de verschillende actoren. De functies van regulering, organisatie, ﬁnanciering en het leveren van diensten zijn de belangrijkste onderwerpen.

Is een geheel van principes en instrumenten tot optimalisatie en integratie om de processen van de creatie, het delen en gebruiken van kennis
om problemen op te lossen en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren.

Is de gestructureerde aanpak en organisatie om kennis efﬁciënt te verwerven en adequaat toe te passen in de ontwikkeling en uitvoering van
beleid. Het centrale doel van kennisbeleid is bijdragen aan een goede kwaliteit van beleidsvorming en –uitvoering. Kennisbeleid moet relevante,
kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare kennis op het juiste moment in de beleidscyclus krijgen.

Toont de relatie tussen het effect van een interventie en de kostprijs ervan.

Kwalitatief hoogwaardige, (kosten)effectieve en efﬁciënte beleidsontwikkeling en -uitvoering.

De wetenschap en de kunst van het promoten van gezondheid, het voorkomen van ziekte, en het verlengen van het leven via de georganiseerde
inspanningen van de maatschappij.

Het begrip wetenschappelijk onderzoek wordt afgebakend op basis van twee criteria:
• De resultaten van het onderzoek moeten de som van de bestaande kennis vergroten, waarbij de exploitatie van de som van deze kennis ook
wordt beschouwd als onderzoek.
• De onderzoeksresultaten moeten tot doel hebben het beleid te onderbouwen, de publieke actie te begeleiden, ongeacht de toegepaste
methodologie.

Wetenschappelijke kennis is ruimer dan wetenschappelijk onderzoek.
• Kennis steunt niet enkel op individueel wetenschappelijk onderzoek maar ook en steeds meer op syntheses van bestaand onderzoek of het
gebruik van monitoring en indicatoren (statistieken over doodsoorzaken bv.). Deze kennis kan worden ontsloten in de vorm van beleidsadviezen, vergelijkingen met andere landen enz.
• Daarnaast kan wetenschappelijke kennis ook gebaseerd zijn op “expert opinion” immers, indien de antwoorden op de gestelde vragen (nog)
niet in de literatuur te vinden zijn dient men te rekenen op de kennis/ervaring/intelligentie van de experts om op basis van de beperkte
beschikbare kennis tot een interpretatie te komen.

Kennisbeheer

Kennisbeleid

Kosteneffectiviteit

Optimaal beleid

Public Health

Wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijke
kennis

Inhoud

Health system
research

Begrip
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Directoraat-generaal
basisgezondheidszorg

FOD – DG2

Directoraat-generaal
Gezondheidszorgvoorzieningen

FOD – DG1

KENNISINSTELLING
zorginstellingen: algemene en
psychiatrische ziekenhuizen, instellingen
voor beschut wonen, en rust- en
verzorgingsinstellingen

DG1 ondersteunt de kwaliteit van de
gezondheidszorg en werkt beleidsconcepten uit voor de ziekenhuissector.

DG2 is belast met de basisgezondheids- eerstelijnszorg en zorgverstrekkers
zorg (de eerste lijn): het medisch
(beroepsgroepen)
aanbod, de gezondheidszorgverstrekkers.

DOMEIN

OPDRACHT

Bijlage 4
Overzicht van de kerntaken

bestellen van beleidsondersteunende studies en
ondersteuning van initiatieven met subsidies.
– actie onderzoek – proefprojecten
– kadaster van de gezondheidsberoepen
– toekomstprojecties betreffende aanbod van
gezondheidszorgberoepen
– gestructureerde aanpak risico assessment &
management,
– geharmoniseerde en gevalideerde datagegevens
voor beleidsondersteuning
Het pure studiewerk werd in de afgelopen jaren bijna
volledig afgebouwd ten voordele van actiegerichte
projecten.

–

het verrichten van beleidsondersteunend en –
voorbereidend actiegericht onderzoek. Vooral ontwikkeling van implementatiestrategieën via proefprojecten. Met de ondersteuning van experts op
een pragmatische manier op beperkte schaal uittesten en evalueren van nieuwe voorzieningen. De
projecten kunnen uiteindelijk uitmonden in een
structurele ﬁnanciering voor de nieuwe voorzieningen.
– de verspreiding van kennis en het aanmoedigen
van een evidence based beleid in de instellingen
– registratie van data m.b.t. zorginstellingen en ter
beschikking stellen van databases
Het pure studiewerk werd in de afgelopen jaren quasi
afgebouwd ten voordele van actiegerichte projecten.

–

FOCUS
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–

–

gezondheid en de determinanten
ervan zoals voeding en milieu
actuele domeinen:
• bloed(derivaten)
• cellen, weefsels en organen
• voeding
• hygiëne en beheersing van de
infecties
• vaccinaties
• microbiologie m.b.t. voedsel
• fysische en chemische omgevingsfactoren
• geestelijke gezondheid

DOMEIN

ondersteuning van het gezondheidsbeleid informatieverstrekking over de
door wetenschappelijk onderzoek,
gezondheidstoestand van populaties en
expertadvies en dienstverlening77
over risico’s die de volksgezondheid
bedreigen
– infectieuze ziektes
– niet-infectieuze ziektes
– instrumenten voor gezondheidszorg
die gericht zijn op de validatie van
gegevens. Omvat ook enkele
technologische aspecten (bv. data
huisartsen).

adviseren van de overheid (minister en
FOD), op verzoek of op eigen initiatief,
over de gezondheid en haar determinanten

OPDRACHT

Geschikt voor:
– identiﬁcatie determinanten gezondheid populaties
– opvolgen van gezondheid populatie en determinanten ervan
– identificatie determinanten gezondheidszorggebruik en toegankelijkheid van zorg
– identiﬁcatie en preventie van andere gezondheidsrisico’s, inclusief deze uit het milieu.
– ontwikkeling van gezondheidsindicatoren
– ontwikkeling van vragenlijsten mbt gezondheid
– gezondheidsimpactonderzoek
– kwaliteitsondersteuning gezondheidszorg
– analyse en evaluatie van gezondheidsgegevens

De HGR doet zelf geen onderzoek (geen studies, geen
laboratoriumproeven, geen epidemiologie,…) maar
baseert zich op de bestaande kennis (literatuur) en,
bijkomend op de mening van zijn experts.
– synthese van bestaande kennis
– onafhankelijk wetenschappelijk advies: opinion
based en evidence based
– niet: beleidsaspecten, economische en bio-etische
aspecten en organisatie van de gezondheidszorg

FOCUS

inzonderheid door: op wetenschap gebaseerde aanbevelingen en oplossingen te formuleren omtrent prioriteiten voor een pro-actief gezondheidsbeleid op Belgisch, Europees en internationaal
vlak binnen een gevalideerd kwaliteitssysteem uptodate expertmethodes te ontwikkelen, te evalueren en toe te passen voor het inschatten van gezondheidssituatie en gezondheidsindicatoren, en geavanceerde oplossingen uit te werken voor de diagnose, preventie en behandeling van bestaande en opkomende ziekten en voor de identiﬁcatie en preventie van andere gezondheidsrisico’s, inclusief deze uit het milieu. (KB 20.12.07 art. 2)

Wetenschappelijke
instelling met een
wetenschappelijk statuut,
onder toezicht van de
voorzitter van de FOD,
verbonden met de FOD
zonder er deel van uit te
maken.

Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid

WIV –
(afdeling Epidemiologie)

Hoog adviesorgaan bij de
FOD

Hoge Gezondheidraad

HGR

KENNISINSTELLING

Wetenschappelijke ondersteuning van het federale gezondheidsbeleid – Rekenhof, januari 2010

79

OPDRACHT

78

organisatie, beheer en controle van de
Gezondheidszorg
verzekering van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen en de invaliditeitsverzekering

gezondheidszorg
aanbrengen van objectieve gegevens
om de kwaliteit en kosteneffectiviteit
van de gezondheidszorg te
ondersteunen en te zorgen voor een
zo efﬁciënt en transparant mogelijke
verdeling van de beschikbare
ﬁnanciële middelen.

DOMEIN

FOCUS

Ondersteuning van het besluitvormingsproces in de
ziekte- ennvaliditeitsverzekering: aanleveren van data
en analyses over gezondheidsuitgaven die nodig zijn
voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Ten slotte biedt het RIZIV via wetenschappelijk onderbouwde informatie ondersteuning aan de zorgverleners met het oog op een kwaliteitsvolle zorg: literatuuronderzoek voor de sector van de geneesmiddelen,
de implantaten en de medische materialen en hulpmiddelen (eigen equipes in oprichting). Dit interne
onderzoek vormt een element in de besluitvorming
van de betrokken dossiers in de raden en commissies.
Ook de rapporten van het KCE worden hier aangewend.wetenschappelijke studies op vraag van het
Verzekeringscomité van het RIZIV78.

Het KCE maakt studies voor het RIZIV, de FOD
Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid, hun
adviesorganen en de beleidscel van de bevoegde
minister. Het KCE is niet betrokken bij de besluitvorming zelf of de uitvoering ervan.
Types van onderzoek:
– good clinical practices (GCP): richtlijnen voor de
klinische praktijk
– health technology assessment (HTA): de evaluatie
van medische technologieën en praktijken
– health services research (HSR): organisatie en
ﬁnanciering gezondheidszorg

gebruik van elektronische medische dossiers voor
beleidsdoeleinden
– diagnose, preventie en behandeling van
bestaande en opkomende ziekten
Minder geschikt voor economische elementen van de
gezondheidszorg

–

Artikel 56 wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Openbare instelling van
sociale zekerheid

Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RIZIV

parastatale instelling
categorie B

beleidsondersteunend onderzoek in de
–
gezondheidszorg, gericht op kwaliteit van –
Federaal Kenniscentrum
zorg en op doelmatig gebruik van de
voor de Gezondheidszorg
middelen.

KCE

KENNISINSTELLING

Bijlage 5
Antwoord van de minister
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