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Advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van
het decreet betreffende het niet-dringend liggend z¡ekenvervoer

Geachte heer minister

U vroeg de SAR WGG om advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering
houdende de uitvoering van het decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Eerder adviseerde de raad al over dat voorontwerp van decreet (advies van 7 juni 2017). De raad
stond positief tegenover de duidelijke regeling voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer, iets
wat al lang aan de orde was. ln zijn advies drukte de raad zijn appreciatie uit tegenover de
verplichte minimale kwaliteitseisen voor dit ziekenvervoer. Tegelijkertijd riep de raad op om te
werken aan de financiële toegankelijkheid van dit vervoer.

Het is jammer dat de Vlaamse Regering in het voorontwerpbesluit geen verdere regeling treft
inzake de betaalbaarheid voor de gebruiker van het niet-dringend liggend ziekenvervoer. ln de
toelichting bij artikel 25 van het voorontwerpbesluit staat dat men de stakeholders de kans wil
geven om onderling tot akkoorden over de prijszetting van het ziekenvervoer te komen.

De raad herhaalt dat het nodig is om initiatieven te nemen die de financiële toegankelijkheid voor
de persoon met zorgbehoefte verzekeren. Dit is een taak van de overheid. Daarbij moet rekening
gehouden worden met het feit dat de kosten van het niet-dringend liggend ziekenvervoer gestaag
stijgen en dat - vooral door de komst van de ziekenhuisnetwerken - meer patiënten vervoerd
moeten worden.
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Tot slot stelt de raad tevreden vast dat andere bemerkingen uit zijn advies bij het voorontwerp
van decreet nu meegenomen zijn in het voorontwerpbesluit.

Dit briefadvies werd door de raad in consensus aangenomen op 30 augustus 2018.
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