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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Vraag:

In 2018 werd binnen het OCMW, mede op voorstel van N-VA, een nieuwe visienota op
vlak van anticonceptiebeleid aangenomen. De tussenkomt in de betaling van
anticonceptiva en aanverwanten werd uitgebreid van de prikpil naar o.a. de pil,
condooms, het spiraaltje. Ook een tussenkomst verbonden aan sterilisatie en een abortus
of de morning after pil kan in aanmerking genomen worden.
Qua werkwijze was het de bedoeling dat maatschappelijk werkers de thematiek bij de
cliënten ter sprake zouden brengen. Daartoe zou onder meer een specifieke vorming
opgestart worden, alsook nieuw vormingsmateriaal over anticonceptiva en
geboorteplanning ontwikkeld worden voor zowel medewerkers als cliënten. Opzet was
ook om de thematiek breed uit te dragen en bespreekbaar te maken binnen de wijken.
Vandaar mijn vragen:
1. Kan de schepen meedelen hoeveel financiële tussenkomsten er jaarlijks zijn voor
anticonceptiva, sterilisatie en abortus?
2. Welke feedback geven de maatschappelijk werkers wat betreft deze thematiek?
Wat is de stand van zaken wat betreft vormingen en vormingsmaterialen? Hoe
staat het met het ‘breed uitdragen’?
3. Hoe evalueert de schepen de huidige werkwijze? Ziet hij nog drempels of
pijnpunten?

Antwoord

De maatschappelijk werkers behandelen dit thema van seksuele gezondheid binnen hun
globale begeleiding van de cliënt. Dit gaat vaak ook niet enkel over “betaalbaarheid” van
anticonceptie en een mogelijke financiële tussenkomst maar gaat ook over de
sociaalpsychologische impact op het welbevinden van de cliënt. Binnen het kader
van proactieve rechtenbenadering zal de maatschappelijk werker dit aspect – waar
toepasselijk – steeds opnemen in de begeleiding van de cliënt.
Sinds de goedgekeurde visienota over dit thema (2018) zijn de RIZIV-tussenkomsten in
de kostprijs voor anticonceptie al tweemaal uitgebreid. Een eerst uitbreiding gaat over
vrouwen tot 25 jaar. Een tweede uitbreiding ging over vrouwen (zonder
leeftijdsbeperking) met verhoogde tegemoetkoming. Daardoor zijn er voor een breder
doelpubliek zeker ook financiële drempels weggenomen.
Cliënten die aan de voorwaarden voldoen kunnen inderdaad een volledige terugbetaling
krijgen voor bepaalde vormen van anticonceptie.
Deze gegarandeerde terugbetaling neemt de financiële drempel weg en geeft de cliënt de
kans om een meer bewuste keuze te maken rond gezinsplanning.
De maatschappelijk werkers kunnen deze tussenkomsten (die binnen een welomlijnd,
beschreven kader vallen) verlenen zonder verslaggeving aan het BCSD, wat voor hen de
“administratieve drempel” wegneemt. Hierdoor kan dit ook snel beslist worden.
Binnen de tijdspanne van deze mondelinge vraag konden we de nodige informatie over
de financiële tussenkomsten niet verzamelen. We zullen nog algemene financiële
informatie nasturen. Vermoedelijk zullen we geen gedetailleerd cijfermateriaal kunnen
trekken uit de geregistreerde data. (*)
Er lijken zich geen specifieke pijnpunten te stellen in de huidige manier van werken.
De maatschappelijk werkers vinden de nodige informatie hieromtrent terug op het
Informatieplatform en kunnen bijkomend hulpmateriaal gebruiken vanop de website
zanzu.be (informatie over seksualiteit in 13 talen) of in de brochure ‘Gezinsplanning’ van
Kind en Gezin. Er zijn geen specifieke vormingen aan maatschappelijk werkers voorzien
rond dit thema.
Voor diepgaandere ondersteuning kunnen onze maatschappelijk werkers terecht bij onze
Psychologische Dienst en bij hun collega’s die werkzaam zijn binnen de Methodische
Cellen Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief.
Wat het breed uitdragen van deze werking betreft is het zo dat de Gentse huisartsen
(inclusief de wijkgezondheidscentra) en de ziekenhuizen op de hoogte bracht zijn over de
mogelijkheid tot het verlenen van financiële tussenkomsten voor anticonceptie door de
Sociale Dienst.
(*)
“Voor de tussenkomsten in anticonceptie op basis van beslissing RMW 04/07/2018
kunnen wij volgende cijfers doorgeven :
2018
2019
2020
2021

256,10
2.471,54
1.233,57
245,29

De daling in het aantal en het bedrag van tussenkomst vanaf 2020 is naar alle
waarschijnlijkheid gelinkt aan de uitbreiding van de gerechtigden op RIZIV- tussenkomst
in de kosten van anticonceptiva.
Het oorspronkelijk KB van 16 september 2013 (Koninklijk besluit ter vaststelling van een
specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan
21 jaar) werd immers door de wetswijziging van
 22/04/2019 (in werking vanaf 01/04/2020 door KB van 14/04/2020) uitgebreid
naar vrouwen tot 25 jaar,
 31/07/2020 uitgebreid naar vrouwen (zonder leeftijdsbepaling) met verhoogde
tegemoetkoming
De extra tussenkomst wordt verrekend via derdebetalerssysteem en wordt bepaald op 3
EUR per maand dat het anticonceptivum bescherming biedt (begrensd tot de
publieksprijs uiteraard) .
Bijv : indien het middel 5 jaar bescherming biedt, bedraagt de tussenkomst 3 EUR x 60
maanden = 180 EUR.
Het RIZIV publiceert jaarlijks de lijst van de anticonceptiva voor dewelke deze
tussenkomst mogelijk is. Het betreft algemeen volgende soorten anticonceptiva : orale
combinatiepillen met oestrogeen en progestageen, prikpillen en minipillen,
contraceptieve pleisters, hormoonhoudende en koperhoudende spiraaltjes, intravaginale
ringen, hormoonhoudende staafjes of implantaten, morning-afterpillen, met uitzondering
van het condoom.”

