Financiering van medische apps wijst pijnpunt aan in systeem

‘Potentieel van digitale technologie in de zorg vandaag nog onderbenut’
BRUSSEL, 19 april 2022 – Met moveUP vergoedt het Riziv straks voor het eerst een medisch app
“officieel” als onderdeel van zorg. beMedTech, sectorfederatie van de Belgische medische
technologie, hoopt dat het de opstap is naar een modernere financiering in de zorg. “Innovatieve
oplossingen zoals medische apps kunnen de zorg voor patiënten helpen verbeteren, maar ze
vinden o zo moeilijk ingang in de praktijk”, aldus managing director Marnix Denys. “De reden
daarvoor? De manier waarop we zorg anno 2022 nog altijd financieren.”
Meer weten over de financiering van revalidatie-app moveUP?
Surf naar www.mhealthbelgium.be.
Dat België voor het eerste een medische app gaat vergoeden als een volwaardig onderdeel van een
zorgproces is fantastisch nieuws. Het is al langer geweten dat medische apps een meerwaarde
kunnen hebben in verschillende fases van een zorgtraject, van preventie en diagnose tot
behandeling en nazorg. Sinds een aantal jaar kunnen medische apps dan ook een
“kwaliteitsstempel” krijgen in ons land. Maar de echte doorbraak van “mobile health” of m-health
bleef uit. Daar brengt de beslissing rond moveUP hopelijk snel verandering in.
“Als federatie zijn we uiteraard blij met dit nieuws. Maar tezelfdertijd moeten we ons durven af te
vragen waarom die stap zolang op zich heeft laten wachten”, stelt Marnix Denys, managing director
van beMedTech. “Onze analyse? Het is een gevolg van het systeem, van de manier waarop onze
gezondheidszorg wordt gefinancierd. De overheid wíl innovatieve oplossingen zoals medische app
wel een plaats geven in de zorg, maar botst daarbij op een systeem van financiering dat nog altijd
zeer sterk geënt is op prestaties.”
“Vandaag is zorg quasi altijd een traject waarbij zorgverleners patiënten gedurende een langere tijd
ondersteunen”, gaat Denys verder. “Er bestaan heel wat technologische oplossingen die
zorgverleners en patiënten daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld om de toestand van patiënten te
monitoren, om opvolging vanop afstand mogelijk te maken, om patiënten te ondersteunen bij hun
therapietrouw, etc. Maar we hebben moeite om die tools een plaats te geven in onze klassiek
opgevatte financiering.”
Exemplarisch
“Een bezoek aan het ziekenhuis, een scan, een bloedafname… zijn stuk voor stuk “meetbare”
prestaties waar je een “prijs” op kunt plakken. Maar een app die de patiënt continu gebruikt en die
opvolging vraagt door het zorgteam, is een ander verhaal”, aldus Denys. “De financiering van
medische apps is in dat opzicht exemplarisch voor de uitdaging waar onze volledige gezondheidszorg
voor staat. Om innovatie in onze zorg te stimuleren, hebben we nood aan financieringsmodellen die
zorg niet als een pure optelsom van vooraf vastgelegde prestaties zien, maar als een totaalpakket
aan zorg dat patiënten en zorgverleners in onderling overleg kunnen samenstellen. De huidige
doorbraak voor m-health kan daar een opstap naar zijn.”

Meer info?
Marnix Denys, managing director beMedTech
m.denys@bemedtech.be, +32 478 70 19 64
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