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HALO
Vzw Zelfhulpgroep voor 

hart/long- en longtransplantatie

Voorzitter
Patrick Vandorpe

voorzitter@HALOvzw.info

Ondervoorzitter
Bart Duyck

ondervoorzitter@HALOvzw.info

Penningmeester
Agnes Van den Wyngaert

penningmeester@HALOvzw.info

Secretariaat
Edwin Claes

secretariaat@HALOvzw.info

Nieuwsbrief
Rina Heylen

nieuwsbrief@HALOvzw.info

Website
Http://www.HALOvzw.info

E-mail
Bestuur@HALOvzw.info

Drukwerk
Bode van Schoten bvba

DAGZAAL E 502  (start 7h30)

E-mail:    - longtransplantatie@uz.kuleuven.ac.be
Telefoon:

- dringende vragen elke weekdag tussen 7h30 en 16h : 016/34 03 72
na 16h: 016/ 34 65 00

- om afspraken  te wijzigen of resultaten op te vragen vanaf 13h: 016/ 34 03 72

ADRES- of  E-MAILADRESVERANDERINGVERANDERING ?
Bent u verhuisd? Geef het ONS (via ons secretariaat) ook door zodat uw briefwisseling op 
het juiste adres  of e-mailadres aankomt

FAMILIEBERICHTEN
Indien u dit wenst, kunt u een kort familiebericht (geboorte, huwelijk, transplantatie,
overlijden, enz...) in de nieuwsbrief plaatsen. Stuur een mail naar
Bestuur@HALOvzw.info of neem contact op met een bestuurslid
Het plaatsen van een bericht gebeurt enkel op uw uitdrukkelijke aanvraag.

LIDGELD
Om van HALO lid te worden of te blijven, stort u jaarlijks uw lidgeld (15Euro) op 

Ibannr.: BE 669796 2849 5943, bic code: ARSPBE22 
van : HALO vzw

Elshoutlaan  39
2960  Brecht

met vermelding van uw naam + lidgeld 20... (het jaar waarvoor u betaalt).
Wanneer u HALO voor 40 Euro steunt (lidgeld niet inbegrepen), ontvangt u een fiscaal attest
Wil u alles per post ontvangen, gelieve dan bovendien 14 Euro als bijdrage in de bijkomende
kosten te betalen

TRANSPLANTATIECOÖRDINATOREN
E-mail: transplantatiecoordinatie@uzleuven.be
Telefoon:  016 / 34 29 01   

Voor niet dringend persoonlijk contact:

Dirk Claes
E-mail: dirk.claes@uzleuven.be
Telefoon: 016/ 34 45 90

Bruno Desschans
E-mail: bruno.desschans@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 46 07

Nele Grossen
E-mail: nele.grossen@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 45 98

Glen Van Helleputte
E-mail: glen.vanhelleputte@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 18 17 

Jan De Haes
E-mail: jan.dehaes@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 45 96

Colofon

Halo vzw ook op facebook 
https://www.facebook.com/groups/632923283514499/ 
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Nieuwjaarsreceptie 2017
Op zaterdag 28 januari brachten we in het “Kattenbroek” in Dilbeek samen een drink uit 
op het nieuwe jaar.

Patrick gaf eerst een overzicht van onze activiteiten van 2016 en lichtte ons daarna in 
over wat we in 2017 mochten verwachten.

Daarna vergaten we voor één keer al de slechte cholestorolwaarden en was het smullen 
à volonté.

Hieronder enkele sfeerbeelden  waarvan u er nog meer op onze website kunt 
terugvinden.

…en niemand werd vergeten…
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Terugblik op 2016

D. Testelmans
Leuven University Centre for 
Sleep and wake disorders
Department of Pulmonology
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Weetjes voor mooie dagen
Een zonnebril kopen – waar moet u op letten ?

Een dure zonnebril met hoge UV-protectie is niet noodzakelijk de beste. Kies wel een bril die donker genoeg is.

Wie zomer zegt, zegt zonnebril. Maar waarop let u het best als u een exemplaar gaat kopen? Oogarts prof. dr. Peter 
Stalmans legt uit.

Welke zonnebrillen bieden de beste bescherming tegen UV-stralen?

Dat is heel eenvoudig: elk stukje glas of plastic biedt bescherming tegen ultraviolette stralen.
Laat u dus niet misleiden met de hoge getallen "UV protection" die fabrikanten op hun brillen zetten.
Sterker nog: een bril maken die UV-licht kan doorlaten, zou pas een dure uitdaging zijn! Wat u ook op uw neus hebt, 
helder of donker, van de kermis of uit een dure optiek: u hebt sowieso UV-protectie.

Moeten we op iets anders letten bij de keuze van een zonnebril?
Coating
In UV-bescherming is er geen verschil, maar er zijn wel verschillen in de coating van de lenzen bij zonnebrillen.
De coating zorgt voor meer of minder reflectie van de glazen. Met een betere coating zal het beeld beter zijn.

Label
Kies een bril met een CE-label. Zo bent u zeker dat de bril van voldoende mechanische kwaliteit is.

Donkere glazen
Ik raad ook aan om bij een zonnebril niet de lichtste glazen te kiezen. Mensen hebben de neiging om eerder lichtere 
glazen te kiezen om esthetische redenen. Maar voor een goed contrastbeeld is een donkerheid van tachtig procent in de 
glazen beter dan zestig procent.
De donkerte wordt aangegeven met een cijfer van 1 tot 4. 1 is eigenlijk niet donker genoeg, 4 is enkel geschikt voor skiën 
of voor gebruik op het water (vb. zeilen). Kies dus voor een exemplaar met waarde 2 of 3.

Tint
Ook de kleur van de glazen is belangrijk. Kies voor grijze, bruine of donkergroene glazen voor een optimaal contrast.
Blauwe glazen zijn geen goede keuze, die verminderen net het contrast.

Conclusie

Het is sowieso best om een zonnebril te dragen om schade aan uw ogen te voorkomen.
Elke zonnebril biedt voldoende UV-protectie: de prijs is dus niet belangrijk om uw ogen te beschermen. Maar neem best 
wel een bril die donker genoeg is.
•CE-label
•Donkerte van waarde 2 of 3
•Grijze, bruine of donkergroene glazen. Geen blauw.

https://www.uzleuven.be/en
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO3obwkv7RAhVGuhoKHbcsBY8QjRwIBw&url=https://www.multigift.nl/nl/zonnebrillen/zonnebril-justin-lt86700&psig=AFQjCNHzE4v_evKyN_-KWnENFgWvNf-yzg&ust=1486562408138596
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Op welke manier kan de zon onze ogen beschadigen?

In zonlicht zitten drie soorten licht:
•Zichtbaar licht
•Kortegolflengtes of ultravioletlicht (UV) 
•Langegolflengtes of infrarood licht 
Het zichtbare licht dringt door tot op ons netvlies: anders zouden we niet kunnen zien. Ook het infrarode licht, dat 
eigenlijk warmtestralen zijn, valt op ons netvlies.

Schade door UV-licht
UV-licht kan voor schade aan het oog zorgen. UV-licht wordt vooraan in het oog in het hoornvlies geabsorbeerd en kan 
daar een pijnlijke verbranding veroorzaken.
Een deel van het UV-licht kan wel het oog binnendringen en wordt door de lens geabsorbeerd, om zo het netvlies te 
beschermen. Maar daardoor zou de ooglens zelf na langdurige blootstelling aan UV-stralen vroegtijdige katarakt of staar 
kunnen ontwikkelen.
Helemaal zeker is men er niet van. Het zou namelijk betekenen dat mensen die bijvoorbeeld aan de evenaar wonen 
sneller katarakt moeten krijgen, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Beschermen tegen UV-licht met zonnebril
Ondanks de discussie maakt u toch best de keuze voor een zonnebril om uw ogen te beschermen tegen UV-straling.

Meer info
•Oogarts prof. dr. Peter Stalmans
•Website dienst oogziekten

Tekenbeet? Verwijder teek binnen 24 uur

Tekenbeet: meestal ongevaarlijk
Een tekenbeet? Help! De kleine beestjes zijn soms drager van de ziekte van Lyme. Nochtans raakt u door een tekenbeet 
maar zelden besmet en is de ziekte van Lyme goed te behandelen.

Besmettingsgevaar beperkt
Minder dan 20% van de teken is drager van de ziekte. Enkel een besmette harde teek, ook bekend als schapenteek, kan de 
ziekte van Lyme op de mens overdragen.
Wordt u gebeten door een besmette teek, dan hebt u 50% kans om ziek te worden.

Teek binnen 24 uur verwijderen
Haalt u de besmette teek binnen de 24 uur op de juiste manier weg, dan is de kans op besmetting zo goed als onbestaande.
Hoe de teek verwijderen?
•Gebruik een pincet of tekentang. 
•Neem de kop van de teek vast. 
•Trek de teek uit uw huid. 
Hou na het verwijderen in de gaten of er een rode vlek rond de beet verschijnt. Contacteer in dat geval uw huisarts.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOn5W7lP7RAhVC1BoKHb7VC80QjRwIBw&url=https://dierbewust.nl/teken-bij-honden/wat-zijn-teken/&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNFtXF-o-ZIRehcguI8_TlCa9t5A-A&ust=1486562839792991
http://www.uzleuven.be/nl/pno/420324
http://www.uzleuven.be/oogziekten
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Bent u besmet door een teek, dan krijgt u na drie tot dertig dagen meestal een huidletsel in de vorm van een rode 
vlek. Deze rode vlek verdwijnt na verloop van tijd, ook zonder behandeling. De kans dat u daarna van de ziekte van 
Lyme verlost bent bestaat, maar is niet zeker. Daarom laat u zich best behandelen voor het huidletsel.
De behandeling voor de ziekte van Lyme is heel eenvoudig. 14 dagen lang neemt u 2 pilletjes doxycycline per dag en u 
bent genezen. Latere uitingen van onbehandelde ziekte van Lyme zijn aantasting van gewrichten, hart en/of 
zenuwstelsel. Ook deze aandoeningen zijn meestal goed te behandelen: dit gebeurt meestal in samenspraak tussen 
uw huisarts en een specialist.

Ziekte van Lyme

De veroorzakers van de ziekte van Lyme zijn spirocheten. Dat zijn spiraalvormige bacteriën die u vooral terugvindt bij 
kleine en grote knaagdieren, zoals muizen en egels. De teek wordt besmet door het bloed dat hij bij de dieren opzuigt.

Wat te doen bij een bijen- of wespensteek

Gestoken door bij of wesp? Verwijder zo snel mogelijk de angel.

Eerste hulp na bijen- of wespensteek
•Controleer of de angel in het lichaam is achtergebleven. 
•Verwijder de angel: 

•Gebruik een scherp voorwerp (eventueel nagel).
•Maak een wegschrapende beweging evenwijdig met de huid. Zo knijpt u niet op de gifzak en komt er 
geen extra gif vrij.

•Breng ijskoude kompressen aan op de steekplaats.
•Bij symptomen op afstand van de steekplaats: ga naar spoed of contacteer uw huisarts.

Hoe bijen- of wespensteek voorkomen?

Vermijd felle geuren en kleuren
Wespen of bijen komen af op geuren en kleuren.
•Let op in de buurt van voedsel en drank.
•Laat blikjes frisdrank nooit geopend staan.
•Gebruik reukloze verzorgingsproducten. 
•Vermijd dus zware inspanningen bij warm weer, ook zweet trekt bijen en wespen aan.
•Draag geen fel gekleurde of zwarte kleren. Wit, groen en lichtbruin zijn de veiligste kleuren.
•Loop niet op blote voeten, wespen en bijen steken als u op hen stapt.

Niet slaan of wild bewegen
•Is er een bij of wesp in de buurt?
Maak geen bruuske bewegingen. Bij bedreiging scheiden bijen en wespen stoffen af die hun soortgenoten aantrekken en 
aanzetten tot steken.
•Komt de wesp of bij op u zitten?
Breng uw vinger voorzichtig in stelling en schiet het insect weg met een vingerbeweging.

Allergische reactie
Jeuk en een pijnlijke zwelling zijn meestal de vervelende maar onschuldige gevolgen van een bijensteek of wespensteek.
Wie allergisch is voor het gif, kan een veel heftiger reactie krijgen.
•Klachten treden op enkele minuten na de steek, tot soms een uur later.
•Beperkt: uitgebreide zwelling en erg veel pijn rond de steekplaats.
•Ernstige reacties: 

•Rode bulten of zwellingen op andere plaatsen (acuut verstikkingsgevaar indien in keel).
•Piepende adem, kortademigheid of een drukgevoel op de borst
•Misselijkheid, braken en diarree
•Duizeligheid, bloeddrukdaling of bewustzijnsverlies

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp2MCwnf7RAhVMuBoKHVVFAb0QjRwIBw&url=http://members.home.nl/henk.roerink/wist_u_dat.html&bvm=bv.146094739,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNGnE09m0NUGGPiCrNnJW4FC-LCNgg&ust=1486565240739860
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Infovergadering
DIABETES EN HART-LONG TRANSPLANTATIE: Medische en Sociale impact

Prof. Dr. Pieter Gillard, Dienst Endocrinologie, UZ Leuven

Diabetes mellitus (suikerziekte)  wordt gekenmerkt door overmatig verlies van suiker in de urine en alle 
aandoeningen worden gekenmerkt door hyperglycemie (te hoog suikergehalte in het bloed).
Diabetes wordt beschreven als een syndroom met stoornissen in het glucose-, eiwit- en vetmetabolisme, veroorzaakt 
door een relatief of absoluut tekort aan insuline of activiteit van insuline.
De belangrijkste symptomen van suikerziekte zijn de volgende: dorst (veel drinken), overmatig plassen, 
gewichtsverlies, verminderd gezichtsvermogen. Vaak zijn die symptomen niet aanwezig en moet de diagnose door 
bloedanalyse gesteld worden. De onderstaande tabel geeft de ADA criteria (aantal milligram glucose per deciliter 
bloed) weer voor het stellen van de diagnose diabetes:

Een belangrijke parameter om diabetes vast te stellen en op te volgen is de meting van het gedeelte van hemoglobine dat 
aan glucose gebonden is in het bloed (HbA1C). De gemiddelde waarde bij personen met normale suikerspiegel  is 6,5%. Bij 
diabetes patiënten is die waarde verhoogd. Deze waarde laat ook toe om na te gaan of de diabetes onder controle wordt 
gehouden.

DIABETES en TRANSPLANTATIE:

Diabetes kan vóór de transplantatie (wachtlijst) aanwezig zijn, kan ontstaan in ziekenhuis, onmiddellijk na de 
transplantatie of kan ontstaan kort (meestal) of lang (redelijk frequent) na de transplantatie. Uit een studie van Hackman 
(JHLT, 2013) bleek dat 42% van de mensen die op de wachtlijst voor longtransplantatie  stonden, reeds diabetes hadden. 
Uit een andere studie (Respir. Medicine 2016) bleek dat, twintig jaar na transplantatie, 23,8% van de patiënten diabetes 
had ontwikkeld, 38,1% had nierdialyse of was nier getransplanteerd en 90,5% had hoge bloeddruk.

De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes na longtransplantatie zijn: 
- de glucocorticosteroïden (bv. Medrol)
- de immunosuppressiva (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken om  afstoting tegen te   

gaan) zoals tacrolimus (Prograft, Advagraf) en cyclosporine (Neoral)- CMV infectie, inflammatie (ontsteking) en acute 
afstoting.

De belangrijkste risicofactoren vóór transplantatie zijn: familiale voorgeschiedenis van diabetes, prediabetes, ouderdom, 
ras, overgewicht en obesitas, fysieke inactiviteit, hoge bloeddruk, verstoring van het vetmetabolisme, Hepatitis C infectie, ...
Mucoviscidose is ook een belangrijke risico verhogende factor.

Normaal Diabetes Gestoorde glucose tolerantie

Nuchter <100 mg/dl ≥126 mg/dl ≥100 en ≤126 mg/dl (IFG)

OGTT*                   <140 mg/dl ≥200 mg/dl ≥140 mg en <200 mg/dl (IGT)

Willekeurig tijdstip ≥200 mg/dl

* OGTT = orale glucose test
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De sterkst bewezen gevolgen van post-transplant diabetes zijn: hart- en vaatziekten, falen van het getransplanteerde 
orgaan en overlijden.  Bij patiënten met een harttransplantatie werd nochtans na 10 jaar overleving geen verschil in 
mortaliteit opgemerkt wanneer de diabetes goed onder controle gebleven was.  Er is ook enige evidentie dat 
neuropathie, infecties, crisissen van hyperglycemie en financiële problemen een gevolg kunnen zijn.

De controle van uw diabetes steunt op 3 pijlers:

1. Medisch nazicht (arts, educator)
De arts en/of de educator kan u uitleggen wat diabetes is en aandachtspunten meegeven inzake leefstijl aanpassingen, 
uw medicatie of gebruik van insuline. Bij het gebruik van insuline zijn thuismetingen (individueel verschillend van 1 tot 
4 per dag) zeer nuttig. Het is de snelste methode om te weten om de insulinetoediening voldoende of te veel is. De 
patiënt kan ook snel de invloed van factoren als voeding en inspanning opmerken.
Bij periodiek medisch nazicht evalueert de arts of de uitgestippelde aanpak (metingen, dieet, insuline, medicatie) 
afdoende is en stuurt eventueel bij.

2.    Voeding (diëtist)
De diëtist zal u begeleiden in wat de kern van het diabetes dieet is: hoeveel en wat eten, hoe uw gewicht onder 
controle houden, uw cholesterol onder controle houden en zoutbeperking.

3.    Lichaamsbeweging (al of niet onder leiding van een kinesist)
De behandeling streeft ernaar om het suikergehalte in het bloed naar een ideale waarde te brengen. De nagestreefde 
parameters zijn voor:

HbA1c: < 7% is ideaal; 7- 7.5 - 8% in oudere patiënten, ziek…

Suikergehalte: < 100 mg/dl ’s ochtends; < 115 mg/dl vóór de maaltijd; <180 mg/dl na de maaltijd. Dit kan individueel 
verschillend zijn

DIABETES en RIJBEWIJS:

Na de diagnose van diabetes  dient de patiënt het rijbewijs te laten aanpassen binnen de 4 werkdagen , zowel bij 
behandeling met leefstijlaanpassing en/of medicatie als bij behandeling met insuline.  Dit geldt zowel voor het privé-
rijbewijs (groep 1) als het professioneel rijbewijs (groep 2).

Het aangepast rijbewijs moet men aanvragen en afhalen op de dienst bevolking. Dit aangepast rijbewijs is een rijbewijs 
met vervaldatum. De maximale geldigheid hangt af van de categorie en niet van leeftijd: max. 5 jaar voor groep 1 en 
max. 3 jaar voor groep 2. Men moet altijd een rijgeschiktheidsattest (vooraf enkele kopies nemen) meenemen en 
eventueel 2 recente pasfoto’s (niet nodig indien elektronisch identiteitsbewijs). 

Wanneer het de vervaldatum nadert, moet men zelf een nieuw rijgeschiktheidsattest aanvragen.

Men moet ook de autoverzekering verwittigen (kopie attest en/of recto verso kopie rijbewijs).

Bij de eerste aflevering is er administratieve kost. De hernieuwing van het aangepast rijbewijs is gratis voor groep 1 en
betalend voor groep 2.

De aanpassing van het rijbewijs is een WETTELIJKE VERPLICHTING: De arts is verplicht om de patiënt in te lichten en de 
patiënt is verplicht, binnen 4 dagen na het stellen van de diagnose, een aangepast rijbewijs aan te vragen. Geen 
aangepast rijbewijs = ongeldig rijbewijs.
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De dagzaalverpleegkundigen vragen:
Doordat het aantal longtransplantatiepatiënten blijft toenemen, krijgen we op dagzaal dagelijks een 
enorme hoeveelheid mails binnen. Er zijn ondertussen al een aantal patiënten met dezelfde naam en 
patiënten die mails versturen via het mailadres van de partner of de kinderen.  Voor ons en voor de 
sectretaressen is het niet altijd duidelijk van welke patiënt de mail komt.
Daarom vragen wij u om bij het versturen van een mail steeds  naam, voornaam en geboortedatum te 
vermelden. Dit om vergissingen te voorkomen.

Ook voor uw e-mailverkeer met HALO wordt om dezelfde reden gevraagd om uw naam, voornaam en 
adres te vermelden.

Indien u geen aangepast rijbewijs hebt kan u een vervallenverklaring op het recht tot sturen oplopen. 
Bovendien is er geen dekking door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid auto. In de wet zijn ook 
geldboetes en eventueel gevangenisstraf voorzien bij niet naleven. 

GEEN AANGEPAST RIJBEWIJS = ONGELDIG RIJBEWIJS.

Knelpunten in deze wetgeving-
- de arts moet de patiënt inlichten en eventueel rijgeschiktheidsattest afleveren.
-- patiënt moet zelf het aangepast rijbewijs aanvragen binnen de 4 dagen na diagnose.
-- de administratieve kost voor het aangepast rijbewijs.

Het RIJGESCHIKTHEIDSATTEST voor groep 1 (rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G) kan afgeleverd worden 
door:
- Huisarts: leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (oraal/inspuitingen)
- Endocrinoloog: vanaf 3 insuline-inspuitingen, bij gebruik van insulinepomp,  bij ernstige                      
hypoglycemie
- Oogarts: oogonderzoek

Het RIJGESCHIKHEIDSATTEST voor groep 2 (bezoldigd vervoer). Tot groep 2 behoren personen met rijbewijs 
A, B of B+E en die bepaalde functies (taxichauffeur, chauffeur van verhuurdiensten van wagen met 
chauffeur, bezoldigd leerlingenvervoer, ambulancediensten, instructeurs van rijscholen) uitoefenen en 
personen met rijbewijs C, C+E, D, D+E, D, D+E, D1, D1+E. Voor die groep is de duur van de rijgeschiktheid 
maximum 3 jaar en is een attest van de oogarts altijd vereist.

Het RIJGESCHIKTHEIDSATTEST voor groep 2 wordt uitgereikt door:
- Keurend arts (medex, arbeidsgeneesheer, VDAB,…) op basis van advies van de  huisarts en de uitslag 

van het oogonderzoek, bij behandeling met  leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie 
die geen hypo kan veroorzaken.

- Keurend arts (medex, arbeidsgeneesheer, VDAB,…) op basis van advies van de endocrinoloog en de 
uitslag van het oogonderzoek bij behandeling met  bloedsuikerverlagende medicatie die hypo kan veroorza

- Keurend arts bijeen persoon die jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie had (=hulp van derden) na 
een wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking  van het rijbewijs.

Tot slot brengt Prof. Gilliard nog even de DIABETES LIGA onder de aandacht. Deze vzw van mensen met 
diabetes en professionelen telt ongeveer 22.000 leden en 500 vrijwilligers. De werking is gericht op de 
leden, maar ze vervult ook een maatschappelijke rol. De Diabetes Liga, als onafhankelijke vereniging,  streeft 
voor iedereen die met diabetes wordt geconfronteerd naar de beste zorg en omkadering.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website www.diabetes.be
Verslag: Eric Gryson 
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Sinds januari 2015 bestaat er een wet die de toegang tot een schuldsaldoverzekering voor personen met een 
verhoogd gezondheidsrisico wil verbeteren. 

Deze wet, genaamd de wet Partyka, biedt kandidaat-verzekerden: 
• meer transparantie over de beslissingen van de verzekeraar,
• mogelijkheden om in beroep te gaan tegen weigeringen of bijpremies van meer dan 75%,
• een solidariteitsmechanisme (= een bijpremie mag  niet hoger dan 125% van de basispremie zijn).

Een kandidaat-verzekerde, die een bijpremie van meer dan 75% krijgt voorgesteld of geweigerd wordt, kan een 
aanvraag indienen bij het Opvolgingsbureau voor tarifering. Dit bureau bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van 
verzekeringsondernemingen en anderzijds uit vertegenwoordigers van consumenten en patiënten. Het bureau wordt 
voorgezeten door een onafhankelijke magistraat.

Het bureau zal nagaan of de bijpremie van meer dan 75% of de weigering vanuit medisch en verzekeringstechnisch 
oogpunt correct is. Het Opvolgingsbureau kan akkoord gaan met het oorspronkelijke voorstel van de verzekeraar of 
een aangepast verzekeringsvoorstel doen. Dit laatste houdt een lagere bijpremie in of een toelating (met bijpremie) 
in plaats van een weigering. 

Meer informatie over het Opvolgingsbureau voor de tarifering vind je op de website www.opgvolgingsbureau.be. 

Deze beroepsmogelijkheid biedt voor personen, die getransplanteerd zijn, momenteel nog geen oplossingen. De 
meeste getransplanteerden worden geweigerd voor een schuldsaldoverzekering. Deze beslissing tot weigering wordt 
bijna steeds aanvaard door het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Dat houdt in de praktijk dus in dat het bureau 
akkoord gaat met de studies en statistieken die verzekeraars gebruiken om een weigering te motiveren.

Door de wet Partyka hebben kandidaat-verzekerden het recht om aan de verzekeraar referenties naar studies en 
statistieken op te vragen of meer uitleg over de weigering of de berekening van de bijpremie.

Wil je zelf of via je behandelend arts (bv. je huisarts of je specialist) meer informatie krijgen over de motivering van de 
verzekeraar, dan moet jij of je arts dit schriftelijk aanvragen bij de raadsgeneesheer van de verzekeraar. De 
verzekeraar moet je vraag binnen de 8 werkdagen schriftelijk beantwoorden. Op jouw verzoek moet de verzekeraar 
je volgende gegevens meedelen:
• de referenties van studies en/of statistieken waarop de beslissing genomen werd. De verzekeraar moet je ofwel de 
elektronische link naar deze bronnen meedelen (indien beschikbaar) ofwel je een afschrift van de studies en/of 
statistieken bezorgen en/of
• technische uitleg over de berekening van de bijpremie: wat is de proportionele relatie tussen het 
oversterftepercentage en de hoogte van de bijpremie?

Halo vzw wil zijn leden, die een schuldsaldoverzekering wensen af te sluiten, oproepen om
altijd de referenties naar studies en statistieken van de verzekeringssector op te vragen.
Halo vzw wil deze studies en statistieken namelijk graag verzamelen en onderzoeken. Op
die manier wil zij samen met het Vlaams Patiëntenplatform nagaan of en op welke manier deze bronnen van de 
verzekeringssector mogelijk aanvechtbaar zijn.

De referenties en studies kunnen bezorgd worden aan Patrick Vandorpe via Voorzitter@halovzw.info

Tekst: Vlaams Patiëntenplatform

SCHULDSALDOVERZEKERING & TRANSPLANTATIE:
ONDERZOEK NAAR BRONNEN VERZEKERAARS

http://www.opgvolgingsbureau.be/
mailto:Voorzitter@halovzw.info
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