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Wie? Ondervoorzit
ter huisartsenvereni
ging Domus Medica.
Wat? Het debat over
billijke honoraria was
een van de werven
van Maggie De 
Block. De werf  ligt 
nog braak.

Luc Van Gorp, de voorzitter van de
Christelijke  Mutualiteit  (CM),  lan
ceerde  vorige  week  een  oproep  om
het debat over billijke artsenhonora
ria  te openen  (DS  7  oktober). Voor
spelbaar  werd  er  met  grof  geschut
geschoten tussen de CM en de Belgi
sche Vereniging voor Artsensyndica
ten (BVAS). Daarbij werd door BVAS
vooral naast het  eigenlijke doel  ge
schoten  om  zo  in  de  ontstane  stof
wolk de essentie te doen verdwijnen.

Laten we terugkeren naar de es
sentie.  Bestaan  er  grote  verschillen
in  inkomsten  tussen  de  artsen?  Ja.
Zijn er disciplines die exuberante be
dragen verdienen? Ja.

Het debat over een billijk honora
rium is meer dan nodig. Het is trou
wens een van de werven die minister
van  Volksgezondheid  Maggie  De
Block (Open VLD) in het begin van
de legislatuur aankondigde. Jammer
genoeg ligt de werf nog braak.

Dat is geen toeval. Jarenlang zijn
bepaalde  specialistische  disciplines
veelvuldig  langs  de  kassa  gepas
seerd. Het debat over een billijk art
senhonorarium werd continu geboy
cot door bepaalde groepen.

Excessen aanpakken
De  huisartsen  zijn  niet  de  enige

gedupeerden.  Ook  enkele  specialis
ten  (bijvoorbeeld  geriaters,  kinder
artsen,  psychiaters…)  zijn  al  jaren
lang  de  dupe  van  dit  perverse  sys
teem.

De vraag is dus: durft men dit de
bat nu eindelijk eens ten gronde aan
te gaan? Durft men een herverdeling
te  doen  van  de  artsenhonoraria?
Durft men de  excessen aan  te pak
ken? Wij zijn vragende partij. 

Zullen er verliezers in dit verhaal
zijn? Ja. Maar niet één verliezer zal
een boterham minder moeten eten.
Iedereen is het erover eens dat artsen
die  een  lange  universitaire  studie
hebben doorlopen, die een grote ver
antwoordelijkheid hebben voor hun
patiënten  en  die  hard  werken  een
goed  loon moeten krijgen. Maar de
excessen moeten eruit. 

We  moeten  absoluut  dit  debat
aangaan. In de eerste plaats voor de
artsen  zelf. De  grote  inkomstenver
schillen  zijn  niet  te  tolereren.  Het
valt niet te verklaren dat artsen voor

hetzelfde werk (patiënten verzorgen)
verschillend gehonoreerd worden. 

Ten  tweede  voor  de  toekomstige
artsen.  Een  deel  van  het  probleem
van de knelpuntberoepen zit in de fi

nanciering.  Je  moet  als  assistent
maar eens langs de parking van een
ziekenhuis gaan en  je weet meteen
welke disciplines goed verdienen.

Ten derde voor de maatschappij.
Als we naar geïntegreerde zorg wil
len evolueren, dan zal samenwerking
de opdracht zijn. Hoe kun je dat rea
liseren als de artsenhonoraria zo ver
schillend zijn?

Laten we dus het momentum ge
bruiken  om  dit  debat  in  alle  open
heid tot een goed einde te brengen.
In het belang van alle artsen en van
alle patiënten.

Geen enkele 
specialist zal een 
boterham minder 
moeten eten

‘Het valt niet te verklaren dat artsen voor hetzelfde werk verschillend gehonoreerd worden.’  ©  blg

Hoe kun je de geïntegreerde zorg realiseren als sommige specialisten exuberant meer
verdienen? Het debat moet eindelijk gevoerd worden, schrijft ROEL VAN GIEL.

De excessen moeten eruit

In  Exreporter  legt  Chris  de  Stoop  uit
waarom hij stopt met journalistiek. Die
is te snel, te fel, te hard geworden. Tom

Naegels vond De Stoops diagnose ongefun
deerd: dat journalistiek vroeger kwaliteits
voller was, heeft De Stoop niet met harde
cijfers aangetoond (DS 30 september). Aan
De Stoops persoonlijke ervaring valt noch
tans niet te twijfelen. En dat sociale media
enkele neveneffecten hebben die onderbe
licht blijven, kan ook moeilijk ontkend wor
den: ‘Ik vind’ tweet de journalist en hij leert
u en mij een lesje. Maar we leren vaak wei
nig. De verhalen van het stille, baanbreken
de werk van De Stoop onthouden we wel. Ze
hebben ons veranderd.

‘Het  medium  is  de  boodschap’,  stelde
mediafilosoof  Marshall  McLuhan.  Hoe  je

communiceert,  bepaalt  mee  wat  je  zegt.
Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm is
belangrijk.  Toegepast  op  sociale  media,
wordt het nieuws dan inhoudelijk sneller,
feller,  minder  genuanceerd.  Maar  het
wordt ook meer egogericht: je communi
ceert  vanuit  jouw  profiel,  met  jouw  ac
count, vanop jouw tijdlijn. Zo wordt je ego
een deel van de communicatie. Het gaat er
mij niet om dat elke mens vandaag egocen
trischer zou zijn dan vroeger. Maar wel dat
de technologie de egocentrische neigingen
uitvergroot. Bij ikgerichte media sluipt het
ego overal in. Sommige journalisten gedij
en perfect in deze nieuwe cultuur. Enkelen
lijken te denken dat ze zélf het nieuws zijn,
in plaats van nieuws te berichten. Gelukkig
is dat uitzonderlijk. Maar voor anderen is

deze technologische evolutie een obstakel,
omdat het niet bij hen past. Deze ikgericht
heid blijft  trouwens niet  tot de  journalis
tiek beperkt. De politiek, het bedrijfsleven,
overal komen deze tendensen terug.

Deze evolutie speelt nog op een andere
manier. Socioloog Zygmunt Bauman zei het
treffend: sociale media zijn een val, omdat
ze de indruk wekken een gemeenschap te
vervangen.  Maar  sociale  media  geven
slechts een netwerk. En jij behoort tot een
gemeenschap, terwijl een netwerk jou toe
behoort. Als je je netwerk zelf kiest, aldus
Bauman, kies je zelf wie er bij hoort, of niet.
Dan leer je niet omgaan met wat je niet be
valt. Sociale media dienen dan vaak niet om
je horizon te verbreden, maar om je eigen
comfortzone te creëren.

Als journalist bracht De Stoop verhalen
van onzichtbare mensen: ontheemde boe
ren,  illegalen,  slachtoffers  van  vrouwen
handel, jihadisten. Mensen die niemand se
lecteerde omdat ze bij hun netwerk op soci
ale media zouden passen. Maar mensen die
wel tot de gemeenschap behoren. Ook hun
verhalen  moesten  aan  bod  komen.  Juist

EEN NETWERK IS GEEN GEMEENSCHAP
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Chris de Stoop bracht 
verhalen van onzichtbare 
mensen: boeren, illegalen, 
jihadisten
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Wat je steeds vaker ziet: men
sen  die  zeker  zijn  dat  God
niet bestaat. Toen ik het te

levisieprogramma  Nooitgedacht
mocht maken, was Karel De Gucht al
zeker  dat  God  niet  bestond.  Mis
schien  gold  het  omgekeerde  even
zeer,  maar  God  weet  wanneer  hij
moet zwijgen. Dat was in 2006.

Sindsdien, ook voordien al natuur
lijk, duiken overal mensen op die het
zelfde beweren. Angelsaksische athe
isten, Etienne Vermeersch. Verschil
lende auteurs zeggen over hun eigen
boek: lees het, en het is gedaan met
geloven.  Dat  kan  een  publiciteits
stunt  zijn,  maar  ik  denk  dat  ze  het
menen. Waarom zouden ze niet op
recht  zijn?  Het  zijn  vaak  bijzonder
aardige mensen.

Maar van waar die zekerheid? Fas
cinerend. Want het negatieve bewijs
valt moeilijk te leveren. Hoe dan ook,
om zeker te zijn dat God niet bestaat,
moet je eerst weten wie hij is. Daar zit
een angel. Een atheïst heeft een defi
nitie  van  God  nodig  om
zijn  bestaan  te  kunnen
ontkennen.  God  is  een
weerwolf  of  een  fee,  een
marsmannetje  of  een  al
machtige meneer, maar in
ieder geval is hij eerst iets
of  iemand  vooraleer  hij
niemand wordt. God kan
alleen  afdoend  worden
bekampt wanneer hij zijn
goddelijkheid  verliest,
wanneer  hij  wordt  gere
duceerd tot een menselij
ke definitie.

Toch  zijn  het  niet  die
discussies, fijn bij een glas
wijn  wijl  de  schemering
ons  gemoed  bespeelt,  die  mij  het
meest beroeren. Wel iets heel anders.
Waarom hebben mensen zo’n behoef
te aan zekerheid, in dit geval de abso
lute zekerheid dat God niet bestaat?
Wat is er mis met onzekerheid en ver
langen, vervulling en gemis?

‘Vandaag  stelt  niemand  nog  zijn
vertrouwen  in  God’,  zei  iemand  me
laatst. De ondertoon luidde: wat is er
toch mis met God? 

Maar  misschien  is  niet  God  het
probleem, wel het andere kernwoord
van  het  zinnetje:  vertrouwen.  Nie
mand heeft nog vertrouwen, ook niet
in God. Denk maar aan de weerzin
wekkende  slogan  ‘vertrouwen  is
goed, controle is beter’. We moeten al
les  zeker  weten,  ook  al  controleren
we ons kapot. Er zal geen twijfel over
blijven, daar zorgen we wel voor. Ter
wijl  we  weten  dat  dichtgetimmerde
controles creatieve mensen fnuiken.
Toch  is het wantrouwen groter dan
de hunkering naar creativiteit. 

Niet zelden verneem je van atheïs
ten  dat  mensen  die  in  God  geloven
minder  slim  zijn  dan  ongelovigen.
Gelukkig voor hen. Maar zou het niet
net zo goed kunnen dat geloof minder
met  verstand,  maar  meer  met  ver

trouwen  te  maken  heeft?  Waarom
zou je in een algemene sfeer van arg
waan, waarin elk mens verdacht is en
iedereen  iedereen  wantrouwt,  wel
vertrouwen stellen in een God die je
niet eens behoorlijk kunt fouilleren?

In Amerika zijn mensen religieu
zer dan in WestEuropa. Is het omdat
Europeanen  verstandiger  zijn?  Of
omdat Amerikanen meer vertrouwen
hebben, wat zich ook uit in hun alge
meen  optimisme  en  een  sterker
groeiende  economie?  Het  is  een
vraag, geen stelling. Ze is niet weten
schappelijk onderbouwd en ik ben er
niet zeker van. Maar dat een zuiver
rationele benadering van religie ver
nauwend werkt, daar twijfel ik al iets
minder aan.

Als mensen hun ongeloof belijden,
gebruiken ze vaak een simpele verge
lijking. Ze geloven niet in God, zoals
ze niet in Sinterklaas geloven. Maar
misschien is dat juist het probleem.
Dat mensen niet in Sinterklaas gelo
ven, bedoel ik. Het gaat dan niet over

Sint  Nicolaas  van
Myra, die in de vierde
eeuw  na  Christus  in
KleinAzië  leefde.
Wel over onze Sinter
klaas zoals we die in
Vlaanderen  en  Ne
derland kennen.

Je  kunt  dit  heer
schap  gemakkelijk
ontmaskeren.  Neen,
hij  loopt  des  nachts
niet over de daken en
kruipt  niet  door  de
schouw om kinderen
geschenken te geven.
Dat  doen  de  ouders
van  het  kind,  na

daartoe de nodige aankopen te heb
ben verricht bij een commercieel be
drijf. Eens je daar achter komt, bij de
meesten geschiedt dit voor hun tach
tigste, kun je rustig ophouden met in
Sinterklaas te geloven.

Toch kun je net zo goed het geloof
in hem behouden. Sinterklaas is dan
een  reëel  symbool  van  generositeit.
Iemand  die  kinderen  blij  maakt  en
doet verlangen, die hen ’s nachts wak
ker  houdt,  terwijl  ze  luisteren  naar
elk geluid in huis, een krakende trap,
het tikken van de regen tegen de rui
ten. Geloof is dan hoop, vertrouwen.
En vraagt een sterke zin voor symbo
liek.

Of God wat met Sinterklaas te ma
ken heeft? Geen idee. Ik ken God niet,
maar vertrouw hem. 

Hierop  kun  je  antwoorden:  ver
trouwen  is  goed,  controle  is  beter.
Controleurs doorzoeken dan het uni
versum. De kans dat ze God vinden is
klein.  En  mochten  ze  hem  vinden,
dan blijkt hij iemand anders te zijn.
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VERTROUWEN

Waarom 
hebben 
mensen zo’n 
behoefte aan 
zekerheid, in 
dit geval de 
absolute 
zekerheid dat 
God niet 
bestaat?

Rik Torfs is rector van de KU Leuven.
Zijn column verschijnt wekelijks op 
maandag.

omdat de overgrote meerderheid van de le
zers een andere levensstijl, andere bekom
mernissen had. Dankzij het vertrouwen, de
empathie,  het  geduld  van  de  journalist,
dwingen zulke verhalen je om anders naar
de wereld te kijken. Op sociale media ver
andert niemand echt van visie, van inzicht
of van standpunt. Je reageert vanuit ‘jouw’
profiel, immuun voor de impact van de an
der, ongeïnteresseerd in het effect op de an
der. Deze obsessie met de zelfgerichte com
municatie staat haaks op een nieuwsgierige
relatie tot de wereld.

Daarbij  werkt  de  onderzoeksjournalist
lange tijd in het donker, anoniem, onzeker
over  de  uitkomst.  Hijzelf  verdwijnt  uit
beeld. Chris de Stoop schreef Dit is mijn hof
in een oude boerderij. Hij dacht, naar eigen

zeggen,  geen  moment  dat  het  publiek  op
dat verhaal over de polders zat te wachten.
Je  moet  je  kunnen  terugtrekken  om  een
zaak ten gronde te belichten. Nu lijkt het
alsof je niet bestaat wanneer je je leven niet
in  de  schijnwerpers  plaatst.  Tijd  om  je
grondig voor  te bereiden, om zijwegen  te
bewandelen, om bij te schaven, heb je dan
niet meer.

Is er dan geen goede journalistiek meer?
Natuurlijk wel. Alleen verandert technolo
gie  niet  alleen  de  inhoud,  maar  ook  de
vorm. Dat is een extra uitdaging om goede
verhalen te blijven brengen.

Tinneke Beeckman is filosofe en 
schrijfster. Haar column verschijnt 
tweewekelijks op maandag.
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HOUD HET SOCIAAL OVERLEG VRIJWILLIG

De regering is vastbesloten om de
loonnormwet van 1996 te hervor
men. Deze wet laat de sociale part
ners toe om voor een periode van 
twee jaar de maximaal toegestane 
gemiddelde loonsverhoging voor 
werknemers vast te leggen. Het doel 
van deze loonnorm is om een sterke 
stijging van de loonkosten tegen te 
gaan, om zo de concurrentiekracht 
van de Belgische economie te verho
gen. Indien de sociale partners geen 
akkoord kunnen bereiken over de 
loonnorm, dan kan de overheid die 
zelf opleggen. 

Hoewel de loonhandicap deels is
afgenomen, is hij niet verdwenen, 
ondanks de verschillende door de 
overheid opgelegde loonnormen die 
tijdens de crisisjaren rond de 0 pro
cent hingen en andere maatregelen 
van de regeringMichel zoals de in
dexsprong en de tax shift. De rege
ring wijt dit aan de gebrekkige wer
king van de loonnormwet. 

De hervorming van de loonnorm
wet staat dus hoog op de agenda. 
Ook de Europese Commissie vraagt 
dit al jaren. Zowel het regeerak
koord als de aanbevelingen van de 
Commissie stellen dat die hervor
ming in overleg met de sociale part
ners moet gebeuren. Kris Peeters 
heeft het sociaal overleg over deze 
materie nu opgegeven, omdat er vol
gens hem lang genoeg over is gedis
cussieerd zonder tot een akkoord te 
komen, en omdat een snelle wetswij
ziging belangrijk is, gezien de nieu
we loonnorm binnenkort zal worden 
vastgelegd voor de termijn van 2017
2018. Een laattijdige hervorming zal 
pas uitwerking krijgen in 2019. 

Legitimiteit
Het lijkt logisch dat de overheid

zelf een beslissing neemt als de soci
ale partners geen akkoord kunnen 
bereiken. Toch begeeft de regering 

zich op een gevaarlijk terrein, zeker 
omdat de sociale partners zelf nog 
mogelijkheden zagen voor overleg. 
De loonvorming behoort tot de kern 
van het fundamenteel recht op col
lectief onderhandelen van de sociale 
partners. Dit recht is gegarandeerd 
in internationale en Europese men
senrechtenverdragen en in de 
Grondwet. De loonnormwet is in fei
te een procedure die de grenzen 
vaststelt van de collectieve onder
handelingen over de loonvorming. 

Hoewel het geen probleem vormt
dat de overheid die regels wettelijk 
vastlegt, is het akkoord van de socia
le partners hierover essentieel voor 
de legitimiteit en aanvaarding van 
het systeem. Indien de eenzijdig op
gelegde procedure te beperkend is, 
dan is ze problematisch in het licht 
van de vrijwilligheid van de onder
handelingen. Die vrijwilligheid is 
volgens de Internationale Arbeidsor
ganisatie en het Europees Comité 
voor de Sociale Rechten een centraal 
principe van het recht op collectief 
onderhandelen. Uit die vrijwilligheid 
volgt een zekere autonomie voor de 
sociale partners. Een verregaande 
beperking van die autonomie door 
de loonnormwet ligt moeilijk. Als de 
spelregels werden opgelegd met het 
akkoord van de sociale partners, dan 
is er geen probleem. Maar als de re
gering zonder sociaal overleg verder 
gaat met de hervorming, dan zou 
een verstrenging van de loonnorm
wet wel eens kunnen botsen met de 
internationale controleorganen die 
waken over het recht op collectief 
onderhandelen.

Pieter  Pecinovsky
Doctoraatsonderzoeker 
Instituut voor Arbeidsrecht 
(KU Leuven).

‘Trump is niet meer dan een malloot, maar hij incarneert 
wel de grondige mutatie van onze democratische systemen.’
En dus kun je de Republikeinse presidentskandidaat, aldus de BelgischFranse journaliste 
CHRISTINE OCKRENT , niet rationeel benaderen (in ‘Le Soir’).


