Lof der gezondheid

www.pelckmans.be

Louis Ide

LOUIS IDE (1973) is arts, klinisch bioloog
en ziekenhuishygiënist (Jan Palfijn
Gent). Hij studeerde ook tropische
geneeskunde en mycologie. Van 2004
tot 2007 was hij ondervoorzitter van
N-VA. Sinds 2007 is hij senator voor de
N-VA. Hij publiceerde in 2006 Lof der
gezondheid. Diagnose van een terminaal
gezondheidsbeleid.

Lof der gezondheid. Van apologie tot utopie? weerlegt enkele hardnekkige mythes in de gezondheidszorg. Het boek
moét de lezer wel interesseren, want de gezondheidszorg kost hem jaarlijks 35 miljard euro, waarvan hij er al
10 miljard uit eigen zak betaalt. De lezer is dus betrokken persoon. En het is net die betrokkenheid die noodzakelijk is om een sociale gezondheidszorg overeind te
houden.
In België dient de 25 miljard euro die door de federale
overheid beheerd wordt, in principe netjes verdeeld te
zijn tussen de twee gemeenschappen die dit land rijk is.
Maar waarom dient het RIZIV dan de zaak van de vele
PS-gezondheidszorgministers? Waarom controleren de
ziekenfondsen de gezondheidszorg, maar organiseren
ze die ook? Ze hebben er kennelijk allen baat bij hun discours af te stemmen op hun eigen machtssituatie. Het
RIZIV schrijft dan ook in die zin geregeld gecontesteerde
rapporten. De Artsenkrant kopte in een reactie op zo’n
rapport op 30 november 2009: ‘RIZIV wil Senator Ide
van repliek dienen’. In de wandelgangen maakte de RIZIV-top er immers geen geheim van dat het rapport ook
daarvoor was geschreven.
Louis Ide gaat in eerste instantie in de verdediging,
om vervolgens in een tegenbeweging de lezer zijn visie
te geven over hoe het dan wel zou kunnen. Aan de hand
van een aantal doortastende initiatieven, die ook al in
de onderhandelingen op Vlaams niveau (2009) en op
federaal niveau (2010-2011) aan bod zijn gekomen, krijgt
de lezer duidelijkheid over die Vlaamse gezondheidszorg.
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‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide een
belangrijke stem in het debat over de
gezondheidszorg. Zijn nieuwste denkoefening, Lof der gezondheid. Van
apologie tot utopie?, is verplichte lectuur voor wie zich om de toekomst
van de gezondheidszorg bekommert.’
Rik van Cauwelaert, strategisch directeur Knack

‘Het is zelden dat we een arts vinden
die niet te beroerd is om klaar en duidelijk een betoog te voeren tegen de
huidige wantoestanden. En het is al
even zelden dat we een politicus vinden die niet alleen de problemen ziet
maar ook een onderbouwde visie kan
etaleren.’
Prof. Lieven Annemans, gezondheidseconoom VUB
en Ugent

‘Louis Ide is een van de weinige parlementsleden die het debat over de
ziekteverzekering vandaag nog consequent wil en kan voeren.’
Dr. Guy Peeters, voorzitter Socialistisch Ziekenfonds

