
Ziekenfondsen betalen 

bridge 
niet meer terug 

 
 
 
De Christelijke Mutualiteit (CM) schrapt bridgers van de sportlijst. De kaarters krijgen vanaf 
volgend jaar hun lidgeld niet meer terugbetaald omdat bridge geen bewegingssport is. 
'Bridge wordt zwaar onderschat', reageert de voorzitter van de Belgische Bridgefederatie.  
Bridgefanaten zullen het niet graag horen, maar de ziekenfondsen laten de strategische 
denksport vanaf volgend jaar links liggen. In sommige regio's werd per jaar tot 15euro van 
het ledengeld van de kaartclubs terugbetaald. Maar daar wil de CM nu vanaf. 'We willen 
slechts één lijst met bewegingssporten die in aanmerking komen voor een kleine tege-
moetkoming. En in het kaartspel bridge zit weinig beweging', meent Melissa De Waele van 
de CM. 
 
Het gaat over een lange lijst van maar liefst 76 sporten. Van aikido en kendo over water-
gewenning en synchroonzwemmen tot zelfs survival en zeilwagenrijden. 'Die lijst moet de 
wildgroei aan sporten tegengaan. Alle ziekenfondsen samen zijn daarvoor trouwens een 
overeenkomst aan het opmaken', zegt Urbain Vandormael van de socialistische mutuali-
teiten. 
 
'Ik wil me niet uitspreken over het spel an sich, maar het zou toch al te gek zijn om bridge 
een echte sport te noemen', stelt Vandormael. 'Bovendien moeten we de tering naar de 
nering zetten. Iedereen moet besparen. De ziekteverzekering moet betaalbaar blijven. De 
doktersfacturen voor patiënten moeten we trachten zo laag mogelijk te houden. Dan is het 
logisch dat een spel als bridge uit de boot valt.' 
 
'Het lijkt me terecht dat bridge niet als bewegingssport wordt geklasseerd', reageert Marc 
De Pauw, de voorzitter van de Belgische Bridgefederatie. 'Maar bridge wordt wel degelijk 
als sport erkend door het Internationaal Olympisch Comité. Alleen staat het spel niet op het 
programma van de Spelen.' 
 
 
Erkenning is belangrijker 
 
Toch betreurt De Pauw de beslissing van de mutualiteiten. 'Ze redeneren verkeerd en 
onderschatten denksporten. Bridge draagt bij tot onze geestelijke gezondheid. En wie zich 
mentaal sterk voelt, kan ook fysiek meer aan. Het zou dan ook logisch zijn dat het kaartspel 
op dezelfde manier behandeld wordt als al die andere sporten. Voor alle duidelijkheid: het 
gaat ons niet om die verwaarloosbare terugbetaling, wél om de erkenning van in totaal 
8.000 leden.' 
 
Maar er is hoop voor de gedreven kaartspelers. 'De sportlijst is slechts een opsomming en 
kan altijd worden aangevuld', weet Melissa De Waele van de CM. 'Op het eerste gezicht 
hoort bridge daar niet thuis, maar clubleden kunnen altijd een dossier indienen met 
argumenten die we kunnen bekijken en beoordelen.' 
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