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MEDIHELP SE POSITIEWE 
RESULTATE VIR 2019 
BIED SEKERHEID IN 
ONSEKER TYE. 
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Medihelp se prestasie in 2019
Diens Skakeling

3 121 306
eise verwerk

62 792
voorafgoedkeurings-
versoeke toegestaan

29 984
Gebruikers van

app vir lede 

93 318
geregistreerde 
gebruikers van 
beveiligde webblad

55 193
volgelinge op
sosiale media

 

13 494
aktiewe HealthPrint-

lede

Profiel

204 305
bevoordeeldes
(202 097 in 2018)

93 517lede
(92 951 in 2018)

 114
ERVARING

ja
ar

AA-CGR-
gradering

Een van die topvyf 

GROOTSTE
skemas

Netto groei 
in 2019 behaal

0,61
Gemiddelde
ouderdom 
van lede

37
(vyfde jaar opeenvolgend)

1,18 afhanklikes
per lid

(1,17 in 2018)

instap-
kliënte bygestaan

3 073

606 879
navrae deur

Kontaksentrum
hanteer

82,35% 
oproepe binne 20 

sekondes beantwoord

258 549
e-posse en briewe 
beantwoord

1,78
werkdae

omkeertyd

Prime-
netwerkreeks

13,73% -
groei in

2019
Gemiddelde 
ouderdom van 
bevoordeeldes

30
Afhanklike-
verhouding

1,48
Pensioenaris-
verhouding >65

5,21%

Finansies

Gesonde solvensievlak

27,68%

93 sent
van elke rand
aan voordele bestee

Toename in gemiddelde
opgelope fondse 

per lid

R14 375
(R13 866 in 2018)

Afname
in niegesondheidsorg-
koste as persentasie 
van risikobydraes

8,7%
(9,2% in 2018)

Totale opgelope fondse 

R1 344 324 014
(Regulasie 29)

Member Zone

21%

G
RO

EI

99,96%
bedryfstyd

606 450
e-posse
gestuur

SMS’e

424 395 

20 352
briewe gepos

938 216
webtuistebesoeke

218 514
keer ingeteken

Medihelp - Jaarverslag 2019 5Medihelp - Jaarverslag 20194 Terug na inhoud



’n Mate van sekerheid in 
onseker tye.

Suid-Afrika verkeer tans in ’n tydvak wat 
ons retrospektief as lewensveranderend sou 
kon beskryf. Die uitbreking van COVID-19 
het ’n nasionale staat van inperking tot 
gevolg en die land hou asem op terwyl ons 
wag om te sien of die ingestelde maatreëls 
vir die afplatting van die infeksiekoers 
geslaag het, met die vrees vir moontlike 
infeksie en verlies aan inkomste wat 
ons denke oorheers. Mediese skemas 
gaan gebuk onder groot druk weens die 
voortdurende ekonomiese verlangsaming, 
’n toename in die siektelas, die impak van 
die befondsing van voorgeskrewe minimum 
voordele en die gebrek aan prysregulering, 
asook onsekerheid oor beplande regulasies 
wat verbruikersvertroue ondermyn. Dit blyk 
duidelik uit die getal skemas wat nie daarin 
kon slaag om die vereiste solvensievlak te 
behaal nie. Die Raad vir Mediese Skemas 
(RMS) het in hul Jaarverslag vir 2018/2019 
bevind dat “faktore soos ’n toename in 
eise, die koste van tegnologie, lede wat 
ouer en sieker word asook stagnante groei 
in lidmaatskap ’n kollektiewe negatiewe 
impak op beskikbare reserwes gehad het”. 
Reserwes is bedoel om lede se belange te 
beskerm en die voortgesette funksionering 
van skemas te verseker, en dien as ’n 
buffer teen onvoorsiene, grootskaalse 
gesondheidsgebeure.

Medihelp is bevoorreg om stabiele 
finansiële resultate vir 2019 te kan 
rapporteer, ondanks ’n toename in die getal 

Boodskap van die Voorsitter van die Raad 
van Trustees

hoëkostegevalle (R81,5 miljoen van 2019 
se voordele-uitgawes is ten opsigte van die 
top 20 Medihelp-eisers) en veranderings 
in die demografiese profiel van sekere 
produkte wat laer as begrote resultate tot 
gevolg gehad het.

Die Skema het die 2019-boekjaar op 
’n positiewe noot afgesluit met ’n 
opgelopefondseverhouding van 27,68%, 
laer as die 28,65% in 2018 en 29,56% in 
2017 maar vêr bo die vereiste vlak van 25%. 

Hoewel Medihelp se netto finansiële 
resultate beter as in 2018 is, met ’n netto 
surplus van R55 439 117 vergeleke met 
R8 732 312 in die vorige jaar, is die 
verbetering laer as begroot. Opgelope 
fondse volgens regulasie 29 van die 
Regulasies onder die Wet op Mediese 
Skemas het R1 344 324 014 beloop  
(R1 288 892 832 in 2018). Faktore wat 
tot hierdie resultate bygedra het, is die 
wisselvallige ekonomie, ’n afname in 
rentekoerse en minder fondse wat vir 
belegging beskikbaar is weens hoër  
eise-uitgawes. 

           Hierdie resultate sal 
ons dra deur wat ongetwyfeld 
een van ons uitdagendste 
jare sal wees, en het weer vir 
Medihelp ’n AA– gradering 
van die onafhanklike 
graderingsagentskap Global 
Credit Rating verdien vir ons 
eisebetalingsvermoë. 

Die huidige klimaat bied vele uitdagings 
– buiten die voortgesette ekonomiese 
verlangsaming bly die medieseskemabedryf 
ook stagnant, soos blyk uit die RMS se 
Jaarverslag wat bevestig dat die bedryf in 
2002, 2003, 2004, 2015 en 2017 negatiewe 
groei ervaar het ná etlike jare van 
volgehoue groei, met slegs ’n geringe groei 
in hooflede regoor die bedryf. Medihelp 
het weer netto organiese groei van 0,61% 
(0,64% in 2018) behaal en het aan die 
einde van die jaar dekking verleen aan  
93 517 hooflede (92 951 in 2018). Terwyl 
die gemiddelde getal bevoordeeldes by alle 
skemas tussen 2017 en 2018 onveranderd 
was op 1:1,21 het dit by oop skemas 
tussen 2017 en 2018 marginaal met 
1:0,01 afgeneem, en dit blyk dat daar in 
die algemeen ’n afname was in die grootte 
van families wat gedek is tussen 2008 en 
2018. Medihelp se afhanklikeverhouding 
het gestyg van 1,17 tot 1,18 in 2019 en die 
Skema het 204 305 lewens aan die einde 
van die boekjaar gedek.

Die gemiddelde ouderdom van die 
Skema se lede het ook vir die vyfde jaar 
agtereenvolgend stabiel gebly op 37 jaar, 
wat positief is en aandui dat geteikende 
bemarkingsaksies, produkstabiliteit en 
stappe deur die distribusiekanaal lede 
met ’n gesonde profiel kon werf sodat die 
risikobalans tussen sieker en gesonde lede 
gehandhaaf kon word. 

Die bedryf wag op die voltooiing van die 
VMV-hersieningsproses wat sal lei tot 
die ontwikkeling van ’n diensgebaseerde 
pakket vir voorkomende en primêre 
gesondheidsorg om as grondslag te 
dien vir ’n toekomstige pakket waarmee 
die huidige duur hospitaalgebaseerde 
VMV-pakket ondervang sal word sodat 
daar in die gesondheidsorgbehoeftes 

Medihelp - Jaarverslag 2019 7Medihelp - Jaarverslag 20196 Terug na inhoud



van die land in geheel voorsien word. Die 
rol van mediese skemas in hulle huidige 
formaat sal heromskryf word, aangesien 
die regering ’n laekostevoordele-opsie wil 
ontwikkel wat risikopoele sal konsolideer 
as deel van die implementering van 
Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) 
om universele toegang tot gesondheidsorg 
vir alle Suid-Afrikaners te bied. Medihelp is 
gereed om aan te pas en om dit wat NGV nie 
sal dek nie, aan lede te bied. Ons bly daartoe 
verbind om ons lede te ondersteun en steeds 
ons fidusiêre pligte eties en pligsgetrou te 
vervul. 

Lede kan gerus wees dat Medihelp steeds in 
die beste belang van lede sal optree terwyl 
daar voldoen word aan die bestuurs- en 
etiese beginsels wat die grondslag van hierdie 
selfgeadministreerde Skema is.

Die Raad ondersteun die aanbeveling deur die 
Mededingingskommissie se paneel wat die 
gesondheidsmark ondersoek het dat skemas 
se hoofbeamptes en trustees doelgerig 
moet verseker dat bevoordeeldes se belange 
beskerm word en lede eerste gestel word, 
aangesien ons dit nog altyd as die grondslag 
van al ons aktiwiteite beskou het.

Die Raad wens Heyn van Rooyen alles van 
die beste vir die toekoms toe ná sy aftrede 
en bedank hom vir sy toegewyde diens aan 
die Skema. Ons verwelkom Ettie da Silva in 
die pos van hoofbeampte en sien uit daarna 
om die veranderings en geleenthede wat 
die toekoms inhou, onder haar bekwame 
leierskap aan te gryp. Dankie aan die lede van 
die Raad, die bestuurspan en die toegewyde 
werknemers vir julle waardevolle bydrae.

Dankie ook aan die adviseurs vir hulle 
bystand, aan die gesondheidsorgverskaffers 
wat verantwoordelikheid aanvaar vir die 
gesondheidsorgbehoeftes van lede, en aan 
ons sakevennote wat saamwerk om dienste 
aan ons lede te lewer.

Dankie veral aan ons lede vir hulle 
voortgesette lojaliteit. Ons wens u goeie 
gesondheid toe en vertrou dat hierdie 
moeilike tydvak reeds iets van die verlede 
sal wees teen die tyd dat u hierdie verslag 
ontvang.

Terwyl ons verslag doen oor 2019 bevind 
Suid-Afrika en die res van die wêreld ons 
midde-in ’n globale krisis wat deur die 
COVID-19-pandemie veroorsaak is en ons 
dwing om ons prioriteite te heroorweeg en 
ons manier van leef aan te pas om die lewens 
van die kwesbaarste mense te beskerm. 
Dit verg onbaatsugtige optrede van ons 
almal wat vereis dat ons na buite fokus, 
met sommige wat selfs hul inkomste moet 
prysgee, en verskerp die belangrikheid om 
die gesondheid en welstand van ons familie, 
vriende en gemeenskappe te beskerm.

Soos wat die sterftesyfer weens die 
pandemie styg, neem werkverliese ook 
toe. Sommige ondernemings bewys hul 
veerkragtigheid deur aan te pas, terwyl ander 
sukkel om die beperkings baas te raak wat 
ingestel is om die verspreiding van die virus 
te keer. In skerp teenstelling hiermee skep die 
Aarde asem danksy ’n afname in besoedeling 
en kweekhuisgasvrystellings wêreldwyd.

Dis slegs ’n eksistensiële bedreiging soos 
COVID-19 wat in so ’n kort tyd so ’n volslae 
verandering in elke aspek van ons lewens kon 
teweegbring. Dit sal ongetwyfeld die manier 
waarop ons die toekoms sien en daarvoor 
beplan, verander. Tog is dit nie die eerste 
keer dat Medihelp hom in so ’n ongekende 
situasie bevind nie. Die Spaanse griep het 
sowat 300 000 Suid-Afrikaners vanaf 1918 
tot 1920 uitgewis, en dit herinner ons dat 
Medihelp reeds vir meer as ’n honderd 
jaar lank die gesondheidsorgbehoeftes 
van duisende lede gedek het. Met die 
ondersteuning van ons lede het Medihelp 
ook die uitdagings van beide wêreldoorloë 
en die Groot Depressie, wat met uitermate 

sosioëkonomiese en sielkundige ontberings 
gepaardgegaan het, die hoof gebied. Ek 
is daarvan oortuig dat ons wedersydse 
interafhanklikheid ons ook deur hierdie 
tyd sal dra, selfs al sal die Suid-Afrikaanse 
landskap na afloop van die pandemie heelwat 
anders lyk. Ons sal baie dinge moet prysgee 
en daar sal nuwe geleenthede opduik, maar 
een ding is seker: Suid-Afrikaners beskik oor 
’n buitengewone vermoë om aan te pas, en 
deur digitale tegnologie te gebruik, bly ons 
in kontak, ondersteun ons mekaar en vind 
ons innoverende maniere om steeds ons 
besigheid voort te sit.

Dis tye soos hierdie wanneer dit baie duidelik 
word waardeur ons op ’n persoonlike en 
professionele vlak aangedryf word.
         
          Organisasies soos 
Medihelp moet nou hul 
kernbestaansrede uitleef – 
om ons lede se welstand te 
verseker en te ondersteun 
deur etiese en betroubare 
gesondheidsorgdekking 
te bied vir toepaslike 
gehaltedienste wat deur 
gesondheidsorgpraktisyns 
gelewer word teen billike 
tariewe wat ons namens 
lede beding het.

Oorsig deur die Hoofbeampte  

Dit is in tye soos hierdie wat ons werklik besef wat ons op ’n 
persoonlike en professionele vlak aanspoor.

Chris Klopper

Voorsitter van die Raad van Trustees
22 April 2020
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Medihelp-lede het die afgelope 115 jaar 
staatgemaak op hierdie ondersteuning, 
en my visie vir die toekoms is om die 
voortreflikheid van ’n selfgeadministreerde 
mediese skema as organisasie wat nie 
aangedryf word deur wins nie maar deur 
hoe ons te midde van vele uitdagings 
mense se lewens kan verbeter, te beskerm. 
Medihelp behoort aan sy lede en is in wese 
’n koöperatiewe organisasie wat getrou bly 
aan sy oorspronklike doelwit om in die beste 
belang van sy lede en ander belangegroepe 
op te tree, en sy inherente moraliteit behou 
deur altyd mense voor wins te stel.

Ek sal al my energie en kundigheid aanwend 
om ’n stabiele toekoms te verseker, en sal 
noukeurig te werk gaan om innoverende 
oplossings te vind vir die struikelblokke 
wat Medihelp se versnelde groei en 
sukses belemmer. Ek sal veral fokus op 
makro-omgewingskwessies deur middel 
van strategiese korporatiewe en sake-
oplossings, insluitend die optimalisering van 
ons bestaande sakestrukture en prosesse 
se doeltreffendheid om te verseker dat 
gepaste gesondheidsorg gelewer word. Ek 
glo dat ons die dringendste vraagstukke 
in die bedryf suksesvol kan oplos deur ’n 
inklusiewe, geïndividualiseerde benadering 
te volg wat solidariteit en eienaarskap 
van gesondheidsorguitgawes kweek. Wat 
retensie en groei in lidmaatskap betref, sal 
ons die bestaande distribusie-, groei- en 
produkstrategieë ontleed en aanpas. Ons 
sal tyd en hulpbronne investeer in die 
ontwikkeling van ’n geïntegreerde oplossing 
wat ’n waardeketting en unieke ervaring 
sal skep om tot ’n egte Medihelp-mark te 
spreek, dit te lok en behou. Ek is daartoe 
verbind om ’n lidgesentreerde benadering te 
volg in die bestuur van sleutelkwessies en 
om ’n klimaat te skep waarin innovasie kan 
floreer.

Ons word nie net gekonfronteer met 
regulatoriese uitdagings en sosioëkonomiese 
faktore wat gedrag beïnvloed nie, maar 
is nou ook deel van ’n generasie wat die 
impak van klimaatsverandering ervaar 
asook die direkte uitwerking daarvan op 
die weer en seisoene, faktore wat ook die 
verspreidingskoers van virusinfeksies soos 
griep affekteer. Die Wêreld- Ekonomiese 
Forum fokus vanjaar hoofsaaklik op twee 
kwessies, naamlik die klimaatskrisis en die 
uitwerking van besoedeling en stygende 
temperature wêreldwyd, wat ook die 
ernstigheid van aansteeklike siektes 
beïnvloed; en tweedens die nodigheid om 
tot voordeel van belangegroepe pleks van 
aandeelhouers op te tree, ’n benadering 
wat sterk aanklank vind by die Skema. Ek 
glo dat elkeen van ons heelwat kan doen 
om klimaatsverandering te beveg deur net 
ons alledaagse optrede te verander sodat 
ons toekoms verseker is, net soos ons 
veranderings moet maak om gesonder te leef 
sodat die verlammende siektelas van vetsug 
en hartsiekte wat grootliks voorkombaar is, 
beveg kan word. Die huidige krisis het meer 
as ooit beklemtoon hoe belangrik dit is om 
vir ons belangegroepe te sorg en hulle te 
ondersteun – ons lede, werknemers, medici 
en ons gemeenskap. Dit is immers wat ons 
bestaan betekenisvol maak, en is die doel 
van die organisasie waaraan ons behoort.

Terwyl ons beplan vir die toekoms lig ek 
graag enkele hoogtepunte van die Skema se 
prestasie die afgelope boekjaar uit.

Finansiële resultate
Ondanks die negatiewe uitwerking van ’n 
swakker ekonomie en onsekerheid wat deur 
ontwrigtende wetswysigings meegebring 
word, het Medihelp daarin geslaag om 2019 
op ’n finansieel gesonde voet af te sluit, 
hoewel die begrote resultate nie behaal is 
nie. Medihelp se niegesondheidsorguitgawes 

was 8,7% van risikobydraes. Medihelp se 
niegesondheidsorguitgawes was in 2018 
van die laagste in die bedryf en gegewe die 
verdere daling in administrasiekoste sal 
hierdie prestasie waarskynlik in 2019 herhaal 
word. Dit bied aan Medihelp ruimte om te 
belê in innovasie sodat nuwe strategieë 
vinniger geïmplementeer kan word sonder 
die risiko dat niegesondheidsorguitgawes die 
markgemiddeld oorskry.

Niegesondheidsorgresultate

2017

9,3% 9,2% 8,7%

2018 2019

Niegesondheidsorguitgawes – markvergelyking

2017

Bedryf-
standaard

Medihelp

9,3%

9,2%

8,7%

2018

2019

RMS-bedryfsgemiddeld 

10,72%

10,69%

Netto groei in lidmaatskap en ’n 
stabiele profiel
Nog ’n sleutelbepaler van 2019 se resultate 
was die Skema se stabiele lidmaatskap. 

In ’n stagnante bedryf waar net 18% 
van alle Suid-Afrikaners aan mediese 
skemas behoort en waar werkloosheid en 
ekonomiese druk algemeen is, word dit al 
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Ondanks hierdie uitdagings en deur 
gefokusde bemarking- en verkoopsaksies 
het Medihelp laasjaar 14 876 nuwe lede 
verwelkom. Die profiel van die nuwe lede 
wat ingeskryf is, is deurgaans gunstig, met 
’n gemiddelde ouderdom van 28 jaar en 
beperkte chroniese siektes wat die algehele 
risikoprofiel verbeter. Medihelp het vir die 
derde jaar opeenvolgend netto groei behaal. 
Die gesinsgrootte van nuwe lede het ook in 

2019 verhoog na 2,18 wat beteken dat meer 
families by Medihelp aansluit en dit het ’n 
positiewe effek op die Skema se risikoprofiel. 
Medihelp se produkte is ideaal vir families, 
met uitgebreide voordele vir swangerskap en 
babas en die Prime-reeks wat die voordeel 
bied dat lede net vir die eerste twee kinders 
jonger as 18 jaar ledegeld betaal terwyl die 
res gratis gedek is, en kinders wat tot op 26 
jaar die ledegeld vir kinderafhanklikes betaal.

RMS Jaarverslag 2018/9
Bevoordeeldes

(Duisende)

Oop skemas

Geslote skemas

hoe moeiliker om netto organiese groei 
te bewerkstellig. Die grafiek hier onder 
illustreer die gebrek aan groei by spesifiek 
oop mediese skemas, wat toegeskryf word 

aan die werkloosheidskoers en die feit 
dat mense nie mediesefondspremies kan 
bekostig nie.

Mededingende produkaanbieding
Die voortgesette sukses van ’n mediese 
skema se produkreeks word bepaal deur 
die mededingendheid van die aanbieding 
se voordele en prys asook die risiko- en 
eisprofiel van die lede, maar veral deur die 
skema se vermoë om die risiko’s en uitgawes 

wat die volhoubaarheid daarvan affekteer, 
te bestuur en te beperk deur doeltreffende 
beplanning. Die produkresultate vir 2019 
stel aan Medihelp die uitdaging om 
sinergie tussen hierdie faktore te herstel en 
volhoubare produkte vir die Skema en sy 
lede te verseker.

Dit is duidelik dat finansiële druk en die 
beskikbaarheid van voorgeskrewe minimum 
voordele op alle produkte toenemend 
kliënte se produkkeuses beïnvloed, en dit 
word bevestig deur die feit dat Medihelp 
se laergeprysde en spaaropsies die meeste 
nuwe lede inskryf, soos ook weerspieël word 
in die RMS se Jaarverslag vir 2018/2019. 
Medihelp het vir 2019 weer die waarde van 
produkte verbeter, met inagneming van 

elke produk se risikoprofiel, om stabiliteit te 
handhaaf.

Die oogkundevoordele vir Prime 3, Elite 
en Necesse is verhoog terwyl nie-VMV-
onkologievoordele vir die Prime-reeks, Unify 
en Elite met tot 150% verhoog is. Drie 
hospitale is by die Prime-hospitaalnetwerk 
gevoeg en ’n aparte voordeel vir radiografie 
is op alle opsies ingestel. Medihelp het ook 

Sinergie

Produktevredenheid Eiseverhouding Produkmede-
dingendheid

Lidmaatskapprofiel

Waarde-ervaring

Risikobestuur

93%
2019
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Medihelp se netto resultate op 31 Desember 2019

Hooflede

92 358

2017 2018

92 951

0,64%
netto groei

2019

0,61%
netto groei

93 517

2017 2018 2019

Afhanklikes

200 487
202 097

0,8%
groei in 

bevoordeeldes

1,09%
groei in 

bevoordeeldes

204 305
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begin met die infasering van ’n netwerk  
van gekontrakteerde chirurge met wie 
tariewe vir VMV- en nie-VMV-dienste 
onderhandel is om die effek van bybetalings 
vir lede te versag.

Die name van Medihelp se produkte is 
vereenvoudig en meer beskrywend gemaak 
om produkkeuses vir lede te vergemaklik.

Prime 1 Netwerk, Medihelp se laagste 
geprysde opsie, het die beste gevaar deur 
die afgelope jaar 5 442 nuwe lede te lok. 
Unify, met ’n 25%-spaarrekening, was 
steeds ’n gewilde keuse met 2 415 nuwe 
bevoordeeldes terwyl Prime 2 Netwerk, 
die 15%-spaarplanopsie, ook beter 
presteer het, gevolg deur Prime 3 Netwerk. 
Nienetwerkopsies in die Prime-reeks en 
die hoër geprysde opsies wat omvattende 
versekerde dekking bied, het gesukkel 
om meer lede te lok weens ’n gebrek aan 
mededingendheid en lede wat goedkoper 
opsies verkies.

Hoewel Medihelp ’n stabiele profiel 
gehandhaaf het, was voordeleverbruik hoër 
weens ’n toename in leefstyl- en ander 
siektes asook ’n hoër aanvraag na gevorderde 
prosedures en tegnologie wat meer 
geredelik beskikbaar is, soos blyk uit die 
hoër randwaarde van duur eise wat ontvang 
is. Medihelp kon nie die begrote resultate 
behaal nie, maar het 2019 afgesluit met ’n 
netto surplus van R55,4 miljoen.

Voordele-uitgawes
In vergelyking met die bedryf se resultate 
vir 2018 was Medihelp se dag-tot-dag-
voordele-uitgawes laer in 2019 terwyl ons 
hospitaal- en spesialisvoordele hoër as 
in die bedryf was. Medihelp is ook geraak 
deur hoër voordeleverbruik en teenseleksie 
wat algemeen in die bedryf ervaar is, en 
die algehele eiseverhouding van 93% is 
aansienlik hoër as in die bedryf. Die totale 
bedrag van netto eise aangegaan was 
R4 339 857 174. Voorgeskrewe minimum 
voordele het 56,77% van die algehele 
voordele-uitgawes uitgemaak en dis duidelik 
dat die bestuur van VMV noodsaaklik is.

Gesondheidsorginisiatiewe
Bestuurdesorgdienste bied aan lede 
die versekering dat hulle gepaste 
gehaltesorg ontvang met die gewenste 
gesondheidsuitkomste, wat weer die 
kostedoeltreffende voorsiening van 
gesondheidsorgdienste verseker. Die 
oogmerk is om pasiënte met VMV-
toestande deur middel van spesifieke 
intervensieprogramme te bestuur 
en doeltreffend te laat behandel ten 
einde verbandhoudende hospitaal- en 
spesialisuitgawes te help afbestuur.

Medihelp se gesondheidsorgspan 
bestuur hospitaal- en medisynekoste 
en vestig netwerke, maar ontleed 
ook deurlopend eistendense om te 
bepaal op watter gebiede lede bystand 
benodig en te verseker dat gepaste 
sorg voorsien word. Inisiatiewe 
soos die rugbehandelingsprogram 
en chroniesesorgprogram behaal 
doeltreffende resultate wat betref 
verbeterde uitkomste asook 
kostedoeltreffende voordeleverbruik.

Die Document Based Care-program 
(DBC-program) bied steeds waarde 
vir pasiënte wat geïndividualiseerde 
behandelingsprogramme by ’n 
interdissiplinêre span ontvang as 
alternatief vir spinale chirurgie. Vanjaar 
het 291 pasiënte aan die program 
deelgeneem en is uitstekende resultate 
behaal, met slegs 9 wat chirurgie 
benodig het.
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DBC-
rugbehandelings-

program

2019
2018

2017
2016

291 registrasies
9 pasiënte geopereer

R28,6 miljoen gespaar

268 registrasies
3 pasiënte geopereer

R25,8 miljoen gespaar

217 registrasies
3 pasiënte geopereer

R15,91 miljoen 
gespaar

183 registrasies
5 pasiënte geopereer

R15,91 miljoen 
gespaar

Die chroniesesorgprogram is ingestel 
om ondersteuning te bied aan lede wat 
ly aan ’n kombinasie van chroniese 
toestande – hoë cholesterol en bloeddruk 
asook hartsiektes – en bied bystand deur 
geregistreerde verpleegpersoneel wat lede 
se sorg koördineer om hulle optimale 
gesondheid te handhaaf en hulle leefstyl 
en welstand te verbeter.

Netwerke van gesondheidsorgverskaffers 
is beskikbaar gestel om gehaltesorg aan 
lede te lewer terwyl uitgawes beperk word. 
Die kontrakteringsproses met chirurge is in 
2019 voortgesit en die geografiese ligging 
van netwerke is hersien om beter toegang 
en kostedoeltreffendheid te verseker.

Skakeling met belangegroepe
Skakeling met belangegroepe is vir 
Medihelp van deurslaggewende belang, 
in navolging van die King IV-beginsels. 
Datategnologie en die verwagtings van 
rekenaarslim-kliënte word in ag geneem 
wanneer Medihelp inligting aan kliënte 
bied en met hulle skakel op wyses wat 
by elke individu se profiel, leefstyl en 
behoeftes pas – só word skakeling op alle 
platforms moontlik gemaak en uitgebrei.

Boodskappe en inhoud word konsekwent 
op verskeie platforms oorgedra en 
terugvoer van kliënte word gebruik om 
hierdie ervarings te verbeter. Ons meet ons 
sukses aan die toename in gebruikers, maar 
veral in terme van die toepaslikheid van die 
inhoud wat herhaaldelike besoeke verseker. 
Die funksionaliteite op elke platform word 
sorgvuldig gekies en ontwikkel om presies 
te voorsien wat nodig is.

Medihelp se webtuiste bied ’n 
geordende spasie waar voornemende 
lede ons produkte en diensaanbiedings 

kan verken deur duidelike en maklik 
bruikbare funksies, en is ’n hoofbron 
van inligting. Selfdiensportale vir lede, 
gesondheidsorgverskaffers en korporatiewe 
groepe het dieselfde gebruiksvriendelike 
raakvlakke met ’n voorspelbare 
navigeerstruktuur wat gebruikers in staat 
stel om inligting vinnig te kry.

Gebruikmaking van die Member Zone 
– die herontwerpte selfdiensportaal 
vir lede – het met 13,3% toegeneem 
sedert dit laasjaar in werking geneem 
is. Dit het ook ’n wesenlike invloed op 
skriftelike en oproepsentrumnavrae gehad, 
met meer lede wat aanlyn versoeke vir 
hospitaalgoedkeuring rig, hul eisestate en 
belastingsertifikate aflaai en hul beskikbare 
voordele naslaan. Die gebruik van die 
Medihelp-slimfoonapp vir lede het ook die 
afgelope jaar met 31% toegeneem.

Omdat ons daarop ingestel is om 
bystand aan ons korporatiewe kliënte 
te verleen, bied ons toegewyde span 
korporatiewe konsultante wat kenners 
van Medihelp se produkte en prosesse 
is, ondersteuning aan adviseurs en hul 
korporatiewe kliënte met betrekking 
tot alle aspekte van hul lidmaatskap. 
Werkgewersgroepe het ook direkte toegang 
tot ledegeldadministrasiebeamptes by 
Medihelp, en ons het onlangs ’n projek 
geloods waar bystandsbeamptes by sekere 
korporatiewe kliënte se persele gestasioneer 
word om ons persoonlike dienslewering 
selfs verder te verbeter. Werknemers 
se welstand is ’n noodsaaklike deel van 
produksiebestuur en daarom raak Medihelp 
meer aktief betrokke by werkgewers se 
inisiatiewe om die goeie gesondheid van hul 
werknemers te verseker, deur ondersteuning 
tydens gesondheidsdae te bied.

Interne stelselontwikkelings 
Medihelp se IT-stelsels, wat noodsaaklik is 
om sake te kan doen en ons dienslewering 
rugsteun, het in 2019 ’n bedryfstyd 
van byna 100% gehandhaaf. Ná die 
suksesvolle implementering van die interne 
farmaseutiesevoordelebestuurstelsel 
(FVB) het Medihelp se gesondheidsorg- 
en IT-spanne weer in 2019 saamgewerk 
om ’n ten volle geïntegreerde interne 
goedkeuringstelsel te ontwikkel wat op 
1 September 2019 ingestel is. Hierdie 
pasgemaakte stelsel bied ’n reeks unieke 
funksies, insluitend voordelebevestiging 
wat ook prosedurekodes spesifiseer. Al 
die funksies van die stelsel is sorgvuldig 
gekies om dienslewering met betrekking 
tot voorafgoedkeuring en bestuurdesorg te 
verbeter. Versoeke vir voorafgoedkeuring 
kan gerig word via die Member Zone, die  
app vir lede en die oproepsentrum. 
Aansienlike besparings van R17,8 miljoen 
is sedert die instelling van die FVB-stelsel 
aangeteken, terwyl die gesentraliseerde 
goedkeuringstelsel R500 000 per maand 
bespaar. 

Vooruitsigte
Ekonomiese vooruitsigte is tans ongunstig 
en die situasie word vererger deur die impak 
van die huidige pandemie waarvan ons 
hopelik binne die volgende paar maande 
sal herstel. Medihelp het sy administrasie 
verbeter en sy sterkpunte en prestasie-areas 
uitgebou, en het bewys dat ons onder druk 
kan presteer. Die toename in eise tydens 
die pandemie sal ons eers later affekteer en 
sal ons ongetwyfeld onder groot druk plaas, 
maar ons is oortuig dat die Skema danksy 
veerkragtigheid en uithouvermoë weer die 
aanslae sal kan weerstaan.
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Die eerste kwartaal van 2020 was uiters 
produktief, aangesien ons saam die pad 
vorentoe na beter korporatiewe bestuur 
beplan het. Strategie, risikobestuur en 
prestasiebestuur sal verder geïntegreer 
en in ooreenstemming gebring word om 
te verseker dat die gedeelde visie van 
deurlopende en betroubare bystand aan 
lede en belangegroepe realiseer, en dat die 
Skema se vermoëns verder uitgebrei word.

Ons lede sal steeds met bekostigbaarheid 
worstel en ons sal steeds teenseleksie die 
hoof moet bied, wat beteken dat die las wat 
die befondsing van voorgeskrewe minimum 
voordele oplê, sal voortduur terwyl ons 
wag dat die reguleerder hierdie voordele 
heromskryf. Met die oog op die instelling 
van Nasionale Gesondheidsversekering is 
die Skema gereed om aan te pas en ons 
aansienlike administratiewe kundigheid te 
gebruik om steeds waarde en voordele in 
die veranderende gesondheidsorglandskap 
te bied, om ons verbintenis tot ons lede te 
eerbiedig.

Ons sal prioriteit verleen aan 
produkstabiliteit sodat ’n balans tussen sorg 
en koste gehandhaaf word en ons steeds 
waarde vir lede kan bied, en ons sal in 2020 
weer daarna streef om uitstekende diens 
te lewer terwyl ons innoverende strategieë 
implementeer om ons bestaande status te 
behou en daarop te verbeter.

Ek vertrou dat ons lede, werknemers, 
adviseurs en gesondheidsorgpraktisyns ná 
hierdie krisis vasbeslote sal voortgaan om ’n 
verskil te maak en verandering te verwelkom 
– in tye van teenspoed vind ons krag maar 
ook geleenthede, en ons het gesien hoe ’n 
diverse samelewing kan saamstaan teen ’n 
onsigbare bedreiging.

Dankie aan ons lede vir hulle lojaliteit en 
bystand, aan ons adviseurs wat steeds 
die beste advies aan hulle kliënte gee, 
asook aan die gesondheidsorgpraktisyns 
en ons toegewyde netwerke wat sorg van 
uitnemende gehalte lewer ten spyte van die 
risiko’s wat dit vir hulle inhou.

Dankie aan die Medihelp-werknemers 
wat meer doen as wat van hulle verwag 
word en op wie ons staatmaak om steeds 
innoverende en gehaltediens aan ons 
belangegroepe te lewer. Ons sien uit na 
wat die toekoms inhou en om voortgesette 
sekerheid aan ons lede te bied.

Ettie da Silva

Hoofbeampte
22 April 2020        

Voorkeurapteek-
netwerk

2 055

1 791 

223

Hospitaal-
netwerke

132

Necesse 
hospitaal- 
netwerk

119

Prime 
hospitaal- 
netwerk

2 992

Nie-
netwerk- 

opsies

1 237

Prime 
netwerk- 

opsies

1 237

Necesse 
netwerk- 

opsie

Necesse-netwerk van 
algemene praktisyns

Genomineerde 
spesialisnetwerke

praktyke

Gekontrakteerde netwerk 
van chirurge en pediatriese 

chirurge
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1. Inleiding

 Medihelp se korporatiewe 
bestuur vorm die grondslag van 
die organisasie, aangesien ons 
verbind is tot etiese en gesonde 
praktyke wat in ons lede se belang 
is. Medihelp is ’n geregistreerde 
mediese skema wat ingevolge 
die Reëls gesondheidsorgdekking 
aan alle bevoordeeldes bied deur 
die ledegeld te gebruik wat lede 
aan ons toevertrou. Medihelp het 
meer as 114 jaar ervaring in die 
medieseskemabedryf met ’n trotse 
mensgerigte kultuur, en het deur 
die jare streng volgens korporatiewe 
bestuursbeginsels gefunksioneer. 
Die Raad van Trustees, bestuur en 
werknemers is daartoe verbind 
om hulle pligte met integriteit, 
verantwoordbaarheid, deursigtigheid 
en billikheid uit te voer.

 Medihelp word namens sy lede 
bestuur deur ’n onafhanklike Raad 
van Trustees wat hooflede is en deur 
die lede van Medihelp verkies word 
om hulle belange te beskerm en 
namens hulle op te tree. Die Raad 
beskik oor omvattende kundigheid 
en die trustees is leiers in verskeie 
bedrywe wat hulle uitgebreide 
ervaring tot voordeel van Medihelp 
en sy bevoordeeldes aanwend. 
In moeilike tye soos tans is die 
Raad se leierskap en visie nodig 
om vinnig by die veranderende 
gesondheidsorglandskap aan te pas.

 Die Raad het ook die taak om toe 
te sien dat Medihelp deurlopend 
goeie korporatiewe bestuur toepas 
in ooreenstemming met die Reëls 
van die Skema, die Wet op Mediese 
Skemas 131 van 1998, soos gewysig, 
die Handves van die Raad van 
Trustees, die beleid oor belangekonflik 
en alle ander toepaslike beleide, 
asook die riglyne soos verskaf in 
die King-verslae oor korporatiewe 
bestuur vir Suid-Afrika (King III en IV).

 Die vereistes vir die gepastheid 
en geskiktheid van Raadslede, 
asook die beoordelingsriglyne wat 
deur die Raad vir Mediese Skemas 
voorgestel is, word gereeld bygewerk 
en word streng deur alle bestaande 
lede van die Raad van Trustees 
nagekom, terwyl die Skema se 
Nominasiekomitee toesien dat alle 
genomineerdes vir verkiesing tot die 
Raad voldoen aan die kriteria om 
hulle fidusiêre pligte doeltreffend 
te vervul en deurlopend in die beste 
belang van alle belangegroepe op te 
tree.

2. Samestelling van die Raad van 
Trustees en verkiesing van 
trustees in 2019

 Die ampstermyn van twee trustees 
verstryk jaarliks op die dag van die 
Algemene Jaarvergadering, dus word 
’n nominasieproses gevolg ingevolge 
die Reëls van Medihelp en die Wet op 
Mediese Skemas. Medihelp het lede in 
Februarie 2019 genooi om hooflede 

Korporatiewebestuursverslag
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te nomineer vir verkiesing tot die 
Raad van Trustees. Die voorgeskrewe 
verkiesings- en stemproses is nougeset 
gevolg en is behoorlik geoudit. Die 
uitslag is bekendgemaak aan lede 
tydens die Algemene Jaarvergadering 
op 20 Junie 2019 en is aan alle lede 
van die Skema gekommunikeer.

3. Pligte van die Raad van 
Trustees

 Die Raad van Trustees bestaan uit lede 
wat paslik vir hulle rolle gekwalifiseer 
is en wat beskik oor uitgebreide 
ervaring en spesialisvaardighede 
van verskeie sektore, insluitend 
die handels-, regs-, finansiële en 
sakesektor. Hulle verrig ’n reeks 
funksies wat in die verslag van die 
Raad van Trustees beskryf word. Die 
Raad het sy fidusiêre pligte gedurende 
die oorsigtydperk vervul en het alle 
redelike stappe gedoen om te verseker 
dat die belange van bevoordeeldes 
te alle tye beskerm word, terwyl 
belangekonflik vermy word en 
toegesien word dat alle bevoordeeldes 
met die nodige omsigtigheid, 
noulettendheid, vaardigheid, goeie 
trou en onpartydigheid behandel is.

4. Evaluering van die Raad se 
prestasie  

 Die Raad van Trustees vergader 
minstens vier keer per jaar (ses keer 
in 2019) om Medihelp se prestasie te 
monitor, spesifieke sakekwessies te 
bespreek en waar nodig onafhanklike 
professionele advies en opleiding 

te kry. Die Raad handel ingevolge ’n 
handves wat voorsiening maak vir ’n 
jaarlikse prestasie-evaluering.

5. Vergoedingsbeleide 
(werknemers en trustees)

 Die Handves van Medihelp se 
Mensehulpbronnekomitee bepaal 
dat dié komitee verantwoordelik 
is om aanbevelings oor die Skema 
se algehele vergoedingstrategie 
aan die Raad van Trustees te maak, 
en om toe te sien dat gesonde 
bestuursbeginsels met betrekking tot 
vergoedingsbestuur nagekom word, 
veral op uitvoerendebestuursvlak. 
Die grondslag van Medihelp se 
vergoedingsfilosofie is billike, 
verantwoordelike en deursigtige 
beloning en vergoeding wat sterk op 
prestasie fokus.

 Medihelp se totale vergoedingsaanbod, 
insluitend alle finansiële en 
niefinansiële voordele, het ten doel om 
gepaste werknemers te lok, motiveer, 
vergoed en behou. Die beginsels in die 
vergoedingsbeleid, wat vir vaste en 
veranderlike korttermynvergoeding 
voorsiening maak, geld vir gewone 
personeel sowel as uitvoerende 
bestuur en word presies dieselfde 
toegepas.

 Medihelp gebruik ’n geakkrediteerde 
posevalueringstelsel om die relatiewe 
waarde van poste te bepaal. Dit word 
gebruik om te verseker dat vergoeding 
billik bestuur word en dat posinhoud 
en posgradering gebruik word om 

posisies jaarliks toepaslik te meet 
aan PwC se nasionale markinligting 
vir alle poste. Al die vernaamste 
mediese skemas en medieseskema-
administrateurs neem deel aan die 
PwC Remchannel-databasis.

 Medihelp streef daarna om 
werknemers se posisie op ’n 
salarisskaal in ooreenstemming met 
hul prestasievlak te bring, onderhewig 
aan bekostigbaarheid. Medihelp 
vergoed sy werknemers vanaf die 
minimum van die salarisskaal tot die 
maksimum van die skaal. Gevolglik 
sal uitstaande presteerders (wat 
hul prestasie oor tyd handhaaf) op 
die hoër end van die skaal vergoed 
word en swakker presteerders op die 
laer end van die skaal. Volgehoue 
onaanvaarbare individuele prestasie 
word deur Medihelp se dissiplinêre 
prosesse aangespreek.

 Die doel met korttermyn- veranderlike 
vergoeding is om die gesamentlike 
prestasie van werknemers te belyn 
om die Skema se teikens vir finansiële 
prestasie en netto ledegroei te 
behaal en te oortref. Veranderlike 
vergoeding is slegs betaalbaar indien 
die organisasie se algehele prestasie 
beter is as die begrote teikens, en 
word befonds tot ’n maksimum van 
50% van die beskikbare bedrag. 
Die finansiële teiken vir 2019 kon 
nie behaal word nie weens hoër 
eistendense en ’n aansienlike toename 
in die koste van hospitaalopnames. 
Die teiken vir ledegroei is nie behaal 

nie as gevolg van die ekonomiese 
verlangsaming wat mediese dekking 
vir die meeste mense onbekostigbaar 
gemaak het. Veranderlike vergoeding 
is dus nie vir die 2019-boekjaar 
betaalbaar nie.

 Medihelp gebruik ’n vergoedings-
konsultasiefirma, Khokhela Consulting, 
om jaarliks die vergoeding van die 
Raad van Trustees te bepaal. Die 
honorarium vir die Raad van Trustees 
word gebaseer op die beleid wat by 
Medihelp se Algemene Jaarvergadering 
goedgekeur is. Aangesien Medihelp 
’n oop mediese skema sonder 
winsoogmerk is, word die jaarlikse 
waarde van die voorsitter van die 
Raad se vergoeding gebaseer op 
’n persentasie van die gemiddelde 
jaarlikse vergoeding vir ’n voorsitter 
van ’n vergelykbare maatskappy 
wat op die JSE genoteer is. Die fooi 
vir ander rolspelers word bereken 
as ’n persentasie van die voorsitter 
se jaarlikse fooi. Die fooi vir die 
ondervoorsitter is die gemiddelde 
van die fooi vir die voorsitter en vir 
’n raadslid. Soos by die Algemene 
Jaarvergadering bevestig is, is geen 
verhoging in 2019 toegeken aan 
enige rolspelers nie behalwe aan 
lede van ander komitees, wat ’n 
10%-verhoging ontvang het. Die 
verskil in die verhoging hou verband 
met ’n verandering in die portuurgroep 
wat vir standaardiseringsdoeleindes 
gebruik word asook ’n verandering in 
die relatiewe persentasies.
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 Die Mensehulpbronnekomitee 
sal in 2020 fokus op die jaarlikse 
hersiening van salarisse en die 
honorarium, asook op die voortgesette 
nakoming van King IV, die belyning 
van bestuurders en laer range se 
prestasie om in ooreenstemming 
met die Vergoedingsbeleid te 
wees, die vereenvoudiging van die 
Vergoedingsbeleid, ’n hersiening 
van die kommissieskema en die 
bywerk van Mensehulpbronne se 
bestuurstrategie, insluitend die uitslag 
van ’n kontakopname.

6. Komitees

 Die komitees was in 2019 soos volg:
• Oudit-en-risikokomitee
• Beleggingskomitee
• Reëlkomitee
• Nominasiekomitee
• Mensehulpbronnekomitee
• Oorsigkomitee
• Produkkomitee

 Die komitees verrig nie 
bestuursfunksies nie en het nie 
enige besluitnemingsgesag nie. Die 
werksaamhede van die komitees 
word in die verslag van die Raad van 
Trustees uiteengesit.  

7. Interne oudit en forensiese 
ondersoeke

 Medihelp se Interne Oudit- en 
Forensiese Ondersoeke-departement 
is funksioneel aan die Oudit-en-
risikokomitee verantwoordelik 
en lewer ’n doeltreffende, 
risikogebaseerde interne-ouditfunksie. 
Interne Oudit, met die uitsondering 
van die Forensiese Ondersoeke-

komponent, funksioneer volgens 
’n driejaarouditplan, wat ’n 
gedetailleerde plan vir die eerste 
jaar insluit, en gebruik gepaste 
risikogebaseerde metodologie.

 Die Interne Oudit-departement 
se jaarlikse ouditplan is deur die 
Oudit-en-risikokomitee goedgekeur. 
Interne ouditbevindings word 
van tyd tot tyd aan die Oudit-en-
risikokomitee gerapporteer saam 
met bestuurskommentaar en 
regstellende aksies wat ingestel is. 
Die interne ouditfunksie voorsien 
ook jaarliks ’n skriftelike evaluasie 
van die doeltreffendheid van die 
Skema se stelsels vir interne kontrole 
en risikobestuur aan die Oudit-en-
risikokomitee.

 Die Forensiese Ondersoeke-
komponent is daarop toegespits om 
bewerings van bedrog, vermorsing 
en misbruik te ondersoek, en word 
gerig deur Medihelp se beleid 
oor bedrog en korrupsie. Hulle 
ondersoek gevalle wat via bestaande 
bedrograpporteringskanale aangemeld 
is en voer proaktiewe ondersoeke 
in hoërisiko-areas uit. Elke rand wat 
gespaar of teruggevorder word deur 
bedrog, vermorsing en misbruik na te 
spoor of te voorkom, is tot voordeel 
van Medihelp se lede deurdat dit 
help om mediese inflasie so laag as 
moontlik te hou. Lede kan bedrog soos 
volg aanmeld:

 •  Skakel die Bedroglyn by   
012 334 2428

 •  Stuur ’n faks na 012 336 9538
 •  Stuur e-pos aan 
  bedrog@medihelp.co.za of
  fraud@medihelp.co.za.

 Medihelp se bedrograpporterings-
kanale maak die suksesvolle 
onafhanklike vloei van inligting tussen 
Medihelp, sy werknemers en sy lede 
moontlik. Alle inligting word vertroulik 
hanteer en inbellers se anonimiteit 
word beskerm. Altesaam 318 gevalle 
wat uit bedrograpporteringskanale en 
proaktiewe ondersoeke voortgespruit 
het, is in 2019 voltooi.

 Die Oudit-en-risikokomitee het voorts 
die handves vir Interne Oudit en 
Forensiese Ondersoeke hersien sowel 
as die toereikendheid van Interne 
Oudit se begroting en hulpbronplan.

 Die doeltreffendheid van die Interne 
Oudit-funksie is deur selfevaluasie 
asook ’n evaluasie deur die Oudit-
en-risikokomitee bepaal, en is as 
doeltreffend vir die grootte en 
werksaamhede van die Skema bevind.

 
8. Versoeke om inligting

 In 2019 is ses versoeke om inligting 
aan Medihelp gerig ingevolge die 
Wet op Bevordering van Toegang tot 
Inligting 2 van 2002. Elke versoek is na 
behore hanteer en afgehandel.

9. Klagte

 Medihelp het 197 klagte vanaf 
 1 Januarie tot 31 Desember 2019 van 

die Raad vir Mediese Skemas ontvang 
en het dit paslik aangespreek. Die Raad 
vir Mediese Skemas het gedurende 
die verslagtydperk 149 gevalle na 
Medihelp verwys vir hersiening, 
beslissings en appèlverhooruitslae.

10. Gesondheid en veiligheid

 ’n Gesondheid-en-veiligheidskomitee 
hou toesig oor die Skema se risiko’s 
met betrekking tot veiligheid, 
gesondheid en die omgewing. 
Gesondheid en veiligheid word 
hanteer ingevolge die vereistes 
van die Wet op Beroepsgesondheid 
en -veiligheid 85 van 1993, soos 
gewysig. Die Gesondheid-en-
veiligheidskomitee bestaan uit 
werknemerverteenwoordigers asook 
verteenwoordigers van bestuur. ’n 
Eksterne wetlike nakomingsoudit 
van die gebou (fasiliteite) en die 
veiligheidsbestuurstelsel word elke 
twee jaar uitgevoer om nakoming te 
verseker. Geringe beserings aan diens 
en werkplekinsidente het voorgekom, 
maar is aangemeld en hanteer in 
ooreenstemming met gesondheid- 
en veiligheidsregulasies en -beleide. 
Die komitee werk deurlopend om 
maatreëls wat die veiligheid en 
gesondheid van werknemers en 
besoekers verseker, te monitor en 
proaktief te implementeer.

11. Nuwe produkte/
voordele-opsies 

 ’n Mediese skema wat meer as 
een voordele-opsie aan lede bied, 
moet ingevolge artikel 33 van die 
Wet op Mediese Skemas, 1998 
aansoek doen by die Raad vir 
Mediese Skemas om goedkeuring 
van sy voordele-opsies. Die proses 
word voorafgegaan deur uitvoerige 
navorsing onder belangegroepe, 
marknavorsing, gapingsevaluasies, 
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volhoubaarheidstudies, ontledings 
van gebruikmaking en tendense, 
besprekings om te verseker dat 
ontwikkelings in ooreenstemming met 
die produkstrategie plaasvind, asook 
spesialisinsette van aktuarisse om 
die finansiële volhoubaarheid van die 
beplande voordele-opsies/wysigings 
aan bestaande opsies te bevestig. Die 
Produkkomitee hersien en evalueer die 
voorgestelde wysigings en adviseer die 
Raad van Trustees daaroor. Medihelp 
het in 2019 verskeie aansoeke om 
goedkeuring van voordele-opsies en 
reëlwysigings aan die Raad vir Mediese 
Skemas gerig wat goedgekeur en 
geregistreer is.

12. Nakomingsbestuur

 Medihelp se Regs- en 
Nakomingsdepartement is 
verantwoordelik om wetswysigings 
te monitor en te ontleed, en om 
bewustheid te skep van bestaande, 
gewysigde en nuwe wette en 
regulasies. Die departement 
rapporteer direk aan die Raad van 
Trustees, wat die versekering bied 
dat wetgewing wat op Medihelp as 
’n verskaffer van finansiële dienste 
en ’n geregistreerde mediese skema 
van toepassing is, gemonitor word 
en dat nakomingskontroles ingestel 
word om nakomingsrisiko’s te 
bestuur. Voldoening aan die statutêre, 
wetgewende en regulatoriese vereistes 
soos in die Wet op Mediese Skemas, 
1998 uiteengesit, is uiters belangrik vir 
die Skema.

13. Finansiële advies- en 
tussengangerdienste

 Medihelp is ’n gemagtigde verskaffer 
van finansiële dienste (FSP-nommer 
15738) en voldoen aan die FAIS-
wet 37 van 2002 se Gedragskode 
en die Vereistes vir Geskiktheid 
en Gepastheid. Die jaarlikse 
voldoeningsverslag wat deur Medihelp 
se onafhanklike nakomingsbeampte 
opgestel is, is saam met die vereiste 
geouditeerde finansiële state by die 
Gedragsowerheid van die Finansiële 
Sektor ingedien.

14. Afsluiting

 As ’n selfgeadministreerde 
mediese skema fokus Medihelp 
daarop om dekking aan lede te 
bied sodat hulle toegang tot 
gepaste en kostedoeltreffende 
gesondheidsorgdienste het, en 
onderhandel ons namens lede 
billike tariewe en pas doeltreffende 
risikobestuur toe om nie net ons 
voortgesette volhoubaarheid te 
verseker nie maar ook om vinnig by 
nuwe regulasies aan te pas terwyl ons 
proaktief in lede se diensbehoeftes 
voorsien. Al die Skema se werknemers 
en die Raad van Trustees word gerig 
deur streng bestuursbeginsels en 
gedeelde korporatiewe waardes 
asook ’n vaste morele standaard – 
ons is daartoe verbind om nougeset 
en doeltreffend aan ons lede, die 
reguleerder en al ons belangegroepe 
die beste diens, bystand, ruim 
gesondheidsorgdekking en ervaring te 
bied sodat ons bydra tot ’n toekoms 
waar mense voor wins gestel word.

Verslag van die 
Raad van Trustees

     
1. Beskrywing van die mediese 

skema    
    

1.1 Registrasievoorwaardes
 Medihelp is ’n niewinsgewende, oop 

mediese skema wat geregistreer is met 
verwysingsnommer 1149 ingevolge die 
Wet op Mediese Skemas 131 van 1998, 
soos gewysig.    

    
1.2 Versekeringskontrakte van Medihelp
 Die Skema het gedurende die 

tydperk onder oorsig sewe 
versekeringskontrakopsies aan 
werknemers van deelnemende 
werkgewersgroepe en lede van die 
publiek gebied:  

 • Plus
 • Elite
 • Prime 3 (insluitend ’n laer-
  geprysde opsie)
 • Prime 2 (insluitend ’n laer-
  geprysde opsie)
 • Prime 1 (insluitend ’n laer-
  geprysde opsie)
 • Necesse
 • Unify
    
 Die Skema bied dekking vir tipes 

dienste wat as kernvoordele en 
dag-tot-dag-dienste gekategoriseer 
word, waarvan die vlak van dekking 
per versekeringskontrak wissel. Die 
tipe dienste wat vir kernvoordele 
kwalifiseer, sluit in hospitalisasie, 
prostesekomponente, privaat verpleging, 
noodvervoerdienste, bloedoortapping, 
nierdialise, tegnoloogdienste, suurstof 
en onkologie. Die tipe dienste wat vir 

dag-tot-dag-voordele kwalifiseer, sluit 
in besoeke aan algemene praktisyns 
en spesialiste, radiologie, patologie, 
tandheelkundige dienste, fisioterapie, 
oogkundige dienste, mediese, 
chirurgiese en ortopediese toestelle, 
niechroniese en chroniese medisyne en 
aanvullende gesondheidsdienste wat nie 
tydens hospitalisasie gelewer word nie. 
    

1.3 Persoonlike mediese spaarrekeninge
 Persoonlike mediese spaarrekeninge 

word ingevolge die Reëls van Medihelp 
bestuur.

    
 Lede van die Prime 2- en Unify-

versekeringskontrak dra ’n 
ooreengekome bedrag van 
onderskeidelik ongeveer 15% en 25% 
van hul bruto ledegeld tot ’n spaarplan 
by om die lede se bydraes ten opsigte 
van gesondheidsorgkoste tot ’n 
voorgeskrewe drempel te help betaal.

    
 Lede verdien aan die einde van 

elke maand rente op die saldo in 
hul spaarrekening, wat gebaseer is 
op die rente wat op die belegging 
van die spaarrekeningfondse in 
korttermynbeleggingsinstrumente 
verdien word. Geen administrasiefooi 
word deur die Skema gehef om lede se 
persoonlike mediese spaarrekenings te 
bestuur nie.

    
 Die aanspreeklikheid teenoor lede ten 

opsigte van die spaarrekeninge word as 
’n finansiële verpligting in die Finansiële 
State getoon en is terugbetaalbaar 
ingevolge regulasie 10 van die 
Regulasies onder die Wet op Mediese 
Skemas, 1998. Spaarplanbydraes is 
terugbetaalbaar indien die lid by ’n 
ander versekeringskontrak of ’n ander 
mediese skema aansluit wat nie ’n 
persoonlike mediese spaarrekening bied 
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nie, of nie by ’n ander mediese skema 
aansluit nie. Die opgelope, ongebruikte 
saldo in die persoonlike mediese 
spaarrekening sal na die lid oorgeplaas 
word ingevolge die Reëls van Medihelp. 

2. Bestuur

2.1 Lede van die Raad van Trustees gedurende die jaar onder oorsig (in alfabetiese volgorde)

Trustee    Ampstermyn  
Adv JM Ferreira   22 Junie 2017 - 18 Junie 2020 
Mnr JC Klopper (Voorsitter)  21 Junie 2019 - Junie 2022 
Adv PJ Louw   21 Junie 2018 - Junie 2021 
Mnr TN van der Westhuizen  21 Junie 2018 - Junie 2021 
Mnr PM van Deventer  22 Junie 2017 - 18 Junie 2020 
Mnr MJ Visser (Ondervoorsitter) 21 Junie 2019 - Junie 2022 
Daar was ’n kworum teenwoordig vir alle vergaderings van die Raad van Trustees wat in 2019 
gehou is.  

2.2 Hoofbeampte 
 Mnr H van Rooyen (afgetree op  

31 Desember 2019)   
Me EM da Silva (aangestel vanaf  
1 Januarie 2020)  

2.3 Geregistreerde kantoor- en posadres
 Steve Bikoweg 410 Posbus 26004 

Arcadia  ARCADIA 
Pretoria  0007 

 0083 

2.4 Beleggingsbestuurders gedurende  
die jaar

 Medihelp het in die 2019-boekjaar 
fondse by twee beleggingsbestuurders 
belê, naamlik Allan Gray Life Bpk en 
Prudential Investment Managers (South 
Africa) (Edms) Bpk.  
 

 Allan Gray Life Bpk
 Siloplein 1  Posbus 51318
 V&A Waterfront V&A Waterfront
 Kaapstad  KAAPSTAD
 8001  8002
 Finansiëlediensteverskaffersnommer: 

6663

 Prudential Investment Managers 
(South Africa) (Edms) Bpk

 5de Vloer  Posbus 23167
 Protea Place  CLAREMONT
 Dreyerstraat 40 7735
 Claremont
 7708
 Finansiëlediensteverskaffersnommer:  

45199

2.5 Ouditeure
 PricewaterhouseCoopers Ing
 Lisbonlaan 4  Privaat sak  X36
 Waterfall City  SUNNINGHILL
 Jukskei View  2157
 2090

2.6 Prokureurs
 Dyason Prokureurs
 Muckleneukstraat  Privaat sak X15
 Wes 134  BROOKLYN
 Nieuw Muckleneuk SQUARE
 Pretoria  0075
 0181

 MacRobert Ing
 MacRobert-gebou  Privaat sak  X18
 H.v. Justice Mahomed-  BROOKLYN 

en Jan Shobastraat SQUARE
 BROOKLYN  0075
 Pretoria
 0181

 Webber Wentzel
 Rivoniastraat 90 Posbus 61771
 Sandton  Marshalltown
 Johannesburg  JOHANNESBURG 

2196  2107

3.  Oorsig oor die aktiwiteite van  
 die rekeningkundige tydperk

3.1 Resultate van bedrywighede
 Die resultate van die jaar se 

bedrywighede word duidelik in die 
Finansiële State uiteengesit en die Raad 
van Trustees is van mening dat geen 
verdere verduideliking nodig is nie. 
    

3.2 Fondse en reserwes 
Bewegings in ledefondse en reserwes 
word in die Staat van Veranderings in 
Fondse en Reserwes op bladsy 20 van 
die Finansiële State uiteengesit. Daar 
was geen ongewone bewegings in 2019 
wat verder verduidelik hoef te word nie.

3.3 Voorsiening vir uitstaande risiko-eise
 Die basis waarop uitstaande risiko-

eisevoorsiening bereken word en 
bewegings daarin word in nota 11 tot 
die Finansiële State uiteengesit en is in 
ooreenstemming met vorige jare.  

3.4 Rapportering ingevolge Internasionale 
Finansiële Rapporteringstandaarde 
(IFRS)

 Die Raad van Trustees het al die 
toepaslike vereistes van IFRS en die 
Wet op Mediese Skemas, 1998 in die 
Finansiële State toegepas.  
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Vir die jaar geëindig 31 Desember 2019

Plus Elite Prime 3 Prime 2 Prime 1 Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 2 592 10 915 29 074 13 353 24 196 6 849 7 105 94 084

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 2 511 10 657 28 551 13 185 24 545 6 731 7 337 93 517

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 3 361 16 541 68 299 31 616 58 790 10 094 16 738 205 439

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 3 248 16 072 66 929 31 228 59 718 9 792 17 318 204 305

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,29 0,51 1,34 1,37 1,43 0,45 1,36 1,18

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 7 707 4 230 2 127 1 369 1 177 1 629 1 222 1 901

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes 85,8% 97,9% 93,2% 86,4% 91,5% 104,1% 94,1% 93,0%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 6 611 4 142 1 983 1 183 1 077 1 697 1 149 1 768

Niegesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes* 7,1% 7,5% 8,5% 9,4% 9,6% 9,4% 10,6% 8,7%

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R)* 550 317 180 128 113 153 130 165

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 64 60 37 34 33 39 31 37

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 56,1% 50,0% 12,9% 10,8% 7,9% 17,5% 5,3% 14,3%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk (R)** NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 14 375

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 7,0%

Vir die jaar geëindig 31 Desember 2018

Medihelp 
Plus

Dimension 
Elite

Dimension 
Prime 3

Dimension 
Prime 2

Dimension 
Prime 1

Necesse Unify Totaal

Gemiddelde getal lede in die rekeningkundige tydperk 2 920 11 790 29 427 13 711 22 054 7 389 5 592 92 883

Getal lede aan die einde van die rekeningkundige tydperk 2 840 11 515 28 962 13 612 22 698 7 343 5 981 92 951

Gemiddelde getal bevoordeeldes in die rekeningkundige tydperk 3 832 18 252 69 604 32 198 53 466 11 405 13 187 201 944

Getal bevoordeeldes aan die einde van die rekeningkundige tydperk 3 709 17 705 68 416 32 094 55 034 11 151 13 988 202 097

Afhanklikes per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk 0,31 0,54 1,36 1,36 1,42 0,52 1,34 1,17

Risikobydraes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 7 006 3 810 1 948 1 269 1 091 1 505 1 107 1 797

Toepaslike gesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes 88,7% 95,6% 93,7% 86,9% 91,0% 108,2% 95,7% 93,3%

Toepaslike gesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R) 6 215 3 641 1 826 1 103 993 1 627 1 059 1 676

Niegesondheidsorguitgawes as 'n persentasie van risikobydraes* 7,7% 7,9% 9,0% 10,1% 9,9% 10,0% 12,1% 9,2%

Niegesondheidsorguitgawes per gemiddelde bevoordeelde per maand (R)* 541 303 176 128 109 150 134 165

Gemiddelde ouderdom van bevoordeeldes 63 58 36 33 33 39 31 37

Pensioenarisverhouding (bevoordeeldes > 65) 54,1% 46,5% 12,3% 10,4% 7,9% 17,0% 4,8% 14,3%

Gemiddelde opgelope fondse per lid aan die einde van die rekeningkundige tydperk (R)** NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 13 866

Opbrengs op beleggings as 'n persentasie van beleggings NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 2,8%

* Niegesondheidsorguitgawes sluit administrasie-uitgawes, makelaarsdiensfooie, netto 
waardedalingsverliese op gesondheidsorgdebiteure en batebestuursfooie in.   
     

** Opgelope fondse word nie per versekeringskontrak toegedeel nie.    
    

3.5 Operasionele statistiek per versekeringskontrak
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Totale ledefondse per Staat van Finansiële Posisie

Min:  Ongerealiseerdebeleggingswinsreserwe

Herwaarderingsreserwe vir finansiële bates

Herklassifiseer beleggings van beskikbaar vir verkoop na billike waarde deur wins of 

verlies (BWWV) ná aanvaarding van IFRS 9 

Min:  Billikewaarde-aanpassing op die datum van oorgang na IFRS vir eiendom, aanleg en 

toerusting wat in die opgelope fondse ingesluit is 

Plus: Netto billikewaardeverlies op finansiële bates teen BWWV

Soos op 31 Desember 2018 (met aanvaarding van IFRS 9) 

Beweging in huidige jaar

Opgelope fondse volgens regulasie 29 van die Regulasies onder die Wet op  

Mediese Skemas, 1998

Bruto bydraes   

Solvensieverhouding bereken as die verhouding van opgelope fondse/bruto jaarlikse 

bydraes x 100

Minimumverhouding deur regulasie 29 van die Regulasies onder die Wet op  

Mediese Skemas, 1998 vereis

3.6 Solvensieverhouding

4. Versekeringsrisikobestuur

Die primêre versekeringsaktiwiteit
van die Skema is om die koste van
gesondheidsorgvoorsiening aan lede
en hulle afhanklikes oor te neem, 
wat regstreeks onderhewig is aan die
gesondheid van die Skema se lede. As
sodanig is die Skema aan onsekerhede
blootgestel wat die tyd en wesenlikheid
van die eise ingevolge die kontrak
betref.

Die Skema bestuur sy 
versekeringsrisiko’s deur 
voordelebeperkings en subbeperkings, 
goedkeuringsprosedures vir 
transaksies wat prysingsriglyne behels, 
voorafgoedkeuring en gevallebestuur, 
diensverskaffersprofilering, 

gesentraliseerde bestuur van risiko-
oordragooreenkomste, asook die 
monitering van vraagstukke wat 
opduik. ’n Span forensiese ouditeure 
ondersoek tendense, diensverskaffers 
en lede deurlopend vir moontlike 
bedrogtransaksies.

Die Skema gebruik verskeie metodes 
om versekeringsrisikoblootstelling 
vir sowel individuele as algemene 
tipes versekerde risiko’s te evalueer 
en te monitor. Hierdie metodes 
sluit interne risikometingsmodelle, 
scenario-ontledings, 
gesondheidsorgbestuursprotokolle, 
verwysingsprysbeginsels en 
bestuurdesorgprogramme in. Die uitslae 
van model- en scenario-ontledings 
word vir versekeringskontrakontwerp- 

2019 2018
R R

1 626 070 381 1 554 536 725 

   (276 987 887) (267 133 048)

 (260 002 883) (250 148 044)

(16 985 004)  (16 985 004)

 (16 290 109)  (16 290 109)

 11 531 629 17 779 264

17 779 264 17 779 264

(6 247 635) -  

1 344 324 014 1 288 892 832 

4 857 371 884 4 498 430 791 

27,68% 28,65%

25,00% 25,00%

en prysingsdoelwitte gebruik. Die 
waarskynlikheidsbeginsel word op die 
prysing en voorsiening vir ’n portefeulje 
van versekeringskontrakte toegepas. Die 
belangrikste risiko is dat die aantal en 
wesenlikheid van eise groter as verwag 
sal wees.

Versekeringsgevalle is van nature 
lukraak, en die werklike getal en 
omvang van insidente gedurende ’n 
jaar mag verskil van beramings wat 
met behulp van aanvaarde statistiese 
tegnieke gemaak is. Daar is geen 
veranderings gemaak aan aannames 
wat gebruik is om versekeringsbates 
en -laste te meet wat ’n wesenlike 
invloed op die Finansiële State het 
nie en daar is ook geen bepalings en 
voorwaardes van versekeringskontrakte 
wat ’n wesenlike invloed op die bedrag, 

tyd en onsekerheid van Medihelp se 
kontantvloei het nie.

Die Raad van Trustees gebruik ook ’n 
register van strategiese risiko’s om die 
strategiese risiko’s waaraan die Skema 
blootgestel is asook sy volhoubaarheid 
te meet en te bestuur.

4.1 Risiko-oordragooreenkomste 
Die Skema het gedurende die jaar onder 
oorsig risiko-oordragooreenkomste met 
die volgende diensverskaffers gesluit: 
Netcare 911, Dental Risk Company 
(DRC) en Preferred Provider Negotiators 
(PPN). Besonderhede van die aard, 
bepalings en voorwaardes asook die 
resultate daarvan word in nota 18 tot 
die Finansiële State gegee.
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4.2 Aktuariële dienste   
Mediese skemas soos Medihelp het 
uiteraard nie langtermynverpligtinge 
teenoor lede nie en die Raad van 
Trustees is daarom van mening dat ’n 
aktuariële waardasie van die Skema 
onnodig is. Die rol van aktuarisse by 
mediese skemas is hoofsaaklik om 
risikobestuursmaatreëls te verbeter en 
bystand met die ontwerp en prysing van 
voordele-opsies te verleen. Die Skema 
het NMG Consultants & Actuaries 
(Edms) Bpk gekontrakteer om die 
nodige aktuariële funksies te verrig.

 NMG Consultants & Actuaries (Edms) 
Bpk is oor die bepaling van ledegeld- 
en voordelevlakke geraadpleeg. Hulle 
het hulp verleen met die bepaling van 
die aannames wat gebruik is om die 
voorsiening vir uitstaande risiko-eise te 
bereken, wat ten volle in die notas tot 
die Finansiële State uiteengesit word.

 Die Skema gebruik aktuariële 
waardasies om sy verpligtinge ingevolge 
die bepalings van IAS 19 “Post-
Retirement Employee Benefits” te 
bepaal. NMG Consultants & Actuaries 
(Edms) Bpk het die waardasie van 
mediese voordele vir werknemers na 
aftrede uitgevoer. Simeka Consultants & 
Actuaries (Edms) Bpk het die waardasie 
van pensioenvoordele in 2018 uitgevoer 
en geen waardasie vir 2019 was 
nodig nie. Verwys na nota 10 tot die 
Finansiële State vir meer inligting.

   
 NMG Consultants & Actuaries 
 (Edms) Bpk 
 NMG House Posbus 3075
 Mainweg 411 RANDBURG
 Ferndale 2194
 Randburg  
 2125

 Finansiëlediensteverskaffersnommer: 
12968

 Simeka Consultants & Actuaries 
(Edms) Bpk 

 3e Vloer Privaat sak  X137
 Podium at Menlyn HALFWAY HOUSE
 Ingersolweg 43 1685
 H.v. Lois- en   

Atterburyweg 
 Menlyn 
 0181
 Finansiëlediensteverskaffersnommer: 

13900

5. Getrouheidsdekking

 Voldoende getrouheidsdekking bestaan 
soos vereis deur die Wet op Mediese 
Skemas, 1998.

6. Beleggings in en lenings aan 
deelnemende werkgewers van 
lede van die mediese skema en 
aan ander verwante partye

  
 Die Skema hou beleggings in 

deelnemende werkgewers van lede 
van die Skema (verwys na paragraaf 
18.5 van die Verslag van die Raad van 
Trustees vir die openbaarmaking van 
nienakoming).

 Die Skema hou ’n belegging in Curamed 
Beherend (Edms) Bpk, wat deel vorm 
van ’n verskaffersnetwerk wat ’n 
aantal lede van die Skema bedien. 
Besonderhede word in nota 28 oor 
verwante partye tot die Finansiële State 
uiteengesit. 

 

7. Transaksies met verwante 
partye

 Transaksies met verwante partye word 
in nota 28 tot die Finansiële State 
uiteengesit.

 Vergoeding van trustees word in nota 
34 tot die Finansiële State uiteengesit.

   

8. Oudit-en-risikokomitee

 ’n Oudit-en-risikokomitee is ingevolge 
die bepalings van die Wet op Mediese 
Skemas, 1998 gestig en het ’n mandaat 
van die Raad van Trustees verkry 
ingevolge die Handves van die Oudit-
en-risikokomitee, wat die komitee se 
lidmaatskap, magte en pligte bepaal.

 Die oorhoofse doel van die komitee 
is om die Raad by te staan in die 
uitvoering van sy pligte deur die 
integriteit van verslagdoening te 
verseker asook die doeltreffendheid van 
die finansiële verslagdoeningsproses, 
die stelsel van interne kontroles, 
risikobestuur, die gerusstellingsproses, 
en die Skema se proses om nakoming 
van wette, regulasies, die Raad se 
Gedragskode en die Reëls te monitor.

 Die komitee bestaan uit vyf lede, 
waarvan twee lede lid van die Raad 
van Trustees is en drie lede, insluitend 
die voorsitter, onafhanklike lede is. 
Die komitee het by drie geleenthede 
gedurende die jaar vergader. Die 
vergaderings is ook bygewoon deur die 
Hoofbeampte, eksterne ouditeure en 
die toepaslike seniorbestuurspersoneel 
en interne ouditeure van die Skema, wat 
’n staande uitnodiging het om hierdie 
vergaderings by te woon:

 5 Februarie 2019
 11 April 2019
 21 Augustus 2019

 Die vergaderings is deur alle lede van 
die komitee bygewoon.   
  

 Die komitee het soos volg verslag 
gedoen:

 • Die opdrag van die komitee is 
bygewerk en deur die Raad van 
Trustees goedgekeur.

 • Die komitee het sy pligte ingevolge 
die Wet op Mediese Skemas, 1998 
en die Raad van Trustees se geskrewe 
en goedgekeurde Oudit-en-
risikokomiteehandves uitgevoer.

 • Die eksterne ouditeure is geëvalueer, 
insluitend hul onafhanklikheid, 
die vaardigheidsvlak van die 
ouditspan, die etiese standaarde 
van die firma, goedkeuring van die 
firma en ouditvennoot deur die 
Raad vir Mediese Skemas, en hul 
algehele prestasie. Die komitee 
het ook kennis geneem van die 
bevindings in inspeksieverslae deur 
die Onafhanklike Regulerende Raad 
vir Ouditeure, waar van toepassing. 
Op grond van die evaluasie het die 
komitee die heraanstelling van die 
eksterne ouditeure by die Raad van 
Trustees aanbeveel vir goedkeuring 
by die Algemene Jaarvergadering.

 • Die gerusstelling deur bestuur, 
die eksterne ouditeure en die 
interne ouditeure het die komitee 
tevrede gestel dat interne kontroles 
voldoende en doeltreffend is.

 • Die komitee het die verhouding  
tussen die eksterne gerusstellings-
verskaffers en die Skema gemonitor.

 • Die komitee het die interne 
ouditplan goedgekeur en het die 
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interne ouditverslae hersien en 
kommentaar daarop en op die 
doeltreffendheid van die interne-
ouditfunksie gelewer.

 • Die komitee vervul ’n 
oorsigrol oor die Skema se 
finansiëleverslagdoeningsrisiko’s, 
interne finansiële kontroles, 
bedrogrisiko’s wat met finansiële 
verslagdoening verband hou, 
en IT-risiko’s wat met finansiële 
verslagdoening verband hou.

 • Die komitee het die 
gedokumenteerde evaluering van die 
Skema se lopendesaakstatus, soos 
deur bestuur voorberei, hersien.

 • Die komitee het die Skema se 
geouditeerde Jaarlikse Finansiële 
State en rekeningkundige beleide 
hersien, gerusstellings van die 
eksterne ouditeure bekom en by die 
Raad van Trustees aanbeveel dat die 
Jaarlikse Finansiële State aanvaar 
word vir voorlegging aan die lede.

 • Die komitee het die Skema se 
jaarverslag hersien en aanbeveel dat 
die Raad van Trustees dit goedkeur.

 • ’n Selfevaluasie is uitgevoer.
 • Die finansiespersoneel se 

kwalifikasies en ervaring is 
geëvalueer en die komitee is 
tevrede dat die finansiespersoneel 
paslik gekwalifiseerde persone met 
bedryfservaring is.

 • Die komitee het die doeltreffendheid 
van die stelsel wat nakoming van 
toepaslike wette en regulasies asook 
die Skema se gedragskode monitor, 
hersien.

     

 Die komitee het bevestig dat ’n 
gekombineerde gerusstellingsmodel 
toegepas word om al die Skema se 
wesenlike risiko’s te hanteer. Dié 
model word deurlopend bygewerk 
na gelang van verbeterings in 
die risikobestuursproses en die 
identifisering van nuwe risiko’s.

 Die komitee het die Raad van 
Trustees se risiko-ontleding- en 
risikobestuursproses hersien en 
aanbevelings daaroor gemaak, 
insluitend die identifisering van nuwe 
en onverwagte risiko’s. Die komitee 
het die register van strategiese 
risiko’s hersien en die wyse waarop 
sleutelrisiko’s aangespreek word, en is 
tevrede dat al die Skema se vernaamste 
risiko’s geïdentifiseer is en volgens die 
goedgekeurde risikotoleransievlakke 
hanteer is. Die risikobestuursproses 
verander voortdurend en bestuur 
het daarom die beginsels van 
die Committee of Sponsoring 
Organisations (COSO) aanvaar om 
organisasierisikobestuur binne die 
Skema verder uit te brei.

 Die komitee het ook die 
Hoofbeampte se bestuursverslag, die 
korporatiewebestuursbeleide soos deur 
die Raad van Trustees aanvaar en die 
uitslag van die vraelys oor etiek hersien 
en aanbevelings daaroor gemaak waar 
toepaslik.

 Die komitee het teen jaareinde bestaan 
uit mnr GJ Kapp (voorsitter),  
mnr JE Carstens, mnr GJ Lourens,  
mnr TN van der Westhuizen en  
mnr PM van Deventer.

 Die lede van die Oudit-en-
Risikokomitee hou die volgende 
kwalifikasies:  

 • Mnr GJ Kapp – Hons. B.Com. 
Rekeningkunde, GR (SA) 

 • Mnr JE Carstens – B.Com. (Ed), 
B.Compt., CIA, CRMA, CISA 

 • Mnr GJ Lourens – Hons. B.Com. 
Rekeningkunde, GR (SA) 

 • Mnr TN van der Westhuizen – Hons. 
B.Compt., MBA  

 • Mnr PM van Deventer – B.Com., MBA 

9. Beleggingskomitee 

 ’n Beleggingskomitee is gestig en het 
’n mandaat van die Raad van Trustees 
verkry ingevolge geskrewe voorwaardes 
aangaande die komitee se lidmaatskap, 
magte en pligte. Die komitee bestaan 
uit vier lede wat lid van die Raad 
van Trustees is. Die komitee het by 
vier geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

 6 Februarie 2019
 10 April 2019
 7 Augustus 2019
 5 November 2019

 Die vergaderings is deur alle lede  
van die komitee bygewoon, behalwe  
mnr JC Klopper wat nie die vergadering 
op 7 Augustus 2019 bygewoon het 
nie en verskoning vir sy afwesigheid 
aangeteken het.

 Die doel van die Beleggingskomitee 
is om die Raad van Trustees in 
die uitvoering van sy pligte te 
ondersteun deur te verseker dat die 
toepaslike wette en regulasies met 
betrekking tot die belegging van 

surplusfondse nagekom word, en om die 
Beleggingsbeleidsverklaring (strategiese 
dokument), die Beleggingsbeleid 
en die Beleggingskomiteehandves 
te hersien vir goedkeuring deur die 
Raad van Trustees. Die komitee bied 
ook ’n magtigende omgewing vir die 
behoorlike administrasie van Medihelp 
se beleggings.

 Die Skema se beleggingsdoelwit is om 
maksimumopbrengste op beleggings 
op ’n langtermynbasis teen die laagste 
risiko te verseker. Die beleggingstrategie 
neem die beperkings in ag wat deur 
wetgewing sowel as die Raad van 
Trustees opgelê word.

 Die mandaat wat die Raad van 
Trustees aan die Beleggingskomitee 
verleen het, is om surplusfondse 
ingevolge risikobeperkende maatreëls 
te belê by instellings wat die hoogste 
moontlike opbrengs bied. Die 
Skema belê ook in vaste deposito’s 
(korttermynbeleggings van gemiddeld 
90 dae) en geldmarkinstrumente vir die 
doel van kontantvloeibeplanning wat 
met voorafbepaalde eisbetalingsdatums 
verband hou.

     
 Die Beleggingskomitee het sy 

verpligtinge soos volg in 2019 vervul:
 • Die Medihelp Beleggingsbeleids-

verklaring (strategiese dokument), 
die Beleggingsbeleid en die 
Beleggingskomiteehandves is 
hersien en wysigings is aanbeveel 
vir goedkeuring deur die Raad 
van Trustees. Die wysigings is in 
November 2019 deur die Raad van 
Trustees goedgekeur.
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 • Die prestasie van alle beleggings 
(kort- en langtermynbeleggings) 
is geëvalueer en gemonitor met 
behulp van aanbiedings deur 
batebestuurders en die bestudering 
van verslae wat tydens vergaderings 
aan die komitee voorgelê is.

 • Die toereikendheid van die Skema se 
korttermynkontantmiddele teenoor 
begrote eise is deurlopend gemonitor 
en ingesluit in die verslae wat deur 
die komitee hersien is.

 • Nakoming van die vereistes soos 
uiteengesit in Aanhangsel B van die 
Regulasies onder die Wet op Mediese 
Skemas,1998 met betrekking tot die 
lang- en korttermynbeleggings van 
die Skema is ook gedurende 2019 
gemonitor.

 
 Besonderhede van die Skema se 

finansiële bates word in nota 6 tot die 
Finansiële State verklaar.

 
 Die komitee het teen jaareinde bestaan 

uit mnr PM van Deventer (voorsitter), 
mnr JC  Klopper, mnr TN van der 
Westhuizen en mnr MJ Visser.

 
10. Reëlkomitee
 
 ’n Reëlkomitee is gestig en het ’n 

mandaat van die Raad van Trustees 
verkry ingevolge geskrewe voorwaardes 
aangaande die komitee se lidmaatskap, 
magte en pligte. Die komitee bestaan 
uit drie lede wat lid van die Raad 
van Trustees is en oor spesifieke 
tegniese kennis rakende die Reëls van 
Medihelp beskik. Die komitee het by 
twee geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

 9 April 2019
 8 Augustus 2019

 Die vergaderings is deur alle lede van 
die komitee bygewoon.

 Die komitee se funksie is om 
aanbevelings oor reëlwysigings aan 
die Raad van Trustees te maak en die 
Raad sodoende te ondersteun met die 
uitvoering van sy verantwoordelikheid 
om te verseker dat:

 • die Reëls van Medihelp aan alle 
wetlike en regulerende voorskrifte 
voldoen, en

 • die Reëls ’n magtigende omgewing 
vir die behoorlike administrasie van 
Medihelp se sake skep.

Die komitee het teen jaareinde bestaan 
uit adv JM Ferreira (voorsitter),  
mnr TN van der Westhuizen en  
adv PJ Louw.

11. Nominasiekomitee

 Die Nominasiekomitee is gestig en het 
’n mandaat van die Raad van Trustees 
verkry ingevolge geskrewe voorwaardes 
aangaande die komitee se lidmaatskap, 
magte en pligte. Die komitee bestaan 
uit twee lede wat lid van die Raad 
van Trustees is. Die komitee het by 
twee geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

 5 Februarie 2019 
 16 April 2019 
  
 Die vergaderings is deur alle lede van 

die komitee bygewoon.

 Die Nominasiekomitee het sy 
verpligtinge soos volg gedurende die 
jaar onder oorsig vervul:

 • Verseker die voortsetting van ’n 
formele proses vir die nominasie van 
trustees ingevolge die geregistreerde 
Reëls van Medihelp; en

 • Beveel by die Raad van Trustees aan 
dat die nominasies van aanvaarde 
kandidate goedgekeur word.

   
 Die komitee het teen jaareinde bestaan 

uit adv JM Ferreira (voorsitter) en  
adv PJ Louw.

12. Mensehulpbronnekomitee  
  

 Die Mensehulpbronnekomitee is gestig 
en het ’n mandaat van die Raad van 
Trustees verkry ingevolge geskrewe 
voorwaardes aangaande die komitee 
se lidmaatskap, magte en pligte. Die 
komitee bestaan uit vier lede waarvan 
twee lede lid van die Raad van Trustees 
is. Die komitee het by twee geleenthede 
gedurende die jaar vergader:

 8 April 2019
 15 Augustus 2019

 Die vergaderings is deur alle lede van die 
komitee bygewoon.

 Die Mensehulpbronnekomitee 
het sy verantwoordelikhede in die 
2019-boekjaar vervul deur die volgende 
aspekte te hersien en goedkeuring 
daarvan by die Raad van Trustees aan te 
beveel: 

 • Belyning van prestasie;
 • Die jaarlikse vergoedingsverslag aan 

die Raad van Trustees en die lede;
 • Lok en behou van 

gevallebestuursvaardighede;
 • Vul van senior poste;
 • Wysiging van Medihelp se 

dienskontrak;
 • Afgebakende voordele;
 • Prestasie-evaluering- en 

salarisverhogingsproses vir Paterson 
A-bandwerknemers; en

 • ’n Styging in die honorarium vir lede 
van die Raad van Trustees en ander 
onafhanklike lede van komitees, 
asook die vergoeding van Medihelp 
se werknemers.

 Die komitee het teen jaareinde bestaan 
uit mnr MJ Visser (voorsitter),  
adv JM Ferreira, mnr LC Grubb en  
mnr P Kruger.

   
13. Oorsigkomitee 
    
 Die Oorsigkomitee is gestig en het ’n 

mandaat van die Raad van Trustees 
verkry ingevolge geskrewe voorwaardes 
aangaande die komitee se lidmaatskap, 
magte en pligte. Die komitee bestaan 
uit vier lede wat lid van die Raad 
van Trustees is. Die komitee het by 
drie geleenthede gedurende die jaar 
vergader:

 17 April 2019 
 15 Augustus 2019 
 6 November 2019
 
 Die vergaderings is deur alle lede van die 

komitee bygewoon.
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 Die Oorsigkomitee het sy verpligtinge 
tydens die jaar onder oorsig vervul deur 
oor die volgende toesig te hou:

 • Kritieke strategiese risiko’s 
en praktiese maatreëls om 
probleemareas aan te spreek.

 • Sekere fokusareas soos van tyd 
tot tyd deur die Raad van Trustees 
bepaal.

 • Nakoming van die Wet op Mediese 
Skemas, 1998 wat die korporatiewe 
bestuur van die Skema affekteer.

 • Amalgamasies of samesmeltings 
met ander mediese skemas.

    
 Die komitee het teen jaareinde bestaan 

uit adv PJ Louw (voorsitter),  
mnr JC Klopper, mnr PM van Deventer 
en mnr MJ Visser.

14. Produkkomitee   
    

 Die Produkkomitee is gestig en 
het ’n mandaat van die Raad van 
Trustees verkry ingevolge geskrewe 
voorwaardes aangaande die komitee 
se lidmaatskap, magte en pligte. Alle 
lede van die Raad van Trustees dien op 
die komitee. Die komitee het een keer 
gedurende die jaar vergader, op  
29 Augustus 2019.

 Die vergadering is deur alle lede van 
die komitee bygewoon.

 Die Produkkomitee het sy 
verantwoordelikhede tydens die jaar 
onder oorsig soos volg vervul:

 • Bespreek en debatteer Medihelp se 
voorgestelde produkreeks vir 2020;

 • Verseker dat die voorgestelde 
wysiging van versekeringskontrakte 
aan toepaslike wette en 

regulasies voldoen, Medihelp se 
bemarkingstrategie ondersteun, 
mededingend is in die 
medieseskemabedryf, en finansieel 
volhoubaar is; en

 • Beveel aan dat die Raad van Trustees 
die voorgestelde wysigings aan 
die versekeringskontrakte vir 2020 
goedkeur.

      
  Die komitee het teen jaareinde 

bestaan uit mnr JC Klopper 
(voorsitter), adv JM Ferreira,  
adv PJ Louw,  
mnr TN van der Westhuizen,  
mnr PM van Deventer en 
mnr MJ Visser.

15. Eis teen die Nasionale Tesourie
     
 Die Nasionale Tesourie betaal subsidies 

namens staatspensioenarisse aan 
Medihelp as hul bydrae of gedeelte 
daarvan. Die Nasionale Tesourie het 
die afgelope paar jaar eensydig die 
vorige subsidies wat foutief betaal 
is vir staatspensioenarisse wat nie 
ingevolge die reëls van die Nasionale 
Tesourie kwalifiseer nie, van die 
maandelikse subsidies van ander lede 
afgetrek. Hierdie pensioenarisse het 
egter lidmaatskap van Medihelp gehad. 
Medihelp het die Nasionale Tesourie 
gedagvaar vir die terugbetaling van  
R10 miljoen wat onwettig afgetrek is, 
maar die Hooggeregshof se uitspraak op 
die punt in limine was in die guns van 
die verweerder (die Nasionale Tesourie) 
en die saak is afgewys. Medihelp het 
by die Hoogste Hof van Appèl teen die 
uitspraak geappelleer. Die appèl is op  
26 Februarie 2020 aangehoor en 
uitspraak is voorbehou.  
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Getal vergaderings 
vir die jaar

6 3 4 2 2 2 3 1

Trustees
JM Ferreira 6 - - 2 2 2 - 1

JC Klopper 5 - 3 - - - 3 1

PJ Louw 6 - - 2 2 - 3 1

PM van Deventer 6 3 4 - - - 3 1

TN vd Westhuizen 6 3 4 2 - - - 1

MJ Visser 6 - 4 - - 2 3 1

Onafhanklike lede
JE Carstens - 3 - - - - - -

LC Grubb - - - - - 2 - -

GJ Kapp - 3 - - - - - -

P Kruger - - - - - 2 - -

GJ Lourens - 3 - - - - - -

16. Bywoning van en vergoeding 
vir vergaderings van die Raad 
van Trustees en komitees

     
  Die volgende skedule gee ’n 

uiteensetting van die bywoning van 
vergaderings van die Raad van Trustees 

en komitees van die Raad van Trustees 
deur lede van die komitees van die Raad 
van Trustees, waarvoor hulle vergoeding 
ontvang het. Vergoeding van die trustees 
word in nota 34 tot die Finansiële State 
uiteengesit.

17. Latere gebeure   
   

 Die President het ’n landwye inperking 
afgekondig vanaf middernag op 
Donderdag 26 Maart 2020 weens die 
COVID-19-pandemie. Suid-Afrika is in 
die vroeë fase van die pandemie en dit 
bring vele onsekerhede vir die Skema 
mee. Die Skema se aktuarisse het ’n 
ontleding gedoen van die potensiële 

koste ten opsigte van lede wat positief 
vir COVID-19 toets in verskillende 
prevalensiescenario’s, gegrond op ’n 
infeksiekoers soos in China voorgekom 
het asook die riglyne in die RMS 
se omsendbrief 25 van 2020, wat 
bepaal dat alle COVID-19-gevalle as 
VMV-toestande beskou moet word 
en ten volle befonds moet word in 
ooreenstemming met die bestaande 
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riglyne van die Nasionale Instituut vir 
Oordraagbare Siektes (NIOS). Geen 
van die scenario’s het tot gevolg gehad 
dat die Skema se reserwes tot minder 
as 25% daal nie. Die Skema het ook 
voldoende kontantreserwes om die 
hoër voordelekoste in die verskillende 
scenario’s te dek.

 COVID-19 het ook ’n wesenlike impak 
op beleggingsmarkte in Suid-Afrika 
en wêreldwyd, wat ’n afname van 
ongeveer 16% in die billike waarde 
van die Skema se beleggings gehad 
het tussen die rapporteringsdatum 
en die datum waarop die Finansiële 
State goedgekeur is vir uitreiking. Dit 
is egter ongerealiseerde verliese wat 
nie ’n nadelige effek op die Skema se 
solvensie sal hê nie. Die Skema beskou 
die geaffekteerde beleggings steeds as 
langtermynbeleggings en beplan nie 
om die verliese te gelde te maak nie.

 Verwys na nota 26 tot die Finansiële 
State vir die sensitiwiteitsontleding wat 
uitgevoer is.

 Die Skema het ná jaareinde verskeie 
inisiatiewe geïmplementeer om 
lede tegemoet te kom wat weens 
die COVID-19-inperking finansiële 
probleme ondervind, en monitor 
deurlopend die impak daarvan op 
ledegeldinkomste.

 Die deregistrasie van MEDICHRON 
(Edms) Bpk is in Maart 2020 
afgehandel.

18. Nienakoming van die Wet op 
Mediese Skemas

18.1 Beperking op beleggings in  
ongelyste aandele

 Ingevolge regulasie 30(1) en Bylae B  
van die Wet op Mediese Skemas, 1998 
is die maksimum persentasie van die 
totale billike waarde van laste vir 
beleggings in ongenoteerde aandele 
2,5%. Weens die wesenlike toename 
in die billike waarde van Curamed 
Beherend (Edms) Bpk oorskry die Skema 
hierdie beperking, maar die koste van 
die belegging val steeds binne die 
2,5%-beperking. Die Raad van Trustees 
het die Curamed-aandelebelegging as ’n 
langtermynstrategiebate geklassifiseer 
wat nie oor die kort termyn verkoop  
sal word nie. Die Skema was tot  
31 Desember 2019 vrygestel van die 
bepalings van regulasie 30(8). Bestuur 
het in November 2019 weer vrystelling 
versoek en terugvoer van die Raad vir 
Mediese Skemas word afgewag. 

18.2 Finansiële lewensvatbaarheid van 
versekeringskontrakte

 Ingevolge artikel 33(2) van die Wet 
op Mediese Skemas, 1998 moet elke 
versekeringskontrak selfonderhoudend 
wees wat lidmaatskap en finansiële 
prestasie betref en moet dit finansieel 
lewensvatbaar wees. Die Elite-, Prime 3-,  
Prime 1-, Necesse- en Unify-
versekeringskontrak het weens 
hoër eispatrone ’n negatiewe netto 
gesondheidsorgresultaat vir die jaar 
geëindig 31 Desember 2019 behaal. Die 
Raad van Trustees het ’n begrote tekort 

per bevoordeelde vir die Prime 3- en 
Necesse-voordele-opsie goedgekeur.

 Alle versekeringskontrakopsies wat 
nie selfonderhoudend is nie, word 
deurlopend gemonitor en regstellings 
word waar moontlik tydens die 
voordele-ontwerp- en prysingsproses 
gemaak.

18.3 Eise nie binne 30 dae betaal nie
 Artikel 59(2) van die Wet op Mediese 

Skemas, 1998 bepaal dat eise wat by ’n 
skema ingedien word binne 30 dae na 
ontvangs betaal moet word. Sekere eise 
is in die tydperk van 1 Januarie 2019 
tot 31 Augustus 2019 nie binne 30 dae 
na ontvangs deur Medihelp betaal nie. 
In Julie, September en Oktober 2019 
is alle eise binne 30 dae betaal terwyl 
maksimum vyf eise in die oorblywende 
maande nie binne 30 dae na ontvangs 
betaal is nie. ’n Werkvloeiproses sal in 
2020 geïmplementeer word om die 
menslike foutfaktor te beperk.  
   

18.4 Ledegeldinkomste nie ontvang binne 
drie dae nadat dit verskuldig is nie

 Ingevolge artikel 26(7) van die Wet 
op Mediese Skemas, 1998 moet 
alle ledegeld of bydraes direk aan ’n 
mediese skema betaal word nie later nie 
as drie dae nadat dit verskuldig word. In 
hierdie verband bepaal reël 18(10) van 
die Reëls van Medihelp dat die Raad van 
Trustees alle redelike stappe moet doen 
om te verseker dat die bydraes betyds 
aan Medihelp betaal word ingevolge 
die Wet en die Reëls. Om uitvoering 
aan die bepaling te gee, bepaal reël 

11(6) die wyse waarop agterstallige 
ledegeld hanteer moet word. Wat die 
toepassing van artikel 26(7) van die 
Wet op Mediese Skemas, 1998 betref, is 
dit egter belangrik om daarop te let dat 
die Skema geen beheer oor die tydige 
betaling van ledegeld aan die Skema 
het nie. Die aangeleentheid is met die 
Raad vir Mediese Skemas bespreek en 
die Skema het skriftelike bevestiging 
ontvang dat die lid of werkgewer 
wetlik daarvoor aanspreeklik is om 
die ledegeld binne die voorgeskrewe 
tydperk te betaal.   
  

18.5 Beleggings in administrateurs en 
werkgewersgroepe

 Ingevolge artikel 35(8)(c) van die Wet 
op Mediese Skemas, 1998 mag ’n 
mediese skema nie enige van sy bates 
in die sake van enige administrateur 
belê of lenings aan sodanige 
administrateur toestaan nie. Die Skema 
hou beleggings in Discovery Beherend 
Beperk, MMI Groep Beperk, Sanlam 
Beperk en Momentum Metropolitan 
Beherend Beperk deur sy beleggings in 
’n gekoppelde versekeringspolis (Allan 
Gray Domestic Balanced Fund) en ’n 
kollektiewe beleggingskema (Prudential 
High Yield Bond Fund). Die Skema het in 
Oktober 2018 vrystelling van die Raad 
vir Mediese Skemas versoek en dit is vir 
drie jaar verleen, effektief vanaf  
1 Desember 2019 tot 30 November 2022.

 Artikel 35(8)(a) van die Wet op Mediese 
Skemas, 1998 bepaal dat ’n mediese 
skema nie enige van sy bates mag 
belê in die sake van of lenings mag 
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toestaan aan enige werkgewer wat 
aan die mediese skema deelneem nie. 
Die Skema het beleggings in verskeie 
werkgewersgroepe deur sy beleggings 
in ’n gekoppelde versekeringspolis en 
’n kollektiewe beleggingskema. Die 
Raad van Trustees is van mening dat 
hierdie beleggings nie ’n risiko vir die 
Skema inhou nie. Die Skema het in 
Oktober 2018 vrystelling van die Raad 
vir Mediese Skemas versoek en dit is vir 
drie jaar verleen, effektief vanaf  
1 Desember 2019 tot 30 November 2022.

  
18.6 Sekuriteit ten opsigte van verpligtinge
 Ingevolge artikel 35(6)(d) van die 

Wet op Mediese Skemas, 1998 mag 
’n mediese skema nie by wyse van 
borgstelling of enige ander vorm 
van persoonlike sekerheidstelling, 
hetsy onder ’n primêre of aksessore 
verbintenis, sekuriteit met betrekking 
tot verbintenisse tussen ander persone 
gee sonder die voorafgoedkeuring 
van die Raad vir Mediese Skemas of 
onderhewig aan sodanige opdragte as 
was die Raad mag uitreik nie. Medihelp 
se massaposooreenkoms met die 
Suid-Afrikaanse Poskantoor vereis dat 
’n waarborg ten bedrae van R1 miljoen 
ten gunste van die Suid-Afrikaanse 
Poskantoor gegee word. Absa het die 
waarborg in November 2016 namens 
Medihelp aan die Suid-Afrikaanse 
Poskantoor uitgereik. Medihelp het by 
die Raad vir Mediese Skemas aansoek 
gedoen om vrystelling en goedkeuring 
is op 21 Junie 2017 verleen totdat 
dit deur enigeen van die partye 
gekanselleer word.  

18.7 Betaling van kommissie by ontvangs 
van bydraes

 Ingevolge regulasie 28(5) van die 
Regulasies onder die Wet op Mediese 
Skemas, 1998 sal ’n mediese skema 
maandeliks ingevolge subregulasie (2)  
betalings aan ’n makelaar maak 
by ontvangs deur die skema van 
die toepaslike maandelikse bydrae 
ten opsigte van die betrokke lid. 
Kommissiebetalings aan die einde van 
’n maand word uitgestel tot die  
10de dag van die volgende maand om 
te verseker dat minstens 90% van alle 
geweierde debietorders verwerk is. 
Gevolglik is die Skema blootgestel aan 
die risiko dat kommissie betaal word 
aan ’n makelaar wat gekoppel is aan ’n 
geweierde debietorder vir ledegeld ná 
die 10de dag. In uitsonderlike gevalle 
waar debietorders na die 10de geweier 
word, verhaal die Skema die kommissie 
van die balans wat met die volgende 
kommissiebetaling aan die makelaar 
betaalbaar is.

   
18.8 Vergoeding van makelaars 

Regulasie 28(2) van die Regulasies 
onder die Wet op Mediese 
Skemas, 1998 bepaal, onderhewig 
aan subregulasie (3), dat die 
maksimumbedrag wat deur ’n mediese 
skema aan ’n makelaar betaalbaar 
is vir die inskrywing van ’n lid by ’n 
mediese skema deur die makelaar 
en die voorsiening van voortgesette 
diens en advies aan die lid, nie meer 
sal wees nie as (a) R94,77 plus 
belasting op toegevoegde waarde 
(BTW) per maand, of sodanige ander 

 JC Klopper  MJ Visser   
 Voorsitter Ondervoorsitter

 22 April 2020

maandelikse bedrag wat die minister 
jaarliks in die Staatskoerant sal bepaal, 
met inagneming van die normale 
inflasiekoers; of (b) 3% plus belasting 
op toegevoegde waarde (BTW) van 
die bydraes betaalbaar deur die lid, 

welke ook al die minste is. Daar was 
in 2019 vier gevalle waar ’n makelaar 
se betaling die maksimum soos in die 
Regulasies beskryf, oorskry het. Die 
foute is sedertdien reggestel.
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Die Raad van Trustees is verbind tot die 
beginsels en toepassing van billikheid, 
deursigtigheid, integriteit en aanspreeklikheid 
in alle transaksies met sy belangegroepe. Die 
Handves van die Medihelp Raad van Trustees, 
wat ’n bepaling bevat dat elke trustee 
’n onderneming ingevolge Medihelp se 
Gedragskode moet onderteken, is nagekom. 
Die trustees is ook verbind tot die Kode vir 
Korporatiewe Praktyk en Gedrag soos in die 
King-verslag oor Korporatiewe Bestuur  
(King IV) uiteengesit.  

Raad van Trustees

Die trustees vergader gereeld en monitor 
die Skema se prestasie. Hulle spreek ’n 
reeks sleutelkwessies aan en verseker dat 
besprekings oor beleid, strategie en prestasie 
op ’n kritiese, ingeligte en konstruktiewe 
wyse plaasvind.

Die Raad van Trustees bestaan uit ses lede 
wat by die Algemene Jaarvergadering deur 
die lede van Medihelp verkies word. Trustees 
word vir drie jaar verkies en aangestel, en 
mag herkies word, op voorwaarde dat geen 
trustee vir meer as twee opeenvolgende 
termyne en meer as drie termyne altesaam 
mag dien nie.

Alle trustees het toegang tot die advies 
en dienste van die Hoofbeampte en mag, 
waar toepaslik, onafhanklike professionele 
advies op die Skema se onkoste bekom om 
hulle in hul pligte te ondersteun. Ingevolge 
die Handves van die Medihelp Raad van 

Trustees moet trustees verseker dat ’n 
jaarlikse prestasie-evaluering voltooi word 
om enige opleidingsbehoeftes by trustees te 
identifiseer. Die Handves van die Raad van 
Trustees bepaal ook dat die prestasie van 
alle komitees jaarliks geëvalueer moet word 
om die geloofwaardigheid van die komitees 
te verseker. Die Raad van Trustees sien 
toe dat die prestasie van diensverskaffers 
ooreenkomstig die toepaslike 
diensvlakooreenkomste gemonitor word.

Interne beheer en 
risikobestuur 

Die Raad van Trustees vestig en bestuur 
interne hand- en geoutomatiseerde 
kontroles en stelsels wat ontwerp is om 
redelike maar nie volstrekte versekering te 
gee van die integriteit en betroubaarheid 
van die Finansiële State en om sy bates te 
beskerm deur sy model vir gekombineerde 
gerusstelling. Die Skema se interne kontroles 
is op aanvaarde beleide en prosedures 
gebaseer en word deur opgeleide personeel 
uitgevoer met die gepaste skeiding van 
pligte.

Medihelp se Handves vir Inligtingstegnologie 
(IT), IT-bestuursraamwerk en beleide 
ondersteun die doeltreffende en doelmatige 
bestuur van IT-hulpbronne om die bereiking 
van Medihelp se strategiese doelwitte te 
bewerkstellig. Die handves, raamwerk en 
beleide stem ooreen met die King IV-
beginsels vir goeie bestuur, internasionale 
beste praktyk en standaarde. Die IT-

Die trustees is uiteindelik verantwoordelik 
vir die voorbereiding, integriteit en billike 
aanbieding van die Skema se Finansiële 
State. Die Finansiële State op bladsy 18 
tot 60 is voorberei in ooreenstemming 
met Internasionale Finansiële 
Rapporteringstandaarde (IFRS) en die Wet 
op Mediese Skemas, 1998 soos gewysig en 
sluit bedrae in wat gegrond is op menings en 
beramings wat deur bestuur gemaak is.

Die trustees is van mening dat hulle in die 
voorbereiding van die Finansiële State die 
toepaslikste rekeningkundige beleide gebruik 
het wat konsekwent toegepas is en deur 
redelike menings en beramings ondersteun 
word, en dat alle IFRS-vereistes wat na hulle 
mening toepaslik is, nagekom is.

Die trustees is uiteindelik verantwoordelik 
om toe te sien dat rekeningkundige rekords 
bygehou word. Hierdie rekords moet die 
finansiële posisie van die Skema met 

redelike akkuraatheid weerspieël. Die Skema 
funksioneer in ’n gevestigde, gekontroleerde 
omgewing wat deeglik gedokumenteer is en 
gereeld hersien word.

Die Finansiële State is volgens die 
lopendesaakgrondslag voorberei. In die 
lig van vooruitskattings en beskikbare 
kontantmiddele het die trustees geen rede 
om te glo dat die Skema nie in die afsienbare 
toekoms as ’n lopende saak bedryf sal word 
nie.

Die Skema se eksterne ouditeure, 
PricewaterhouseCoopers Ingelyf, het die 
Finansiële State geoudit. Hul ouditverslag 
word op bladsy 13 tot 17 van die Finansiële 
State weergegee.

Die Finansiële State is op 22 April 2020 deur 
die Raad van Trustees goedgekeur en namens 
die Raad onderteken deur:

Verantwoordelikheidsverslag van die 
Raad van Trustees 

Verklaring oor korporatiewe bestuur deur 
die Raad van Trustees

JC Klopper  MJ Visser EM da Silva  

Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte
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bestuursverslag gee terugvoer aan die Raad 
oor IT se prestasie, sekuriteit, beleggings, 
diensvlakke en bestuurskwessies.

Die Raad van Trustees is uiteindelik 
verantwoordelik vir die Skema se 
risikobestuur en pas ’n formele risiko-
ontledingsproses toe. Die Oudit-en-
risikokomitee monitor die doeltreffendheid 

van risikobestuur en maak aanbevelings aan 
die Raad van Trustees.

Die Raad van Trustees is nie bewus van enige 
gebeurtenis of saak wat dui op ’n wesenlike 
faling van die belangrikste interne kontroles 
en stelsels wat gedurende die jaar onder 
oorsig in werking was nie.

JC Klopper  MJ Visser EM da Silva  
Voorsitter Ondervoorsitter Hoofbeampte

22 April 2020
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BATES    
NIEBEDRYFSBATES

Belegging in filiale
Ontasbare bates
Eiendom, aanleg en toerusting
Finansiële bates teen billike waarde deur ander omvattende inkomste
Finansiële bates teen billike waarde deur wins of verlies (BWWV)
     
BEDRYFSBATES

Finansiële bates teen billike waarde deur wins of verlies
Handels- en ander debiteure
Voorskotrekenings in debiet
Kontant en kontantekwivalente

Totale bates  

FONDSE EN LASTE

LEDEFONDSE

Opgelope fondse
Herwaarderingsreserwe vir finansiële bates

NIEBEDRYFSLASTE  
Aftreevoordeleverpligtings

BEDRYFSLASTE

Voorskotrekenings in krediet  
Voorsiening vir uitstaande risiko-eise  
Aanspreeklikheid vir persoonlike mediese spaarrekening  
Verlofbetalingsverpligting  
Handels- en ander krediteure  

Totale fondse en laste

 
 
 2019 2018
 R R
    724 837 210     683 334 120 

3  1                             1 
5 19 967 049   14 030 974 
4  42 133 140     44 830 212  
6  277 455 034           266 811 991    
6  385 281 986          357 660 942    
 
         1 271 991 638           1 249 077 649 
 
6  234 203 132    136 044 343  
7  142 458 773              141 729 082  
8  1 017 788                 1 017 788 
9  894 311 945              970 286 436 
 
         1 996 828 848           1 932 411 769 
 

         1 626 070 381           1 554 536 725 
 
          1 366 067 498           1 304 388 681 
  260 002 883              250 148 044 
 

10  14 329 000                15 573 000  

            356 429 467         362 302 044 
 
8  7 854 734                  7 854 734  
11  171 363 156              161 608 387  
12  62 232 255                51 871 567  
13  12 397 211                11 985 369  
14  102 582 111              128 981 987  

         1 996 828 848           1 932 411 769  

Nota

Staat van die finansiële posisie soos  
op 31 Desember 2019 
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Staat van omvattende inkomste vir die 
jaar geëindig 31 Desember 2019  2019 2018

 R R
15  4 686 594 742            4 355 302 062  
         4 686 594 742            4 355 302 062  
        (4 359 120 850)         (4 061 496 551)
16         (4 339 857 174)          (4 034 943 385)
         (4 346 681 080)          (4 039 547 832)
               6 823 906                   4 604 447  
17             (61 549 949)              (63 696 119)
  42 286 273                 37 142 953  
18  (188 577 629)            (184 357 003)
18  230 863 902               217 568 837  
18   -                     3 931 119  

            327 473 892             293 805 511  

19            (73 015 909)             (66 614 482)
20           (322 348 945)           (320 591 412)
21              (8 545 865)               (5 809 926)

   (76 436 827)                (99 210 309)

   138 312 405              113 729 937  

24             128 661 584               121 776 733  
  128 661 584               120 231 624  
  -                     1 545 109  
23  6 739 732                  (17 458 876) 
25  2 911 089                   9 412 080  

   (6 436 461)               (5 787 316)

  6    (2 015 588)                (2 019 915)
22           (4 420 873)                (3 767 401)

   55 439 117              8 732 312  

     16 094 539               (34 345 138) 

    

  15 075 539                (34 109 138)

  5 220 700   -

  (5 220 700)                          -   
10.1               1 019 000                     (236 000) 

            71 533 656             (25 612 826) 

Nota

Risikobydrae-inkomste  

Toepaslike gesondheidsorguitgawes
Netto eise aangegaan  
 Risiko-eise aangegaan
   Invorderings van derde partye  
Geakkrediteerde gesondheidsorgbestuursdienste (geen risiko-oordrag)
Netto inkomste op risiko-oordragooreenkomste
 Risiko-oordragooreenkomspremies betaal
   Invorderings onder risiko-oordragooreenkomste
   Netto winsdeling voortspruitend uit risiko-oordragooreenkomste
       
Bruto gesondheidsorgresultaat  
       
Makelaarsdiensfooie
Administrasie-uitgawes
Netto waardedalingsverlies op finansiële bates
       
Netto gesondheidsorgresultaat  
       
Ander inkomste    
       
Beleggingsinkomste  
 Skema
 Persoonlike mediese spaarrekeningtrustgeld belê
Netto ander winste / (verliese) 
Diverse inkomste    
       
Ander uitgawes 
       
Batebestuursfooie en -uitgawes  
Rente betaal    

Netto surplus vir die jaar
       
Ander omvattende inkomste/ (verlies)   
       
Items wat as wins of verlies herklassifiseer kan word
Veranderings in die billike waarde van ekwiteitsbeleggings teen billike waarde deur  
ander omvattende inkomste
Gerealiseerde wins met die verkoop van ekwiteitsbeleggings teen billike waarde deur 
ander omvattende inkomste
Oorgedra na opgelope fondse met die verkoop van ekwiteitsbeleggings teen 
billike waarde deur ander omvattende inkomste
Hermeting van aftreevoordeleverpligting       

Totale omvattende inkomste / (verlies) vir die jaar
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Saldo soos op 1 Januarie 2018

Herklassifiseer beleggings van beskikbaar-vir-verkoop na BWWV met die aanvaarding van IFRS 9

Omvattende inkomste

Netto surplus vir die jaar

Ander omvattende inkomste  

Totale omvattende inkomste / (verlies) vir die jaar

Saldo soos op 31 Desember 2018    

Saldo soos op 1 Januarie 2019  

Omvattende inkomste

Netto surplus vir die jaar

Ander omvattende inkomste  

Oorgedra na geakkumuleerde fondse met die verkoop van ekwiteitsbeleggings teen 

billike waarde deur ander omvattende inkomste   

Totale omvattende inkomste vir die jaar    

Saldo soos op 31 Desember 2019 

Staat van veranderings in fondse  
en reserwes vir die jaar geëindig  
31 Desember 2019 

     
    
    
  Herwaarderings- Totale 
 Opgelope reserwe vir ledefondse 
	 fondse	 finansiële	bates	 	
 R R R 

  1 278 907 365  301 242 186  1 580 149 551 

           16 985 004  (16 985 004) -

  8 732 312   -    8 732 312 

              (236 000)   (34 109 138) (34 345 138) 

          8 496 312               (34 109 138)             (25 612 826)

      1 304 388 681              250 148 044            1 554 536 725  
         

     
 1 304 388 681              250 148 044            1 554 536 725  

          55 439 117                           -                   55 439 117  

            1 019 000             15 075 539              16 094 539 

            5 220 700             (5 220 700)            -

 61 678 817       9 854 839 71 533 656

  1 366 067 498             260 002 883            1 626 070 381  

          
   

 

Nota
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Trusteevergoeding

   Vergoeding vir Vergoeding vir 
  bywoon van bywoon van   Reis-en-
  Raadsvergaderings komitee- Telefoon- Totale verblyf- Totale
2019   vergaderings toelaag vergoeding uitgawes vergoeding   
  R R R R R R 
 

JM Ferreira                    131 088  135 347  1 200  267 635  1 005  268 640    

JC Klopper                   273 095  99 790  1 200  374 085  -    374 085  

PJ Louw                   131 088  149 366  1 200  281 654  1 557  283 211  

TN van der Westhuizen                    131 088  173 837  1 200  306 125  2 669  308 794     

PM van Deventer                  131 088  209 394  1 200  341 682  3 253  344 935   

MJ Visser                 245 789  156 121  1 200  403 110  1 610  404 720       

                1 043 236  923 855   7 200  1 974 291  10 094  1 984 385 

  Vergoeding vir Vergoeding vir 
  bywoon van bywoon van   Reis-en-
  Raadsvergaderings komitee- Telefoon- Totale verblyf- Totale
2018   vergaderings toelaag vergoeding uitgawes vergoeding   
  R R R R R R 
 

JM Ferreira                   127 086              144 287                        1 200                    272 573                          8 344                    280 917   

JC Klopper                  317 715                  134 217                        1 200                    453 132                          1 223                    454 355 

PJ Louw                  127 086                  130 131                        1 200                    258 417                          1 125                    259 542  

EM Malan*                   61 542                    61 029                           600                    123 171                        23 694                    146 865  

TN van der Westhuizen*                   65 544                  117 250                           600                    183 394                          1 201                    184 595    

PM van Deventer                 127 086                  199 820                        1 200                    328 106                          2 448                    330 554  

MJ Visser                 222 402                  192 873                        1 200                    416 475                          1 411                    417 886       

               1 048 461                  979 607                        7 200                 2 035 268                        39 446                 2 074 714 

*   Op 21 Junie 2018 het die ampstermyn van me EM Malan verstryk en is mnr TN van der Westhuizen 
 tot die Raad van Trustees verkies.
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