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Samenvatting

Voor het dertiende jaar op rij publiceerden wij, CM, de ziekenhuisbarometer. De ziekenhuisbarometer is één van 
de middelen waarmee we onze leden begeleiden door het complexe zorglandschap en hen de weg wijzen naar 
betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg. Evenzeer geven we met onze barometer signalen aan de overheid en 
de ziekenhuiswereld teneinde negatieve trends op de patiënt tijdig bij te sturen.

Met de ziekenhuisbarometer leggen we onder meer de ziekenhuisfacturen van onze leden onder de loep. “Wat 
moeten CM leden uit eigen zak betalen bij opname in een algemeen of universitair ziekenhuis?” Hiertoe analyseerden 
we de facturatiegegevens van de 1.492.954 ziekenhuisopnames van CM leden in 2016. Ook de evolutie in het aantal 
ziekenhuisopnames verdient bijzondere aandacht.

Met de update voor het jaar 2016 stellen we vast dat het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen, dat de ereloon- 
en kamersupplementen bij opname op een eenpersoonskamer opnieuw sterk toegenomen zijn (voornamelijk in het 
dagziekenhuis) en dat het grote prijsverschil voor zorg/opname in een individuele versus gemeenschappelijke kamer 
verder blijft groeien.

Als toekomstgericht gezondheidsfonds vinden wij dat een grondige hervorming van de ziekenhuisfinanciering 
dringend nodig is, dat ereloonsupplementen op termijn weggewerkt moeten worden en dat eenpersoonskamers de 
standaard moeten worden bij klassieke hospitalisatie. Omdat dit niet van vandaag op morgen kan, vragen we dat er 
in afwachting al een aantal stappen gezet worden. Dit artikel herneemt niet de volledige studie zoals gepubliceerd 
op onze website,1 maar voorziet in een samenvatting en enkele bijkomende commentaren. 

Sleutelwoorden: Ziekenhuizen, factuur, patiënt, kosten, toegankelijkheid, transparantie, kostenraming

1 Dertiende CM Ziekenhuisbarometer. Beschikbaar via : https://www.cm.be/binaries/Persdossier-ziekenhuisbarometer-13_tcm375-197808.pdf
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1. Inleiding

De CM ziekenhuisbarometer laat toe de evolutie van de 
facturatie bij ziekenhuisopname in België te kwantificeren, 
evoluties in het gebruik van gezondheidszorg waar te nemen, 
de impact van beleidsbeslissingen objectief te beoordelen en 
doelmatige zorg te bevorderen. Dit alles met oog voor 
maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van zorg en 
welzijn. Evenzeer is de ziekenhuisbarometer één van de tools 
die CM gebruikt om de bevolking de weg te wijzen naar 
betaalbare, kwalitatieve zorg. Als toekomstgericht 
gezondheidsfonds nemen we deze actieve en 
verantwoordelijke rol - waartoe we ons recent ook expliciet 
geëngageerd hebben2 - gretig en met veel goesting verder 
op.

Wanneer in ziekenhuiscontext gepraat wordt over 
“supplementen”, is het belangrijk te begrijpen dat deze term 
meer omvat dan enkel ereloonsupplementen. Naast de 
ereloonsupplementen3 zijn er immers ook o.m. 
kamersupplementen en afleveringsmarges op implantaten of 
geneesmiddelen. Onze 12 vorige ziekenhuisbarometers tonen 
duidelijk aan dat de ereloonsupplementen jaar na jaar met een 
behoorlijke snelheid gestegen zijn en dat ze de patiëntenfactuur 
steeds meer domineren. In 2015 betaalden CM leden 197,8 
miljoen euro aan ereloonsupplementen bij ziekenhuisopname. 
Dat is 35% meer dan 8 jaar ervoor, in 2007.4 De continue 
stijging van de ereloonsupplementen is een complex 
probleem; het oplossen ervan is al jarenlang een uitdaging. 
Benadrukt dient te worden dat er een grote variatie is in de 
tariefpraktijken gehanteerd door de ziekenhuizen.

2016 was het eerste volledige jaar waarin de ziekenhuisarts 
geen ereloonsupplementen op medische prestaties meer kon 
aanrekenen bij patiënten opgenomen op een twee- of 
meerpersoonskamer ingeval van een dagopname, d.i. een 
ziekenhuisopname zonder overnachting. Het verbod op het 
aanrekenen van ereloonsupplementen bij patiënten 
opgenomen op een twee- of meerpersoonskamer bestaat 

2 Ziekenfondsen en minister De Block tekenen toekomstpact (https://www.cm.be/actueel/nieuwsflashes/pact.jsp); 

 Van zieken- naar gezondheidsfonds (http://www.deblock.belgium.be/nl/van-zieken-naar-gezondheidsfondsen)

3 Ereloonsupplementen zijn het bedrag dat bovenop het remgeld aan de patiënt wordt aangerekend en dat niet door de (verplichte) ziekteverzekering wordt 
terugbetaald; de berekeningsbasis voor ereloonsupplementen is het officiële ziekteverzekeringstarief, d.i. de som van het remgeld en de tussenkomst door 
de (verplichte) ziekteverzekering.   

4 Bij CM leden was er van 2007 tot 2015 (1) een toename van 20% en 51% in het aantal ziekenhuisopnames in, respectievelijk, een eenpersoonskamer en 
gemeenschappelijke kamer (d.i. een stijging van 46% in het totaal aantal ziekenhuisopnames), (2) een afname van het totaal volume opnamedagen van 
266.934 (3,8%), en (3) een afname van de gemiddelde ligduur bij klassieke opname met 1,02 dagen of 11,7%.

5 Voor patiënten die verblijven op een gemeenschappelijke kamer zijn de niet-vergoedbare geneesmiddelen en implantaten de enige resterende substantiële 
financiële risico’s.

6 Onder meer de hoogte van de ereloonsupplementen die gevraagd kunnen worden in combinatie met de ziekenhuisspecifieke afdrachtenregeling hebben een 
invloed op de aantrekkingskracht van een ziekenhuis op artsen. 

7 De Tijd, ‘Eenpersoonskamer in ziekenhuis fors duurder’, 30 juni 2016; Patiënten kunnen een (niet verplichte) hospitalisatieverzekering afsluiten die 
ereloonsupplementen – hetzij geheel hetzij gedeeltelijk – terugbetaalt aan de patiënt. 

8 Dertiende CM Ziekenhuisbarometer, p. 3 en p. 11. Beschikbaar via : https://www.cm.be/binaries/Persdossier-ziekenhuisbarometer-13_tcm375-197808.pdf

reeds langer (sinds 2013) voor opnames met ten minste één 
overnachting. Dergelijke evoluties juichen wij als CM toe: het 
is een goede zaak voor de toegankelijkheid van gespecialiseerde 
medische hulp in het ziekenhuis en tevens impliceert het een 
stap in de goede richting op het vlak van tariefzekerheid voor 
de patiënt, althans voor de patiënt die verblijft op een 
gemeenschappelijke kamer.5 Toch zou het naïef zijn te hopen 
dat hiermee het probleem van de ereloonsupplementen 
opgelost zou zijn. Zolang er ereloonsupplementen bestaan, 
brengen deze een (risico van) dualisering met zich mee en dit 
op verschillende fronten. Meerbepaald kunnen ziekenhuizen 
die hoge ereloonsupplementpercentages toepassen – en/of 
systematisch eenpersoonskamers aanbieden – zich 
aantrekkelijker profileren naar artsen-specialisten toe,6 
terwijl ziekenhuizen die een betere financiële toegankelijkheid 
voor hun patiënten willen blijven garanderen (door een meer 
gematigd ereloonsupplementenbeleid te hanteren) 
moeilijkheden kunnen ondervinden in het aantrekken van 
artsen-specialisten. Evenzeer brengen ereloonsupplementen 
een (risico van) dualisering met zich mee in de toegang tot 
zorg: we evolueren naar een situatie waarin enkel nog 
patiënten die een dure hospitalisatieverzekering kunnen 
betalen in een eenpersoonskamer zullen kunnen verblijven. 
Inderdaad, de hospitalisatieverzekeringspremies zijn 
gestegen als rechtstreeks gevolg van de forse stijging van de 
ereloonsupplementen bij opname in een eenpersoonskamer.7 
Als CM spreken we ons uit tegen de commerciële symbiose 
die ontstaan is tussen verstrekkers en privé-verzekeraars: 
verzekeraars die onbegrensde dekkingen aanbieden hebben 
het perfecte alibi gegeven aan verstrekkers om hoge 
ereloonsupplementen te vragen.

Het zou onfatsoenlijk en niet correct zijn om alle ziekenhuizen 
en artsen over dezelfde kam te scheren als ware de huidige 
situatie louter te wijten aan een veralgemeend slecht 
ziekenhuisbestuur of winstbejag. We begrijpen de moeilijke 
en turbulente periode waarin de ziekenhuissector verkeert 
en erkennen de talrijke uitdagingen waar ze voor staat.8 Deze 
tekst heeft dan ook als insteek dat de zorg beter kan en moet 
geregeld worden, zonder kwaliteitsverlies – eerder met 
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kwaliteitswinst. Ook het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE) heeft in deze context reeds meerdere 
studies gepubliceerd, waarin de vinger op de wonde gelegd 
wordt en concrete voorstellen van maatregelen uitgewerkt 
zijn.9 Om tot duurzame oplossingen te komen waarbij de 
patiënt en de zorgbehoeftes werkelijk centraal komen te 
staan, zullen alle partners zich open en constructief moeten 
opstellen. Minstens even cruciaal is een moedige, concrete 
en toekomstgerichte politieke ondersteuning vertrekkend 
vanuit een gezond langetermijnperspectief.

Laten we even teruggaan naar de basis van “ereloon-
supplementen”. In feite zijn ereloonsupplementen 
aangerekend door (ziekenhuis)artsen de uitoefening van de 
vrijheid van honoraria die artsen hebben.10 Historisch is 
echter een constructie kunnen ontstaan die – via het systeem 
van afdrachten – een belangrijke geldstroom inhoudt van 
honoraria en ereloonsupplementen (betaald door de patiënt) 
richting ziekenhuis. Deze geldstroom, waarvan de omvang en 
besteding onbekend zijn behalve bij de ziekenhuistop, is van 
die aard dat het afschaffen van ereloonsupplementen bij 
opname in eenpersoonskamers op vandaag geen optie blijkt 
– zo verklaarde de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid eind 2017 – daar dit de ziekenhuizen in de 
problemen zou brengen.11 In de feiten betekent het almaar 
groeiend volume aan ereloonsupplementen dat de patiënt 
steeds meer bijpast in de financiering van ziekenhuizen.

De hoegrootheden van ereloonsupplementen – die als 
bijkomstig, “supplementair” in het leven werden geroepen – 
zijn in sommige gevallen bezwaarlijk nog “gematigd” en 
“bescheiden” te noemen. Hoofdstuk VI van de Code van de 
geneeskundige plichtenleer is nochtans duidelijk: “De 
geneesheer moet gematigd en bescheiden zijn bij het 
vaststellen van het ereloon betreffende zijn prestaties. …” 
(artikel 71) en “Het vragen van honoraria die merkelijk te hoog 
liggen duidt op een gebrek aan eerlijkheid en bescheidenheid 
en kan …. aanleiding geven tot tuchtmaatregelen.” (artikel 
78).12 In de kantlijn – en zonder te vervallen in een semantische 
discussie – kan men zich trouwens vragen stellen bij de term 
“ereloonsupplement”. Is een ereloon niet per definitie een 
vastgestelde vergoeding voor een prestatie en kan dit 
bijgevolg wel een “supplement” bevatten?

9 KCE rapport 229AS over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, beschikbaar via https://kce.fgov.be/nl/ziekenhuisfinanciering-dringend-aan-
hervorming-toe-%E2%80%93-kce-stelt-een-omvattend-nieuw-denkkader-voor; KCE rapport 289AS over de benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025, 
beschikbaar via https://kce.fgov.be/nl/publication/report/benodigde-ziekenhuiscapaciteit-in-2025-en-criteria-voor-aanbodbeheersing-van-comp

10 Artikel 35 van het K.B. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, 15 mei 2015. 

11 Artsenkrant, ‘De Block: ereloonsupplementen afschaffen geen optie’, 10 november 2017.

12 Code van de geneeskundige plichtenleer opgesteld door de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, laatste aanpassing december 2016, beschikbaar 
via https://www.ordomedic.be/nl/code/inhoud/

13 http://www.cm.be/binaries/CM-263-Samen-innoveren_tcm375-172790.pdf

14 Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, art 29/1. Deze bepaling van openbare orde wordt ook met een 
strafsanctie gegarandeerd: art 128, 13° van dezelfde wet. Inwerkingtreding: 06-01-2017. 

15 Institute of Medicine (IOM). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, D.C: National Academy Press; 2001.

16 Dertiende CM Ziekenhuisbarometer. Beschikbaar via : https://www.cm.be/binaries/Persdossier-ziekenhuisbarometer-13_tcm375-197808.pdf

België heeft de weinig benijdenswaardige eer het enige land te 
zijn waar het inkomen van de ziekenhuisarts – en van de 
ziekenhuizen via het systeem van afdrachten – afhangt van de 
kamerkeuze van de patiënt. De mening van CM leden in deze 
context is duidelijk: uit de bevraging naar aanleiding van het CM 
Congres in juni 2015 blijkt dat 86% van de ruim 50.000 
respondenten achter het principe staat van een gelijke ver-
goeding voor de medische behandeling, ongeacht de kamer-
keuze.13 Dat de kamerkeuze op geen enkele manier de bereidheid 
van een ziekenhuisarts mag beïnvloeden om een patiënt te 
verzorgen, noch een invloed mag hebben op de beschikbaarheid 
van de arts, staat buiten kijf en is wettelijk verankerd.14

Kwaliteitsvolle zorg is een evidente verwachting en lijkt op het 
eerste zicht eenvoudig te meten. Niets is minder waar. 
Kwaliteit van zorg omvat meerdere dimensies: veiligheid 
(“zaken suboptimaal of mis doen”), efficiëntie (“dingen te veel 
of dubbel doen”), effectiviteit (“zich aan protocollen en 
evidence based medicine houden”), tijdigheid (“altijd de 
dingen op het juiste moment doen: 24/7/365”), gelijkheid (“elke 
patiënt is gelijk”) en patiënt centraal.15 Positief alvast is dat er 
een sterke kwaliteitsdynamiek leeft in de ziekenhuizen en dat 
steeds meer aandacht gaat naar kwaliteitsbeleid. Ook is er 
een – zij het nog steeds voorzichtige – evolutie merkbaar in 
België richting het openbaar stellen van informatie rond 
kwaliteit en veiligheid in de ziekenhuiszorg. De huidige CM 
ziekenhuisbarometer grijpen we dan ook graag aan om de 
bevolking wegwijs te maken in de beschikbare info aangaande 
zorgkwaliteit geboden in de Belgische ziekenhuizen.

Dit artikel herneemt niet de volledige studie zoals gepubliceerd 
op onze website,16 maar voorziet in een samenvatting en 
enkele bijkomende commentaren. We hopen dat onze 
ziekenhuisbarometer – naast impact op beleidsniveau – ook 
een verbeterde dialoog over prijs en kwaliteit kan realiseren 
tussen zorgvragers en -verleners. Ten aanzien van kandidaat-
patiënten wensen we te benadrukken dat een “duur” 
ziekenhuis niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit biedt 
dan een “goedkoop” ziekenhuis, en vice versa. Inderdaad, 
wanneer een ziekenhuis hoger uitkomt qua prijs of lager scoort 
op bepaalde kwaliteitsindicatoren, heeft dit in sommige 
gevallen te maken met het aanbieden van hooggespecialiseerde 
zorg of met het behandelen van een doelpubliek dat extra 
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vatbaar is voor complicaties. Echter, in andere gevallen is er 
geen enkele rechtvaardiging of sociaal nut die de (variatie in) 
kostprijs voor de geboden zorg verklaart.

2. Methodiek

De CM ziekenhuisbarometer is een jaarlijkse studie waarin 
we de ziekenhuisfactuur en –opnames van onze leden in het 
voorgaande jaar onderzoeken. Zowel ziekenhuisopnames 
met overnachting (klassieke hospitalisatie) als zonder 
overnachting (dagziekenhuis) maken deel uit van de studie.

Deze dertiende editie werkt met de facturatiegegevens van 
de 1.492.954 opnames in 2016 van CM leden in de algemene 
en universitaire ziekenhuizen in België en met de informatie 
uit de opnameverklaring van elk van deze ziekenhuizen. Ook 

17 Indien de code 761644 (klassieke opname) of 761633 (dagziekenhuis) aangetroffen wordt als relatieve code op de lijn van de verpleegdagprijs, beschouwen 
we dit als een verblijf in een eenpersoonskamer. Bij code 761622 of 761600 (bij klassieke opname), 761611 (dagziekenhuis) of bij afwezigheid van code, 
beschouwen wij de opname als een verblijf in een gemeenschappelijke kamer.

de historische data van onze eerdere ziekenhuisbarometers 
worden meegenomen, wat toelaat de evolutie te beschrijven 
tussen 2004 en 2016. Voor alle bedragen wordt de index in 
rekening gebracht en verdisconteerd. Bijgevolg is elke 
vermelde evolutie (groei of daling) reëel en niet het gevolg 
van inflatie. Nieuw in onze dertiende ziekenhuisbarometer is 
dat geduid wordt waar de burger informatie kan vinden over 
de kwaliteit van de zorg geboden in Belgische ziekenhuizen.

Ons cijfermateriaal i.v.m. de patiëntenfacturen houdt geen 
rekening met eventuele tegemoetkomingen in het kader van de 
maximumfactuur. De diensten/behandelingen en kamertypes 
die deel uitmaken van onze studie, zijn opgelijst in tabel 1. Om 
het kamertype te bepalen, baseren wij ons op de afrekencodes.17 
Bij verandering van kamertype (eenpersoons- versus gemeen-
schappelijke kamer) in de loop van het ziekenhuisverblijf, 
beschouwen we het gehele verblijf als een opname in een 
eenpersoonskamer. Tabel 2 toont de uitkomstvariabelen van 
onze studie.

Tabel 1.  Overzicht van de hospitalisatietypes, diensten/behandelingen en kamertypes die deel 
uitmaken van onze studie.

Klassieke hospitalisatie Dagziekenhuis

Chirurgisch dagziekenhuis Niet-chirurgisch dagziekenhuis *

Geselecteerde diensten 
of behandelingen 

- heelkunde
- inwendige geneeskunde**
- pediatrie 
- verloskunde 
- geriatrie en revalidatie

- orthopedische ingreep
- oftalmologische ingreep 
- stomatologische ingreep
- ingreep door neus-keel-oorarts
- urologische ingreep
- gynaecologische ingreep
- heelkundige ingreep in een 

ander specialisme

- hemodialyse
- onco- en chemotherapie bij kanker
- behandeling voor chronische pijn
- alle andere behandelingen in het 

dagziekenhuis. Hierin zitten de 
zogenaamde ‘maxiforfaits’, de oude 
forfaits A, B, C en D en de nieuwe forfaits 
1 t.e.m. 7. 

Kamertypes - eenpersoonskamers
- gemeenschappelijke kamers (twee of meer personen)

* Merk op dat geen enkele opname vergoed als “miniforfait” in onze studie werd opgenomen. De aard van deze opnames is immers te 
heterogeen om een zinvolle analyse te kunnen doen.

** Opname- en facturatiegegevens m.b.t. de dienst inwendige geneeskunde die duidelijk een (therapeutische) chirurgische ingreep 
omvatten (d.i. 8,9% van alle opnames op betreffende dienst), werden getransfereerd naar de dienst heelkunde. 
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Opnames met een ligduur langer dan 30 dagen (voor geriatrie 
langer dan 90 dagen) die meer dan 10.000 euro kostten aan de 
patiënt, werden niet mee opgenomen in de analyses. Ook 
werden op ziekenhuisniveau de 1% duurste opnames 
geëxcludeerd indien het verschil tussen de 1% hoogste en de 
1% laagste patiëntenfacturen van dat ziekenhuis groter was 
dan 10 keer de interkwartielrange. Aldus werden 87 extreem 
lange en dure ziekenhuisopnames van CM leden 
geëxcludeerd. Bij klassieke opnames werden – voor analyses 
op dienstniveau – enkel die opnames in rekening gebracht 
waarbij de dienst van opname en ontslag dezelfde waren. 
Aldus maken 130.026 opnames (d.i. 16,6% van het totale 

aantal klassieke opnames (n = 784.837)) geen deel uit van 
dienstspecifieke analyses, doch wel van de algemene 
analyses. In deze studie wordt een gemiddelde waarde op 
een variabele enkel berekend wanneer deze gevoed wordt 
door data van minstens 10 opnames in betreffend ziekenhuis.

In de eerste helft van juli 2017 (d.i. voorafgaand aan de 
publicatie van de ziekenhuisbarometer) ontvingen alle 
ziekenhuizen hun individuele resultaten van onze 
ziekenhuisbarometer en kregen ze tot midden september de 
gelegenheid om te reageren op hun cijfers en de nodige 
correcties aan te brengen.

Tabel 2.  Uitkomstvariabelen van de dertiende CM ziekenhuisbarometer, met inbegrip van de bron 
van de data.

Uitkomstvariabele Eenheid Bron

Ziekenhuisopnames

Aantal ziekenhuisopnames In absolute cijfers (aantal) (1) en (2)

(Gemiddelde) opnameduur Aantal dagen (1)

Totaal volume opnamedagen * Aantal dagen (1)

Opnames in eenpersoonskamer In absolute cijfers (aantal) (1)

In procent van het totaal aantal ziekenhuisopnames (1)

Totale patiëntenfactuur In absolute cijfers (euro) (1)

Remgeld In absolute cijfers (euro) (1)

Ereloonsupplementen

Maximaal aanrekenbare ereloonsupplementen In procent van het officieel tarief ** (3)

Werkelijk aangerekende ereloonsupplementen In absolute cijfers (euro) (1)

Kamersupplementen In absolute cijfers (euro of euro per dag) (1) en (3)

Niet-terugbetaalde geneesmiddelen In absolute cijfers (euro) (1)

Implantaten en medisch materiaal In absolute cijfers (euro) (1)

Info i.v.m. kwaliteit van de zorg N.V.T. (4)

(1) Facturatiegegevens van CM leden m.b.t. ziekenhuisopnames (2004 – 2016), afkomstig van onze interne datawarehouse (beschikbaar 
via Carenet). Extractie van de gegevens gebeurt telkens eind mei van het volgend jaar (bijv. extractie i.v.m. ziekenhuisopnames in 2016 
gebeurt eind mei 2017).  

(2) Gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de geboekte uitgaven van de jaren 2004 – 2016 (permanente audit), RIZIV.
(3) Opnameverklaring. Extractie van de gegevens gebeurt telkens eind mei.
(4) Literatuurstudie + publiek toegankelijke bronnen.

* Berekend als aantal opnames x gemiddelde opnameduur (klassieke opnames) of aantal opnames (dagziekenhuis) 
** D.i. de verhouding van het gevraagde supplement tot de som van het remgeld en het door de (verplichte) ziekteverzekering 

terugbetaalde tarief.

Afkortingen: CM: Christelijke Mutualiteit; RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 
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3. Resultaten

3.1. Ziekenhuisopnames

Het totaal aantal ziekenhuisopnames in België stijgt verder. 
Dit blijkt zowel uit de interne auditrapporten van het RIZIV 
(figuur 1) als uit de opnamegegevens van onze CM leden 
(data niet weergegeven). Ten opzichte van 2013 is het 
aantal ziekenhuisopnames in 2016 toegenomen met 6% 
(RIZIV cijfers). Het aandeel daghospitalisatie in het totaal 

Figuur 1:  Evolutie van het aantal ziekenhuisopnames in België in de periode 2004-2016.  Bron: 
gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de geboekte uitgaven van de jaren 2004 t.e.m. 2016 
(Rijkinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, RIZIV). Tot de RIZIV-forfaits alhier 
opgenomen behoren: maxiforfait, poortkatheter, forfait groep 1 t.e.m. 7 en forfait pijn 1 t.e.m. 3

aantal hospitalisaties stijgt jaar na jaar. Meest opvallend is 
de toename in het aantal RIZIV forfaits. Gegeven de 
evolutie in het aantal klassieke opnames, is de toename 
van dagopnames in België niet zonder meer een 
verschuiving van wat voorheen in klassieke hospitalisatie 
gebeurde.

Figuur 2 toont de evolutie van het totale volume opnamedagen van CM leden in het ziekenhuis. Tussen 2013 en 2016 is het 
totale volume opnamedagen (alle hospitalisatietypes samen) afgenomen met 1,3%; bij klassieke opname bedroeg de afname 
2,4%.
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Figuur 2:  Evolutie van het totale volume opnamedagen van CM leden in het ziekenhuis, per 
hospitalisatietype

Figuur 3:  Evolutie van de gemiddelde ligduur van CM leden bij klassieke opname in België, per dienst

De gemiddelde ligduur van onze CM leden bij klassieke hospitalisatie neemt af (figuur 3). In vergelijking met 2013, was de 
gemiddelde ligduur in 2016 5% korter.
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In 2016 waren er 226.741 ziekenhuisopnames van CM leden in een 
eenpersoonskamer, wat een toename is van 9% in vergelijking 
met 2013 (figuur 4). Niettegenstaande de stijging in absolute 
cijfers, blijft het procentuele aandeel van opnames in een-

Figuur 4:  Evolutie van ziekenhuisopnames bij CM leden op eenpersoonskamers, in absolute aantallen 
en procentueel aandeel, per hospitalisatietype

persoonskamers doorheen de jaren vrij constant en dit voor alle 
hospitalisatietypes. In het dagziekenhuis was er in 2016 – bij onze 
leden en ten opzichte van 2015 – slechts een minieme toename (n 
= 164) van het aantal opnames in een eenpersoonskamer.

Gemiddeld genomen en verhoudingsgewijs wordt meer 
gebruik gemaakt van eenpersoonskamers wanneer de 
opname gepaard gaat met één of meerdere overnachtingen 
in het ziekenhuis  (zie figuur 4: % aandeel klassieke opname 
versus dagziekenhuis). Een aanzienlijke variatie bestaat 
echter in de proportie opnames in eenpersoonskamers o.m. 
naargelang de ziekenhuisdienst (data niet weergegeven), 
maar ook tussen ziekenhuizen en gewesten of provincies. 
Daar waar in 2016 gemiddeld 8% van de chirurgische 
dagopnames in België plaatsvond in een eenpersoonskamer, 
bedroeg dit in het Brussels hoofdstedelijk gewest 18% wat 
een toename is van 8 procentpunt op 3 jaar tijd.

3.2. Patiëntenfactuur 

3.2.1. Totale patiëntenfactuur

De evolutie van de gemiddelde factuur voor de patiënt bij 
ziekenhuisopname is weergegeven in figuur 5. Het verschil in 
kost ten laste van de patiënt bij opname in een individuele 
dan wel gemeenschappelijke kamer neemt verder toe. In 
2016 betaalde een patiënt gemiddeld 1.496 euro voor een 
klassiek ziekenhuisverblijf in een eenpersoonskamer, wat 5,4 
keer zo veel is als in een gemeenschappelijke kamer. In het 
dagziekenhuis bedroeg het persoonlijk aandeel voor een 
patiënt in een eenpersoonskamer gemiddeld 813 euro 
(chirurgisch dagziekenhuis) en 489 euro (niet-chirurgisch 
dagziekenhuis), wat respectievelijk 7,1 en 20 keer meer is dan 
bij een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Merk op 
dat er bij daghospitalisatie in sommige gevallen bijna geen 
sprake is van een kamer en dat de patiënt – in sommige 
gevallen – gewoon even uitrust in een zetel.
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Figuur 5:  Evolutie van de gemiddelde kost voor de patiënt per ziekenhuisopname  
(data CM leden, prijzen 2016), per hospitalisatie- en kamertype

Bij opname in een gemeenschappelijke kamer was de kost ten 
laste van de patiënt gemiddeld lager of gelijk in 2016 dan in 
2015. Dit geldt voor alle hospitalisatietypes: -2% bij klassieke 
hospitalisatie, -7% in het chirurgisch dagziekenhuis en -3%  
(25,3 euro in 2015 en 24,6 euro in 2016) in het niet-chirurgisch 
dagziekenhuis. Een andere evolutie zien we in de kostprijs bij 
opname in een eenpersoonskamer: voor een opname zonder 
overnachting in betreffend kamertype steeg de gemiddelde 

prijs ten laste van de patiënt op 1 jaar tijd met 8% (chirurgisch 
dagziekenhuis) en 9% (niet-chirurgisch dagziekenhuis). Bij 
klassieke hospitalisatie bleef de kostprijs ten laste van de 
patiënt stabiel in 2016 t.o.v. 2015, niettegenstaande de daling 
van de gemiddelde ligduur (-1,4%, figuur 3) en van de remgelden 
(-3%, zie figuur 5). In 2016 bestond de patiëntenfactuur – bij 
opname in een eenpersoonskamer – voor 80% à 90% uit 
ereloon- en kamersupplementen, afhankelijk van het 
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hospitalisatietype (zie tabel 3). Bij klassieke hospitalisatie zijn, 
vanuit het perspectief van de zorgaanbieder, de totale 
inkomsten uit patiëntbetalingen van eenpersoonskamers 
gemiddeld hoger dan deze van gemeenschappelijke kamers, 

niettegenstaande minder dan 1 opname op 4 plaatsvindt in een 
eenpersoonskamer (figuur 4). Verder wordt – bij een klassieke 
opname – 1% van de patiënten geconfronteerd met een 
factuur die oploopt tot meer dan 6.750 euro.

Tabel 3:  Aandeel van de diverse rubrieken in de patiëntenfactuur van CM leden bij 
ziekenhuisopname op een eenpersoonskamer in 2016, per hospitalisatietype

3.2.2. Ereloonsupplementen

Ziekenhuizen trekken gestaag hun maximale bedragen ereloonsupplementen, uitgedrukt in %, op (figuur 6). In 2016 hanteerde 
de helft van de ziekenhuizen een maximum ereloonsupplement van minstens 200%.

Figuur 6:  Het maximumpercentage ereloonsupplementen van de ziekenhuizen in België, op basis van 
de opnameverklaring van elk van de ziekenhuizen
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Niet elke arts rekent echter systematisch het maximumbedrag 
aan ereloonsupplementen aan op alle prestaties. Figuur 7 
geeft – per ziekenhuis – het gemiddelde werkelijk 
aangerekende percentage ereloonsupplementen in 2016 

weer, naast het maximaal percentage aanrekenbaar 
ereloonsupplement. Zowel tussen als binnen de ziekenhuizen 
bestaat een grote heterogeniteit wat betreft de toegepaste 
percentages ereloonsupplementen.

Figuur 7:  Het maximum percentage ereloonsupplementen (zoals opgenomen in de opnameverklaring) 
versus het gemiddelde percentage van werkelijk aangerekende ereloonsupplementen (op 
basis van de facturatiegegevens) bij CM leden bij klassieke opname in een eenpersoonskamer 
in 2016, per ziekenhuis

In 2016 bedroeg het gemiddelde toegepaste percentage 
ereloonsupplementen bij klassieke opname in België 68%, 
wat een stijging betekent van 7 procentpunt ten opzichte van 
2013. Het gemiddelde ereloonsupplement is in 17 ziekenhuizen 
met meer dan 10% verhoogd in 2016 t.o.v. 2015; hetzelfde gold 
voor 23 ziekenhuizen in 2015 t.o.v. 2014. Er zijn 
gewestspecifieke verschillen in de percentages 
ereloonsupplementen die worden toegepast. In 2016 waren 
de gemiddelde percentages ereloonsupplementen het 
hoogst in Brussel (124%), gevolgd door respectievelijk 
Wallonië (95%) en Vlaanderen (58%).

De evolutie van het volume ereloonsupplementen betaald bij 
ziekenhuisopname is weergegeven in figuur 8. In 2016 
betaalden CM leden net geen 200 miljoen euro aan 
ereloonsupplementen. Dit is ruim 970.000 euro meer dan in 
2015 en ca. 22,6 miljoen euro meer dan in 2013. Tussen 2013 
en 2016 is het volume aan ereloonsupplementen voor 
opnames in een eenpersoonskamer gestegen met 19% (+15% 
bij klassieke opname, +46% bij chirurgische dagopname en 
+52% bij niet-chirurgische dagopname).
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De opvallende toenames in het totale volume 
ereloonsupplementen aangerekend op eenpersoonskamers 
in het niet-chirurgisch dagziekenhuis (2013), chirurgisch 
dagziekenhuis (2014, 2016) en bij klassieke opnames (2014) 
zijn vooral te verklaren door een opvallende toename in 
ereloonsupplementen gevraagd per opname (figuur 5). Aan 
de basis voor de opvallende toename in het totale volume 
ereloonsupplementen op eenpersoonskamers in het niet-
chirurgisch dagziekenhuis in 2014, lag een combinatie van 
meer ereloonsupplementen per opname en meer opnames op 
eenpersoonskamers. De opvallende toename in het volume 
ereloonsupplementen in eenpersoonskamers voor 
chirurgische dagopnames in 2015 kan voornamelijk 
toegeschreven worden aan een toename van het aantal 
opnames in een eenpersoonskamer.

De ereloonsupplementen aangerekend per opname in een 
eenpersoonskamer waren gemiddeld hoger in 2016 dan in 
2015 (figuur 5). In het chirurgisch dagziekenhuis bedroeg de 
stijging 9% (d.i. gemiddeld 50 euro extra), in het niet-
chirurgisch dagziekenhuis 10% (d.i. gemiddeld 35 euro extra) 
en bij klassieke opname 2% (d.i. gemiddeld 16 euro extra aan 
ereloonsupplementen niettegenstaande de afname in 
ligdagen en remgeld – cf. supra).

Figuur 8:  Evolutie van het volume ereloonsupplementen betaald door CM leden bij hospitalisatie,  
per hospitalisatietype, bedragen 2016

3.2.3. Kamersupplementen

De opnameverklaringen van de ziekenhuizen leren ons dat – 
gemiddeld genomen – de kamersupplementen in België 
stelselmatig duurder geworden zijn. Tussen januari 2015 en 
maart 2017 heeft bijna de helft van de ziekenhuizen het 
kamersupplement verhoogd, waarbij de gemiddelde 
verhoging 12 euro per ligdag bedroeg oftewel 27%. Wetende 
dat de gemiddelde ligduur bij klassieke opname 6,3 dagen 
bedroeg bij patiënten die in 2016 op een eenpersoonskamer 
verbleven, betekent dit gemiddeld 75 euro extra aan 
kamersupplementen per (klassieke) opname in die 
ziekenhuizen die een prijsstijging hebben doorgevoerd 
tussen 2015 en 2017. Veel ziekenhuizen vragen hogere 
kamersupplementen op de materniteit dan op andere 
diensten.

Uit de facturatiegegevens van CM leden die – al dan niet 
wegens medische redenen – verbleven op een 
eenpersoonskamer weten we dat het gemiddeld 
aangerekend bedrag aan kamersupplementen (per dag) in 
2016 52 euro bedroeg in het chirurgisch dagziekenhuis (d.i. 
een stijging van 10% tegenover 2015), 49 euro in het niet-
chirurgisch dagziekenhuis (d.i. +8% t.o.v. 2015) en 45 euro 
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per dag in het klassiek ziekenhuis (d.i. +1% een stijging van 
1% t.o.v. 2015). De variatie tussen de ziekenhuizen is groot. 
Daar waar in sommige ziekenhuizen het kamersupplement 
300 euro per dag bedraagt (zij het dan wel voor een luxe 
eenpersoonskamer), bieden andere ziekenhuizen al een 
individuele kamer aan tegen een kamersupplement van 15 
euro per dag. Het gemiddeld aangerekend bedrag aan 
kamersupplementen (per ziekenhuis en per dag) varieert bij 

3.2.4. Niet-vergoedbare geneesmiddelen

De kost voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen (pijnstillers 
bijvoorbeeld) kent een grote variatie van patiënt tot patiënt. In 
2016 betaalde de helft van de patiënten – bij een klassieke 
opname – minder dan 14 euro voor niet-terugbetaalde 
geneesmiddelen. Voor 90% van de patiënten bleef de factuur 
voor deze rubriek onder de 75 euro en voor 94% onder de 100 
euro. Minder dan 1% van de patiënten had een 
geneesmiddelenfactuur van meer dan 1.000 euro. In extreme 
gevallen overschreed dit 10.000 euro en liep dit op tot 20.000 
euro per opname. In reële termen (prijzen 2016) blijft de 
gemiddelde kost voor de patiënt sinds 2004 stabiel op 33 euro 
per klassieke opname.

3.2.5. Implantaten en medisch materiaal

De remgelden blijven hoog wat betreft implantaten (figuur 
11). De totaalkost ten laste van de patiënt blijft stabiel de 
laatste jaren.

Het gebruik van medisch materiaal en implantaten varieert 
sterk van dienst tot dienst. Zo maakt deze rubriek bij een 
klassieke opname op de dienst heelkunde gemiddeld 22% uit 

klassieke opname in de Belgische ziekenhuizen tussen 17 en 
163 euro (figuur 9).

De evolutie van het volume kamersupplementen betaald door 
CM leden is weergegeven in figuur 10. In 2016 betaalden CM 
leden circa 46,5 miljoen euro aan kamersupplementen, 
waarvan 43,9 miljoen euro bij klassieke opname en 2,6 
miljoen euro in het dagziekenhuis.

van de kost voor de patiënt. Verschillen tussen facturen in het 
chirurgisch dagziekenhuis worden voor een groot deel ver-
klaard door het al dan niet gebruik van medische materialen.

3.3. Kwaliteit

In essentie wil de patiënt weten welk ziekenhuis de beste 
kwaliteit biedt. Een bezoek aan bepaalde websites kan de 
patiënt ondersteunen in het formuleren van gerichte 
kwaliteitsvragen aan zorgaanbieders.

•	 De	 website	 www.zorgkwaliteit.be	 richt	 zich	 zowel	 naar	
patiënten als professionals en laat toe verschillende 
ziekenhuizen met elkaar te vergelijken vanuit vragen als 
“Hoe goed is mijn ziekenhuis?”, “Waar krijg ik de beste 
zorgen na de diagnose borstkanker?”, “Zouden andere 
patiënten het ziekenhuis aanbevelen?” etc. Ziekenhuizen 
kunnen zelf kiezen hun resultaten op verschillende kwali-
teitsindicatoren te publiceren op genoemde website. Het 
Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des 
soins et de la Sécurité des patients (PAQS) streeft een 
gelijkaardige publicatie van kwaliteitsindicatoren na voor de 
Franstalige ziekenhuizen. Zie http://www.paqs.be voor meer 
info.

Figuur 9:  Kamersupplement per dag in eenpersoonskamers in het klassiek ziekenhuis, gemiddelde per 
ziekenhuis (basis: facturatiegegevens van CM leden)
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Figuur 10:  Evolutie van het volume kamersupplementen betaald door CM leden bij hospitalisatie, per 
hospitalisatietype, bedragen 2016

Figuur 11:  Evolutie van de globale uitgaven voor implantaten en medisch materiaal in België, 
 alle hospitalisatietypes samen, prijzen 2016.
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•	 TestAankoop	 biedt	 een	 handige	 module	 aan	 die	 de	
resultaten van de ziekenhuisinspecties uitgevoerd door de 
Zorginspectie (Vlaamse Overheid) samenvat. Meerdere 
ziekenhuizen kunnen met elkaar worden vergeleken o.a. 
wat betreft handhygiëne, sterilisatietechnieken, 
patiëntenidentificatie, personeelsbezetting, onderhoud 
van apparatuur, volledigheid van het patiëntendossier: 
https://www.test-aankoop.be/gezondheid/hospitalisatie/
bereken-zel f / inspect ieresul t a ten-k wal i te i t-van-
chirurgische-zorg-per-ziekenhuis en www.test-aankoop.
b e / g e z o n d h e i d / h o s p i t a l i s a t i e / d o s s i e r /
inspect ieresul taten-k wali tei t-z iekenhuizen-voor-
internistisch-zorgtraject. Deze module is enkel te 
raadplegen in het Nederlands.

•	 De	 ziekenhuizen	 in	 België	 zitten	 in	 een	 ware	 “accre
diteringsflow”. Basisinfo over ziekenhuisaccreditatie en 
accreditatielabels is te vinden in bijlage 3 van de dertiende 
CM Ziekenhuisbarometer beschikbaar via https://www.
cm.be/binaries/Persdossier-ziekenhuisbarometer-13_
tcm375-197808.pdf

4. Discussie

Onze dertiende CM ziekenhuisbarometer toont dat het aantal 
ziekenhuisopnames blijft toenemen, dat de ereloon- en 
kamersupplementen bij opname op een eenpersoonskamer 
opnieuw sterk toegenomen zijn (voornamelijk in het 
dagziekenhuis) en dat het grote prijsverschil voor zorg/
opname in een individuele versus gemeenschappelijke 
kamer verder blijft groeien. Een grondige hervorming van de 
ziekenhuisfinanciering is dringend nodig teneinde (1) het 
zorglandschap in lijn te brengen met de werkelijke 
bevolkingsevoluties en zorgnoden, en (2) incentives te 
bieden aan ziekenhuizen met een goede zorgcoördinatie en 
-kwaliteit in al haar dimensies. We vragen een correcte en 
transparante financiering van de ziekenhuizen die rekening 
houdt met de budgettaire realiteit in ziekenhuizen en hun 
zorgopdrachten.

Een nieuw financieringsmodel kan pas werken als alle 
partners het fundamentele debat over de ereloonsupplemen-
ten willen voeren. Om tot correcte oplossingen te kunnen 
komen voor de patiënt, de arts, het ziekenhuis en de 
maatschappij is transparantie nodig. Transparantie over het 

gebruik van de erelonen en ereloonsupplementen (“Welk 
aandeel is nodig om de praktijkkosten te dekken en welk 
aandeel is nodig voor het professioneel deel?”, “Wat is de 
omvang en besteding van de afdrachten?”, etc.) maar ook 
een globalere transparantie (o.m. over ristorno’s en reserves 
van ziekenhuizen). Pas dan kan de omvang van een eventuele 
onderfinanciering van de medische zorg in ziekenhuizen in 
kaart worden gebracht en kan worden onderzocht waarom 
bepaalde ziekenhuizen het financieel goed doen en andere 
niet.18 Evenzeer kan de gevraagde transparantie een hulp zijn 
in de herijking van de nomenclatuur.19 Aanpassingen in de 
nomenclatuur zijn nodig om tot een meer billijke vergoeding 
te komen voor zorgverstrekkers, waarbij o.m. de 
scheeftrekking ten voordele van technische prestaties 
gecorrigeerd wordt en evoluties in de medische activiteit in 
rekening worden gebracht. Onze positie als CM is duidelijk: 
op termijn moeten de ereloonsupplementen weggewerkt 
worden.

In 2016 betaalden CM leden bij ziekenhuisopname net geen 
200 miljoen euro aan ereloonsupplementen. Dit is ruim 
970.000 euro meer dan in 2015 en ca. 22,6 miljoen euro meer 
dan in 2013. Tussen 2013 en 2016 is het volume aan ereloon-
supplementen voor opnames in een eenpersoonskamer 
gestegen met 19% (+15% bij klassieke opname, +46% bij 
chirurgische dagopname en +52% bij niet-chirurgische 
dagopname). Ter referentie: in dezelfde periode (2013-2016) 
is het aantal opnames in eenpersoonskamers gestegen met 
9% (+6% bij klassieke opname, +24% bij chirurgische 
dagopname en +23% bij niet-chirurgische dagopname). Uit 
een studie over de ereloonsupplementen in acute 
ziekenhuizen (uitgevoerd door het InterMutualistisch 
Agentschap (IMA) in opdracht van de nationale commissie 
artsen ziekenfondsen van het RIZIV) weten we dat het totale 
bedrag aan ereloonsupplementen aangerekend aan patiënten 
tijdens ziekenhuisverblijven in 2015 maar liefst 531 miljoen 
euro bedroeg. Dit IMA rapport leert ons verder dat de 
ereloonsupplementen in de periode 2006-2015 een 
gemiddelde jaarlijkse groei kenden van 6,5%, wat in totaal 
volume een toename met ¾ vertegenwoordigt. In 10 jaar tijd 
is het aandeel van de ereloonsupplementen van 14% van de 
honoraria (in 2006) naar 18% (in 2015) gegroeid. Abstractie 
makend van de inflatie, kenden de conventie-erelonen (die 
de basis vormen voor de ereloonsupplementen) een reële 
jaarlijkse groei van 1,7% tegenover 4,4% voor de 
ereloonsupplementen, zo blijkt uit het IMA rapport.20 Dit kan 
zo niet verder.

18 De resultaten van de Model for Automatic Hospital Analyses (d.i. de zogenaamde “MAHA studie”) van 2017 tonen dat (1) de sector van de algemene 
ziekenhuizen, globaal genomen, een gezonde financiële structuur vertoont (zowel gemeten naar solvabiliteit als naar schuldgraad of liquiditeitsgraad), en (2) 
2 ziekenhuisinstellingen op 3 een positief courant resultaat hadden in 2016. Zie https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Expertise/Studies/SocialProfit/index.
aspx?firstWA=no

19 De nomenclatuur is een lijst van intellectuele en technische geneeskundige verstrekkingen vastgelegd in een koninklijk besluit op basis waarvan het 
honorarium voor de arts, het remgeld en de tegemoetkoming voor de patiënt berekend wordt (Definitie R. van den Oever, De nomenclatuur: Instrument tot 
verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg, Vesaliusleergangen).

20 IMA-rapport Monitoring van de ereloonsupplementen tijdens ziekenhuisverblijven, beschikbaar via http://ima-aim.be/Ereloonsupplementen-in
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De resultaten met betrekking tot het dagziekenhuis verdienen 
bijzondere aandacht. Niet enkel omdat 2016 het eerste 
volledige jaar was waarin ziekenhuisartsen enkel nog 
ereloonsupplementen konden aanrekenen bij patiënten die in 
de opnameverklaring kozen voor een eenpersoonskamer én 
er ook effectief verbleven, maar ook omdat het dagziekenhuis 
– samen met het ambulante gedeelte van het ziekenhuis – 
wellicht de kern zullen uitmaken van het ziekenhuis van de 
toekomst. Een CM lid dat in 2016 opgenomen werd in het 
dagziekenhuis, een chirurgische ingreep onderging en koos 
voor een eenpersoonskamer, betaalde gemiddeld 639 euro 
aan ereloonsupplementen. Dat is 8% meer dan in 2015 en 
maakt vier vijfden uit van de gehele kostprijs ten laste van de 
patiënt. Ook betaalde deze patiënt – gemiddeld – 52 euro 
kamersupplement, d.i. een prijsstijging van 10% t.o.v. 2015. 
We maken ons ernstig zorgen over de evolutie van deze 
supplementen. Ze zorgen ervoor dat het verschil in persoonlijk 
aandeel verder toeneemt, naargelang de kamerkeuze van de 
patiënt. In 2016 bedroeg de kostprijs ten laste van de patiënt 
in het chirurgisch dagziekenhuis ruim het 7-voud wanneer 
deze koos voor een eenpersoonskamer i.p.v. voor een kamer 
voor twee of meer personen. Vreemd toch, voor dezelfde 
zorg? Als CM spreken we ons uit tegen de dualisering van de 
toegang tot zorg in het ziekenhuis waarbij binnenkort enkel zij 
die een dure hospitalisatieverzekering kunnen betalen, nog 
in een eenpersoonskamer zullen kunnen verblijven.

Door in deze ziekenhuisbarometer opnieuw te stellen dat de 
ereloonsupplementen verder stijgen aan een behoorlijke 
snelheid en dat de gevraagde bedragen enorm variëren 
zonder hiervoor een rechtvaardiging of sociaal nut te kunnen 
vinden,21 trappen we een open deur in. De afschaffing van 
ereloonsupplementen op twee- en meerpersoonskamers 
wordt wel eens aangewezen als een belangrijke reden 
waarom de ereloonsupplementen op eenpersoonskamers 
jaar na jaar toenemen. “Logisch dat de overblijvende 
ereloonsupplementen meer gaan stijgen als men ze elders 
heeft afgeschaft”, klinkt het dan. De stijgende trend van 
ereloonsupplementen op eenpersoonskamers is echter al 
jaren bezig, van ruim vóór het verbod op ereloonsupplementen 
in twee- of meerpersoonskamers (zie figuren 5 en 8). Verder 
leren onze cijfers ons dat het vragen van ereloonsupplementen 
op medische prestaties bij opname op twee- of meer -
persoonskamers geen algemene praktijk was vóór het 

verbod; deze praktijk was beperkt tot een aantal 
ziekenhuizen.22

De groei in (ereloon)supplementen die tot nu toe is 
vastgesteld, heeft geen reden om vanzelf stil te vallen. 
Integendeel, er zijn meerdere goede argumenten23 om te 
stellen dat de groei dreigt aan te houden of zelfs toe te nemen. 
De kosten dreigen verder te verschuiven naar de patiënt. 
Bijkomende maatregelen zijn nodig. In afwachting van de 
structurele oplossingen die samen met de ziekenhuizen, 
artsen en overheid dienen te worden gevonden, willen we 
dat er op korte termijn een aantal stappen worden gezet:

•	 Ten	 eerste	 vragen	 we	 dat	 patiënten	 voor	 hun	
ziekenhuisopname een duidelijke kostenraming krijgen. 
Een kostenraming maakt het voor de patiënt mogelijk om 
de kost bij opname in een individuele versus 
gemeenschappelijke kamer te vergelijken (en dus een 
bewuste kamerkeuze te maken). Ook stelt het de patiënt in 
staat om – indien gewenst – de kostprijs te vergelijken 
tussen verschillende ziekenhuizen en om – voor opname 
– vragen te formuleren aan het betrokken ziekenhuis, de 
arts of verzekeringsinstelling. Niettegenstaande er 
juridisch diverse duidelijke bepalingen zijn rond de plicht 
van zorgverleners en verzorgingsinstellingen om hun 
patiënten te informeren over de te verwachten kostprijs,24 
zien we in de praktijk nog al te vaak mensen die verrast zijn 
over de hoogte van hun ziekenhuisfactuur.

•	 Ten	 tweede	 willen	 we	 –	 in	 afwachting	 van	 bijkomende	
maatregelen – een standstill van de ereloonsupplementen. 
Dit betekent een bevriezing van enerzijds de aan de patiënt 
aangerekende ereloonsupplementen en anderzijds van de 
door de artsen te verrichten afdrachten aan de ziekenhuizen. 
Deze vraag geldt zeker ook in het nieuwe systeem van 
laagvariabele zorg, alwaar we een inflatie vrezen van de 
ereloonsupplementen aangerekend aan de patiënt. Dat de 
ereloonsupplementen niet werden herzien in het systeem 
van laagvariabele zorg, zien we als een gemiste kans. Au 
fond vinden we zelfs dat ereloonsupplementen niet aan de 
orde zijn bij laagvariabele zorg.25

•	 Ten	 derde	 vragen	 we	 een	 algemeen	 verbod	 op	
ereloonsupplementen voor medisch-technische presta-
ties,26 reanimatie prestaties en prestaties chronische 
dialyse tijdens hospitalisatie voor intercurrente ingrepen.

21 Ereloonsupplementen variëren enorm tussen ziekenhuizen, regio’s, specialismen en zelfs binnen specialismen.

22 In 2012 was 90% van de totale massa aan ereloonsupplementen op medische prestaties bij klassieke opname van CM leden in een gemeenschappelijke 
kamer (d.i. 8,6 mio euro van de 9,5 mio euro) te situeren binnen – slechts – 9 ziekenhuizen. Analoog was in 2015 48% van de totale massa aan 
ereloonsupplementen op medische prestaties in het chirurgisch dagziekenhuis bij opname van CM leden in een gemeenschappelijke kamer (d.i. 1,7 mio euro 
van de 3,5 mio euro) te situeren binnen – slechts – 2 ziekenhuizen. 

23 Dertiende CM Ziekenhuisbarometer, p. 8. Beschikbaar via : https://www.cm.be/binaries/Persdossier-ziekenhuisbarometer-13_tcm375-197808.pdf

24 De Wet betreffende de Rechten van de Patiënt, de Europese Richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg 
en het Wetboek economisch recht.

25 Dertiende CM Ziekenhuisbarometer, p. 9-11. Beschikbaar via : https://www.cm.be/binaries/Persdossier-ziekenhuisbarometer-13_tcm375-197808.pdf

26 Dit zijn prestaties waarbij er geen enkel contact plaatsvindt met de patiënt en waarbij de patiënt niet zelf zijn zorgverlener kiest. Typische voorbeelden zijn 
prestaties voor klinische biologie, anatomopathologie, medische beeldvorming, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. 
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•	 Ten	vierde	willen	we	dat	de	overheid	–	conform	artikel	97	
van de Ziekenhuiswet – een maximum stelt aan het bedrag 
van kamersupplementen. Dit gelet op de algemene 
evolutie van de kamersupplementen aangerekend per dag 
in de tijd en op de enorme variatie tussen ziekenhuizen (die 
niet steeds te verklaren is door de ligging in ruraal dan wel 
stedelijk gebied).

In verband met zorgkwaliteit vragen we dat ziekenfondsen 
de diagnose(s) krijgen om kosten en kwaliteit per aandoening 
transparant te maken, alsook om kwaliteit ten behoeve van 
de patiënt transparant te maken. We dringen er verder op 
aan dat de introductie van het systeem van laagvariabele 
zorg gepaard gaat met een systeem van kwaliteitsbewaking. 
In huidig voorliggend voorstel is dit niet het geval: het 
registreren van verrichte verstrekkingen staat geenszins 
synoniem met het meten van zorgkwaliteit. We vragen de 
garantie dat de patiënt de beste zorg blijft krijgen in het 
voorgestelde forfaitair systeem.

Als toekomstgericht gezondheidsfonds vinden wij dat de 
eenpersoonskamer de nieuwe standaard moet worden bij 
klassieke hospitalisatie. Dit is ook wat onze leden vragen.27 
De eenpersoonskamer als nieuwe standaard kan echter 
alleen indien de medische kosten (gelijke kost voor iedereen, 
onafhankelijk van de kamerkeuze) en de verblijfskosten 
gesplitst worden en indien de ereloonsupplementen 
weggewerkt worden. De uitbreiding van het aanbod 
eenpersoonskamers die vandaag al in veel ziekenhuizen 
gezien wordt, beantwoordt duidelijk aan een vraag van de 
bevolking. Ook stellen we vast dat steeds meer ziekenhuizen 
“luxe eenpersoonskamers” aanbieden tegen hogere 
kamersupplementen dan standaard eenpersoonskamers. 
Blijkbaar beschouwen ook ziekenhuizen “gewone 
eenpersoonskamers” meer en meer als standaard. Wij, als 
CM, zien een ziekenhuisverblijf in een eenpersoonskamer 
dan ook niet als een “luxe” die enkel toegankelijk is voor wie 
het zich kan veroorloven. Frequent zien wij leden die voor een 
eenpersoonskamer gekozen hebben – niet omwille van luxe 
maar omwille van de ernst van hun gezondheidstoestand – 
en dan ongewild geconfronteerd worden met torenhoge 
supplementen. Laten we ook een aantal andere factoren niet 
uit het oog verliezen: hoe kan – praktisch gezien – het 
medisch geheim gegarandeerd worden in een gemeen-

schappelijke kamer? Wat met de rol van bijv. privacy en 
nachtrustkwaliteit? Is een eenpersoonskamer in vele 
gevallen ook gewoon geen betere medische praktijk dan 
mensen samen te leggen op een kamer met kans op 
wederzijdse contaminatie?

5. Limitaties

Zoals elke studie, heeft ook de CM Ziekenhuisbarometer 
limitaties. Ten eerste kan men zich afvragen of de onder-
zoeksresultaten afkomstig van CM leden generaliseerbaar 
zijn naar de totale Belgische bevolking. Anders gesteld valt 
het niet uit te sluiten dat de bevindingen – op een ongekende 
wijze – beïnvloed zijn door de keuze van de steekproef, m.n. 
(enkel) CM leden. Hierbij reiken we de hand uit naar alle 
ziekenfondsen van België om samen te bouwen aan de 
ziekenhuisbarometer van de toekomst, m.n. een barometer 
die betrekking heeft op de gehele Belgische bevolking. 
Inderdaad, ook CM werkt aan een efficiëntere inzet van 
middelen en streeft continu naar kwaliteitsverbetering. Alle 
constructieve input die kan bijdragen tot verdere 
kwaliteitswinst van de zieken huisbarometer is daarenboven 
steeds welkom. Ten tweede zou deze studie de indruk kunnen 
wekken dat we de (klassieke en dagopnames in de) algemene 
ziekenhuizen te weinig in de context zien van het ruimere 
zorglandschap, dat ook volop in beweging is. Niets is minder 
waar. We begrijpen dat beleidsmaatregelen genomen in de 
ziekenhuissector een impact kunnen hebben op o.m. de 
ambulante of private zorgverlening. Een blinde vlucht naar 
die vormen van zorgverlening – die op heden weinig 
onderzocht zijn (hoeveel ereloonsupplementen gaan daar 
bijvoorbeeld om?) – is binnen de huidige regelgeving te 
vermijden in het belang van de patiënt: niet enkel is de 
controle op kwaliteit en veiligheid er op heden weinig 
gereguleerd, ook komt dit – in het huidige kader – wellicht 
neer op een voor de patiënt duurdere (dus minder 
toegankelijke) zorg. Een derde element dat als limitatie 
ervaren kan worden bij het lezen van deze studie, is dat de 
ziekenhuisbarometer geen beeld schept over de evolutie van 
het aantal heropnames voor eenzelfde type van behandeling. 
Dergelijke info ware echter nuttig om de impact van de 
verkorting van de verblijfsduur te evalueren.

27 In de CM congresenquête 2015 antwoordde 73% - van de in totaal meer dan 50.000 ondervraagden - liever alleen te liggen bij ziekenhuisopname. Bij onze 
leden tussen 18 en 49 jaar liep dit cijfer op tot 81%.
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28 Een eerste prijsindicatie kan u mogelijks al vinden op de ziekenhuiswebsite. Heel wat ziekenhuiswebsites bieden immers online standaard kostenramingen 
aan voor frequent voorkomende ingrepen. Ook onze interactieve module om ziekenhuistarieven te vergelijken is zeker een bezoek waard: www.cm.be/
ziekenhuisfactuur. De aldus bekomen prijsindicaties kan u verder bespreken met uw arts om een zo correct mogelijke inschatting van de prijs te krijgen. De 
aldus bekomen prijsindicaties kan u verder bespreken met uw ziekenhuis/arts om een zo correct mogelijke inschatting van de prijs te krijgen.

29 Deze lijst is beschikbaar via de ziekenhuiswebsite. Uw ziekenhuis dient u duidelijk te informeren waar deze lijst consulteerbaar is.

CM tips voor de patiënt:
Bezoek zeker eens onze website voor meer info over ziekenhuisopnames (www.cm.be/cm-dienstverlening-hospitalisatie/
index.jsp). Aarzel niet uw CM kantoor te contacteren bij vragen.

Een aantal tips die u zeker al kunnen helpen:

Vóór ziekenhuisopname:
•	 Vraag	uw	arts	een	raming	van	de	kost	die	uw	ziekenhuisopname	met	zich	meebrengt	met	een	duidelijk	onderscheid	

tussen opname in een individuele dan wel gemeenschappelijke kamer.28 

•	 Kies	(kosten)bewust	of	u	een	eenpersoonskamer	dan	wel	een	gemeenschappelijke	kamer	wenst.

•	 Indien	u	een	hospitalisatieverzekering	heeft,	vraag	na	wat	het	maximaal	percentage	aan	ereloonsupplementen	is	dat	
uw verzekering dekt.

•	 Kies	 bewust	 van	welke	 goederen	en	diensten	die	 losstaan	 van	de	medische	 zorg	 u	 gebruik	wil	maken.	Consulteer	
hiertoe vooraf de lijst “diverse kosten”.29 Enkel deze diensten of goederen waar u uitdrukkelijk heeft om gevraagd, 
mogen aangerekend worden.

•	 Een	 bezoek	 aan	 volgende	 websites	 kunnen	 u	 ondersteunen	 in	 het	 formuleren	 van	 gerichte	 kwaliteitsvragen	 aan	
zorgaanbieders: www.zorgkwaliteit.be; http://www.paqs.be; https://www.test-aankoop.be/gezondheid/hospitalisatie.

Na ziekenhuisopname:
•	 Leg	je	factuur	voor aan	je	ziekenfonds	alvorens	te	betalen.	CMmedewerkers	geven	uitleg	over	de	inhoud	van	je	factuur	

en gaan na of er geen fouten of onwettige kosten in staan. Is dat het geval, kan de dienst Ledenverdediging je factuur 
betwisten bij het ziekenhuis.
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