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Persdossier 6 december 2017 

 

Dertiende CM-ziekenhuisbarometer  

 

 

Voor het dertiende jaar op rij publiceren wij, CM, de jaarlijkse evolutie van de gemiddelde 

ziekenhuisfactuur betaald door onze leden.  

 

Met de publicatie van de ziekenhuisbarometer begeleiden we onze leden door het complexe 

zorglandschap en wijzen we hen de weg naar betaalbare, kwalitatieve zorg. Tegelijkertijd geven 

we signalen aan de overheid en de ziekenhuiswereld om trends met een negatieve impact op de 

patiënt tijdig bij te sturen. Inderdaad, het cijfermateriaal dat we hier ter beschikking stellen, laat 

toe de evolutie van de factuur 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. Als toekomstgericht gezondheidsfonds blijven we 

deze actieve en verantwoordelijke rol - waartoe we ons ook expliciet geëngageerd hebben 1 - gretig 

en met veel goesting verder opnemen. Toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor elkeen die dit 

nodig heeft, blijft hierbij centraal staan voor ons. 

 

De resultaten van deze dertiende ziekenhuisbarometer zijn gebaseerd op de analyse van zo’n 1,4 

miljoen facturen van CM-leden voor hun ziekenhuisopnames in 2016. Het betreft de 

patiëntenfacturen, alvorens tegemoetkoming in het kader van de maximumfactuur, van alle 

algemene en universitaire ziekenhuizen in België. De gehanteerde methodologie is dezelfde als de 

voorbije jaren. Teneinde de huidige gegevens met die van de voorbije jaren te kunnen vergelijken, 

werd de index in rekening gebracht bij alle vermelde bedragen. Alle bedragen in deze studie zijn 

weergegeven in reële termen; de vermelde variatie door groei of daling is dus reëel en niet het 

gevolg van inflatie. Voor de lijst met de ziekenhuizen verwijzen we graag naar bijlage 1; de 

uitgebreide beschrijving van de methodologie vindt u terug in bijlage 2.    

  

Net zoals de voorbije jaren, heeft elk ziekenhuis – voorafgaand aan de publicatie van de 

ziekenhuisbarometer - de gelegenheid gekregen te reageren op haar resultaten. Deze participatieve 

werkwijze stelt ons in staat een correcter beeld van de realiteit te geven. Immers, door de 

ziekenhuizen te betrekken in deze oefening, worden fouten in de registratie en facturatie 

gedetecteerd en rechtgezet. Ook na publicatie zijn we bereid de nodige correcties aan te brengen 

wat betreft onze kostenmodule.2 Deze kostenmodule - op basis van CM gegevens - laat elke burger 

toe om, per dienst, de gemiddelde ziekenhuisfactuur van Belgische ziekenhuizen te vergelijken. 

                                                 
1 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) 
2 publiek beschikbaar via de CM website: https://www.cm.be/wat-te-doen-bij/hospitalisatie/opname/vergelijking-
ziekenhuistarieven/index.jsp; zie ook p. 21 in deze ziekenhuisbarometer voor verdere toelichting.  
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Het vormt een eerste belangrijk puzzelstuk om de patiënt te helpen kritische afwegingen te maken 

en gerichte vragen te stellen aan het ziekenhuis/de arts omtrent de te verwachten factuur. 

Inderdaad, elke patiënt heeft recht op informatie over de kostprijs die hem/haar te wachten staat 

bij ziekenhuisopname.3 Veel patiënten zijn echter niet op de hoogte van dit recht of ervaren een 

zekere gêne om dit onderwerp aan te snijden in hun gesprek met de zorgverstrekker. Een 

kostenraming is een zeer belangrijk hulpmiddel voor de arts/het ziekenhuis om te voorzien in 

voorafgaandelijke informatie aan de patiënt en transparantie over de kostprijs. Wat het aanbieden 

van kostenramingen betreft, dienen concrete stappen voorwaarts gezet.4 Alle ziekenfondsen 

scharen zich samen achter het algemene principe dat alle ziekenhuizen dienen te voorzien in een 

kostenraming en dit voor elke opname. Als eerste stap hiernaartoe willen we een publiek 

beschikbare kostenraming verplicht maken voor alle ziekenhuizen, voor een reeks courante 

behandelingen in het ziekenhuis. Uiteraard doet het afleveren van dergelijke ‘standaard’ 

kostenramingen geen afbreuk aan het recht van elke patiënt om – voorafgaandelijk aan een 

ingreep/opname - individuele en op maat info en schatting van de kostprijs te ontvangen. Dit is des 

te belangrijker gezien – gelukkig – niet altijd de vermelde maximum ereloonsupplementen 

aangerekend worden.  

 

Benadrukt dient te worden dat de ziekenhuisbarometer enkel gaat over de financiële 

toegankelijkheid van een ziekenhuisverblijf en over de – zeer aanzienlijke - verschillen in 

tariefpraktijken tussen de ziekenhuizen. De ziekenhuisbarometer spreekt zich niet uit over een 

mogelijk verband tussen de kostprijs ten laste van de patiënt en de kwaliteit van de verstrekte 

zorg. Anders gesteld: een ‘duur’ ziekenhuis biedt niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit dan 

een ‘goedkoop’ ziekenhuis, en vice versa. Over de zorgkwaliteit van ziekenhuizen is echter steeds 

meer informatie beschikbaar. Ook CM tracht hier haar steentje aan bij te dragen. In bijlage 3 staan 

enkele nuttige instrumenten/links beschreven die een indicatie kunnen zijn voor de kwaliteit van 

de geboden zorg. We hopen dat die informatie, samen met onze ziekenhuisbarometer, een 

verbeterde dialoog over prijs en kwaliteit kan realiseren tussen zorgvragers en –verleners. Wanneer 

een ziekenhuis immers hoger uitkomt qua prijs of lager scoort op bepaalde kwaliteitsindicatoren, 

kan dit mogelijks het gevolg zijn van het aanbieden van hooggespecialiseerde zorg of van het 

behandelen van een doelpubliek dat extra vatbaar is voor complicaties.       

 

In wat volgt, zullen we in een eerste deel de opvallendste evoluties en vaststellingen van 2016 

beschrijven op het vlak van ziekenhuisfactuur en –opnames. Dit alles wordt in de context geplaatst 

van de grote veranderingen die (zullen) plaatsgrijpen in de ziekenhuiszorg en het –landschap. 

Vanzelfsprekend komen een aantal van onze bezorgdheden uitgebreid aan bod, waaronder de 

verdere toename van het aantal opnames, de sterke toename van ereloon- en kamersupplementen 

bij opname op een eenpersoonskamer (voornamelijk in het dagziekenhuis), het enorme prijsverschil 

voor zorg/opname in een individuele vs. gemeenschappelijke kamer en het reële risico op een 

                                                 
3 Zorgverleners dienen hun patiënten op voorhand te informeren over de kostprijs; 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 bevatten duidelijke bepalingen in deze context.   
4 Nationaal Akkoord artsen – ziekenfondsen, TGR 16-7, 22 december 2015, p. 10 punt 4.3.3. 
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explosie van de ereloonsupplementen in huidig voorliggend voorstel wat betreft forfaitarisering van 

laagvariabele zorg. Als toekomstgericht gezondheidsfonds poneren we ook de stelling dat opname 

in een eenpersoonskamer de ‘standaard’ zou moeten worden en dit zonder ereloonsupplementen. 

Dit is immers wat onze leden vragen, zo blijkt uit de CM congresenquête van 2015. Het eerste deel 

sluiten we af met het CM-achtpuntenplan om geneeskunde met 2 snelheden te vermijden, tips voor 

de patiënt om onaangename verrassingen te vermijden op het vlak van ziekenhuiskosten en een 

toelichting rond de vergelijkingsmodule voor de ziekenhuistarieven op cm.be. In het tweede deel 

presenteren we – traditiegetrouw - de gedetailleerde analyse van de ziekenhuisfacturen van 2016, 

inclusief verhelderende grafieken en tabellen.  

 

2016. Het jaar waarin een nieuwe, vereenvoudigde patiëntenfactuur in gebruik werd genomen door 

de ziekenhuizen met als doel de patiënt een toegankelijker overzicht te geven van de 

aangerekende kosten. Dit is zonder meer een grote stap voorwaarts op het vlak van financiële 

transparantie naar de patiënt toe. Deze transparantie kan in de toekomst verder versterkt worden 

door de structuur en terminologie van de patiëntenfactuur over te nemen in kostenramingen.  

 

Ook was 2016 het eerste volledige jaar waarin ziekenhuisartsen enkel nog ereloonsupplementen 

konden aanrekenen bij patiënten die in de opnameverklaring kozen voor een eenpersoonskamer én 

er ook effectief verbleven. Dit ongeacht het hospitalisatietype.5 De afschaffing van 

ereloonsupplementen op medische prestaties in twee- of meerpersoonskamers is een goede zaak 

voor de toegankelijkheid tot gespecialiseerde medische hulp in het ziekenhuis. Au fond kan gesteld 

worden dat 2016 het eerste volledige jaar was met tariefzekerheid voor patiënten die verbleven in 

een twee- of meerpersoonskamer.6 Dergelijke evoluties juichen wij als CM uiteraard toe. Niet in 

het minst omdat we ervan overtuigd zijn dat er – naast overconsumptie van zorg – ook een 

probleem van onderconsumptie van zorg is. Of beter gezegd: een zorgaanbod dat te weinig 

afgestemd is op de noden van vandaag en morgen. Denk maar aan de enorme uitdagingen die de 

vergrijzing met zich meebrengt en de noden die er zijn op het vlak van langdurige zorg voor (een 

combinatie van) chronische aandoeningen. Globaal genomen zou ongeveer een vijfde tot een kwart 

van de ziekenhuisbedden kunnen afbouwen.7 Ook andere maatregelen – zoals o.m. het tegengaan 

van overgebruik, meer samenwerking tussen ziekenhuizen (groepsaankopen), concentratie van zorg 

wat betreft complexe, zeer gespecialiseerde of zeer dure diensten - kunnen bijdragen tot een 

grotere kostenefficiëntie. Aldus vrijkomende middelen kunnen geheroriënteerd worden naar 

bestaande behoeften voor een betere zorg, waaronder de geestelijke gezondheidszorg, meer 

preventie, thuiszorg, enz.   

                                                 
5 Daar waar ereloonsupplementen op medische prestaties bij klassieke opname in een twee- of meerpersoonskamer reeds 
verboden werden op 1 januari 2013, zijn – sinds 27 augustus 2015 – ook de ereloonsupplementen op medische prestaties in 
twee- en meerpersoonskamers in het dagziekenhuis afgeschaft. Sowieso kunnen geen ereloonsupplementen aangerekend 
worden aan patiënten die op een eenpersoonskamer verblijven wegens medische noodzaak, patiënten die op de afdeling 
spoed of intensieve zorgen verblijven.  
6 Immers, ook het aanrekenen van kamersupplementen op twee- of meerpersoonskamers is verboden (sinds 1 januari 2010). 
Op vandaag zijn de niet-vergoedbare geneesmiddelen en implantaten het enige resterende financiële risico voor patiënten 
in twee- of meerpersoonskamers.    
7 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 
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Door het totaalverbod op ereloonsupplementen in het dagziekenhuis voor kamers voor 2 of meer 

personen, zou men - logischerwijs – in 2016 een gunstige evolutie verwachten voor de 

patiëntenfactuur in het dagziekenhuis. Meerbepaald lijkt een drastische daling van de totale massa 

aan ereloonsupplementen in het dagziekenhuis een logische evolutie, althans wanneer (1) het 

aantal opnames in eenpersoonskamers in het dagziekenhuis niet toeneemt, en (2) de 

ereloonsupplementen die worden aangerekend aan patiënten die kiezen voor opname in een 

eenpersoonskamer niet toenemen. Echter, in 2016 zagen we slechts een relatief beperkte daling 

van de ereloonsupplementen aangerekend in het dagziekenhuis (zie figuur 11 op p. 31). Meer nog, 

voor dagopnames in eenpersoonskamers stelden we een explosieve stijging vast van de 

ereloonsupplementen: +10% in het niet-chirurgisch dagziekenhuis (d.i. gemiddeld 35 euro extra 

per opname in een individuele kamer) en +9% in het chirurgisch dagziekenhuis (d.i. gemiddeld 50 

euro extra per opname). Ten opzichte van 2015 was er slechts een zeer minieme toename in het 

aantal dagopnames in een eenpersoonskamer.8 De toegankelijkheid van dagopnames in een 

eenpersoonskamer neemt af (zie ook onder, kloof tussen de kostprijs voor opname in een 

individuele vs. gemeenschappelijke kamer).    

 

Evoluties in de patiëntenfactuur van het dagziekenhuis verdienen bijzondere aandacht. Het aandeel 

daghospitalisatie in het totaal aantal hospitalisaties stijgt immers jaar na jaar (zie figuur 1 op p. 

23). De komende jaren zal dit type opname wellicht enkel verder stijgen. Interessant vast te stellen 

is dat de toename van dagopnames in België niet zonder meer een verschuiving is van wat 

voorheen in klassieke hospitalisatie gebeurde. Inderdaad, de dagziekenhuisactiviteit neemt de 

klassieke ziekenhuisactiviteit niet over gelet op de evolutie die we zien in het aantal klassieke 

opnames. Vast staat dat het aantal ziekenhuisopnames – los van het type opname – groter is dan 

wat er op basis van de groei en vergrijzing van onze bevolking kan worden verwacht. Op basis van 

een extrapolatie van onze cijfers volgens het CM marktaandeel, schatten we dat er in België in 

2016 ongeveer 50.000 opnames meer waren dan in 2015. Meerdere verklaringen zijn hiervoor 

mogelijk. Mogelijks speelt de huidige financieringswijze van ziekenhuizen een rol: deze jaagt – 

ongewenst – het aantal opnames de hoogte in.9 We vinden dat een grondige hervorming van de 

ziekenhuisfinanciering zich opdringt teneinde (1) een halt toe te roepen aan de voortdurende 

verhoging van het aantal opnames, (2) het zorglandschap terug in lijn te brengen met de werkelijke 

bevolkingsevoluties en de werkelijke toestand van de publieke gezondheid, (3) incentives te bieden 

aan ziekenhuizen die ernaar streven steeds verantwoord te presteren (veeleer dan aan 

ziekenhuizen die het aantal prestaties binnen de bestaande beperkingen opdrijven). Een andere 

mogelijke verklaring voor de aanhoudende toename van het aantal ziekenhuisopnames zit in 

eventuele verschuivingen met de ambulante en private sector, welke op vandaag weinig onderzocht 

is. We pleiten voor een grondige analyse van de ambulante en private sector die inzicht geeft in de 

                                                 
8 In 2016 waren er – slechts - 164 dagopnames méér in eenpersoonskamers dan in 2015. Mogelijks is dit cijfer enigszins een 
onderschatting van de realiteit gezien patiënten die op eenzelfde dag 2 opnames in daghospitalisatie hebben (vb. chronische 
pijnbehandeling + andere, of nierdialyse + andere) slechts 1 keer gerekend worden in de ziekenhuisbarometer. In totaal 
waren er bij CM leden 11.500 dagopnames méér in 2016 dan in 2015.  
9 Wil een ziekenhuis dezelfde financiering blijven krijgen van de overheid, dient het hetzelfde aandeel van het totaal aantal 
opnames te behouden. Ziekenhuizen die minder stijgen in aantal opnames dan hun collega-ziekenhuizen, krijgen in huidig 
systeem minder financiering. Globaal beschouwd worden een goede zorgcoördinatie en –kwaliteit niet gestimuleerd en 
beloond in het huidige financieringsmodel.  
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situatie zoals ze op vandaag is geëvolueerd. Een dergelijke studie, bij voorkeur intermutualistisch 

uitgevoerd, kan nuttige inzichten bieden over hoe er in de toekomst moet worden bijgestuurd en 

wat mogelijke gevolgen zijn van beleidsmaatregelen die genomen worden in de ziekenhuissector.  

 

In het verbod op ereloonsupplementen voor ziekenhuisopnames in twee- of meerpersoonskamers, 

schuilen 2 potentiële gevaren. Ten eerste bestaat het gevaar dat patiënten verplicht worden te 

‘kiezen’ voor een eenpersoonskamer, bijvoorbeeld indien zij door een bepaalde arts behandeld 

willen worden. Geregeld ontvangen wij als ziekenfonds dergelijke signalen van patiënten. Cijfers 

tonen ons een opvallende stijging van aantal/aandeel opnames in een individuele kamer in 

bepaalde ziekenhuizen; in sommige ziekenhuizen benadert het aandeel opnames in een 

eenpersoonskamer in het dagziekenhuis dat van klassieke hospitalisatie. Of deze cijfers al dan niet 

een vraag van de patiënt weerspiegelen in specifieke ziekenhuizen, is niet uit te maken. Wel staat 

vast dat het onaanvaardbaar is dat patiënten onder druk (kunnen) komen te staan bij de 

kamerkeuze: de kamerkeuze mag op geen enkele manier de bereidheid van een arts beïnvloeden 

om een patiënt te verzorgen en mag evenmin een invloed hebben op de beschikbaarheid van de 

arts.10 Aan patiënten die in een dergelijke situatie zouden terechtkomen, raden we aan om dit bij 

de ombudsdienst/verantwoordelijke van het ziekenhuis aan te kaarten, hulp te vragen bij hun 

ziekenfonds, een schriftelijke bevestiging te vragen, of om toch voor een tweepersoonskamer te 

ondertekenen op het moment van opname. Ten tweede zou genoemd verbod de druk kunnen doen 

toenemen om méér supplementen aan te rekenen bij opnames op een eenpersoonskamer. Dit komt 

neer op het maximaal ‘benutten’ van de bestaande wettelijke mogelijkheden door – als 

zorgverlener/ziekenhuis – de ereloon- en kamersupplementen te verhogen bij patiënten die kiezen 

voor een eenpersoonskamer.11 Cijfers leren ons echter dat het vragen van ereloonsupplementen op 

medische prestaties bij opname op een twee- of meerpersoonskamer geen algemene praktijk was 

voor het verbod. Inderdaad, genoemde praktijk was beperkt tot een aantal ziekenhuizen. Zo was in 

2012 90% van de totale massa aan ereloonsupplementen op medische prestaties bij klassieke 

opname in een gemeenschappelijke kamer te situeren binnen – slechts - 9 ziekenhuizen; in 2015 

was 48% van de totale massa aan ereloonsupplementen op medische prestaties in het chirurgisch 

dagziekenhuis bij opname in een gemeenschappelijke kamer te situeren binnen – slechts - 2 

ziekenhuizen. Ook is het zo dat de stijgende trend van supplementen aangerekend bij opname in 

een eenpersoonskamer reeds aanwezig was vóór het verbod op ereloonsupplementen in twee- of 

meerpersoonskamers.     

                                                 
10 Zie de Ziekenhuiswet, art. 29/1: “Ongeacht de keuze voor een opname in een individuele kamer, een tweepatiëntenkamer 
of een gemeenschappelijke kamer heeft de patiënt altijd recht op hetzelfde aanbod aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg. 
Het in het eerste lid bedoelde aanbod betreft zowel de verstrekkingen die in het ziekenhuis worden aangeboden, de termijn 
waarbinnen deze verstrekkingen worden aangeboden, als de artsen die in het ziekenhuis werkzaam zijn.” 
Dit artikel wordt gesanctioneerd door in artikel 128 van de Ziekenhuiswet een 13° op te nemen:  “Onverminderd de 
toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie 
maanden en met geldboete van zesentwintig tot tweeduizend euro of met één van die straffen alleen : … 13° hij die met 
overtreding van artikel 29/1 patiënten ongelijk behandelt.” Deze bepaling is van openbare orde.  Daarom mag hiervan niet 
worden afgeweken, zelfs niet met de toestemming van de patiënt. Deze bepaling gaat met een sanctie gepaard. 
11 Elk ziekenhuis stelt zelf een maximaal percentage ereloonsupplementen vast dat hun artsen per prestatie mogen 
aanrekenen ten aanzien van het officieel tarief. Een wettelijke begrenzing is er niet. Er is één uitzondering: de 
overeenkomst borstreconstructie met eigen weefsel. Ziekenhuizen en plastisch chirurgen die deze overeenkomst 
ondertekend hebben, verbinden zich ertoe de ereloonsupplementen op een eenpersoonskamer te beperken tot 100% (voor 
deze prestaties). Het kamersupplement is op heden vrij te kiezen door elk ziekenhuis. Het kamersupplement en het 
maximaal percentage ereloonsupplementen dienen opgenomen te worden in de opnameverklaring.  
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Op basis van de opnameverklaringen zien we dat ziekenhuizen de maximaal toegelaten plafonds 

voor de ereloonsupplementpercentages gestaag optrekken (zie figuur 12 op p. 32). Naarmate de 

maximale ereloonsupplementen stijgen, neemt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg af. 

Maar liefst de helft van de ziekenhuizen hanteert op heden een maximum ereloonsupplement van 

minstens 200%. Niettegenstaande niet elke arts systematisch het maximumbedrag aanrekent (zie 

figuur 14 op p. 33), geeft deze waarneming een duidelijke trend aan die we bevestigd zien op basis 

van de patiëntenfacturen. In 2016 zijn de ereloonsupplementen verder gestegen, voornamelijk 

in het dagziekenhuis (cf. supra). Zelfs bij klassieke opnames zijn de ereloonsupplementen 

gestegen met 2%.12 Concreet betekent dit - voor elk van de 175.562 CM-patiënten opgenomen in 

een eenpersoonskamer - een toename van gemiddeld 16 euro aan ereloonsupplementen, 

niettegenstaande het feit dat het aantal ligdagen is verminderd en de remgelden met 3% zijn 

afgenomen. Ook stellen we vast dat de kamersupplementen fors duurder geworden zijn (zie 

figuur 22 op p. 43): bijna de helft van de ziekenhuizen heeft het kamersupplement verhoogd tussen 

2015 en 2017, zo leiden we af uit de opnameverklaring. De gemiddelde verhoging bedraagt 12 euro 

per ligdag, wat overeenkomt met een verhoging van 27%.13 Wetende dat de gemiddelde ligduur 

6,27 dagen bedraagt bij patiënten die een kamersupplement betalen, komt dit gemiddeld neer op 

75 euro extra aan kamersupplement in die Belgische ziekenhuizen die een prijsstijging hebben 

doorgevoerd. Het kamersupplement in 2016 in België bedroeg gemiddeld (over alle ziekenhuizen 

heen) 52 euro per ligdag, ook al zijn er grote variaties tussen de ziekenhuizen. In die context 

vragen we dat de overheid - conform artikel 97 van de Ziekenhuiswet - een maximum stelt aan het 

bedrag van kamersupplementen. Wat de specifiek de kamersupplementen bij dagopnames betreft, 

is het gemiddeld aangerekend bedrag bij opname in een eenpersoonskamer gestegen met 10% in 

het chirurgisch dagziekenhuis en met 8% in het niet-chirurgisch dagziekenhuis.  

 

De vaststelling dat – in 2016 - 80% à 90% van de patiëntenfactuur bij ziekenhuisopname in een 

eenpersoonskamer bestond uit ereloon- en kamersupplementen, verontrust ons.14 Vanuit het 

perspectief van ziekenhuizen is het zo dat – gemiddeld genomen – de totale inkomsten uit 

patiëntbetalingen bij klassieke opnames in eenpersoonskamers groter zijn dan deze uit kamers voor 

2 of meer personen, niettegenstaande slechts 23% van de klassieke opnames plaatsvinden in 

eenpersoonskamers.  

 

De kloof tussen de kostprijs voor opname in een individuele dan wel gemeenschappelijke kamer 

blijft verder groeien: in 2016 was de gemiddelde kost voor een klassieke opname, chirurgische 

dagopname en niet-chirurgische dagopname respectievelijk 5.4, 7.1 en 19.5 keer duurder in 

een eenpersoonskamer dan in een twee- of meerpersoonskamer. Vreemd toch, voor dezelfde 

zorg? De ereloonsupplementen domineren de patiëntenfactuur steeds meer (cf. supra, figuur 9 op 

p. 29 en figuur 10 op p. 30). België heeft de weinig benijdenswaardige eer het enige land te zijn 

                                                 
12 Indien ook ereloonsupplementen op toezichtshonoraria worden meegerekend, bedraagt de stijging 1%.  
13 Van die ziekenhuizen die het kamersupplement verhoogd hebben tussen 2015 en 2017, bedroeg het kamersupplement in 
2015 gemiddeld 46 euro per ligdag, en in 2017 gemiddeld 58 euro per ligdag.  
14 Chirurgisch dagziekenhuis: 79% ereloonsupplementen, 6% kamersupplementen, 8% remgeld;  
niet-chirurgisch dagziekenhuis: 80% ereloonsupplementen, 10% kamersupplementen, 7% remgeld;  
klassieke opname: 62% ereloonsupplementen, 17% kamersupplementen, 15% remgeld. 



Pagina 7 van 67 

 

waar het al dan niet kunnen vragen van ereloonsupplementen afhangt van de kamerkeuze van de 

patiënt. Het is niet verdedigbaar dat het inkomen van de ziekenhuisarts – en van ziekenhuizen via 

het systeem van afdrachten - momenteel afhankelijk is van de kamerkeuze van de patiënt. Ook de 

CM leden gaven in deze context hun mening: de bevraging naar aanleiding van het CM Congres in 

juni 2015 toont aan dat 86% van de ruim 50.000 respondenten achter het principe staat van een 

gelijke vergoeding voor medische behandeling, ongeacht de kamerkeuze.15 Daarbij komt dat de 

hoegrootheden van ereloonsupplementen – die in essentie als bijkomstig, “supplementair” in het 

leven werden geroepen – in sommige gevallen bezwaarlijk nog “gematigd” en “bescheiden” te 

noemen zijn (cf. de deontologische code geneeskundige plichtenleer) en nooit bedoeld waren om - 

structurele tekorten in – ziekenhuisfinanciering toe te rijden. Ook uit recente verklaringen van 

Minister De Block blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen de problematiek van de 

ereloonsupplementen en de ziekenhuisfinanciering.16  

 

Ereloonsupplementen brengen een groeiend risico van dualisering in de ziekenhuissector met 

zich mee, met aan de ene kant ziekenhuizen waarin het medisch korps meer kan verdienen en 

waarin systematisch eenpersoonskamers worden aangeboden; aan de andere kant betaalbare 

ziekenhuizen die moeilijkheden ondervinden in het aantrekken van artsen 17 en meer gegoede 

patiënten. De stijging van de premies voor de hospitalisatieverzekering – d.i. een rechtstreeks 

gevolg van de forse stijging van de ereloonsupplementen bij opname in een eenpersoonskamer 18 - 

dreigt de dualisering van de toegang tot zorg in het ziekenhuis nog te versterken. Als de hierboven 

beschreven evoluties zich verderzetten, betekent dit – vanuit het perspectief van de patiënt – 

dat binnenkort enkel zij die een duur hospitalisatiecontract kunnen betalen, nog in een 

eenpersoonskamer zullen kunnen verblijven. Als CM spreken wij ons uit tegen de verdere 

commercialisering en tegen de ‘commerciële symbiose’ die ontstaan is tussen verstrekkers en 

verzekeraars: de private verzekeraars – die vanzelfsprekend winstdoelstellingen betrachten – 

hebben door onbegrensde dekkingen het perfecte alibi gegeven aan verstrekkers om hoge ereloon- 

en kamersupplementen te vragen.     

 

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,19 trappen we een open deur in (zie figuren 9 (p. 

29), 10 (p. 30), 15 en 16 (p. 36)). De toekomst van de honoraria blijft een gevoelig punt en de 

ziekenfondsen betreuren dat de problematiek van de ereloonsupplementen niet werd aangesneden 

in het Plan.20 Daar waar Minister De Block vorig jaar nog bevestigde volledig komaf te willen maken 

met de ereloonsupplementen,21 werd recent gesteld dat afschaffen van de ereloonsupplementen 

                                                 
15 http://www.cm.be/binaries/CM-263-Samen-innoveren_tcm375-172790.pdf 
16 Artsenkrant, ‘De Block: ereloonsupplementen afschaffen geen optie’, 10 november 2017.  
17 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.  
18 De Tijd, ‘Eenpersoonskamer in ziekenhuis fors duurder’, 30 juni 2016. 
19 Ereloonsupplementen variëren enorm tussen ziekenhuizen, regio’s, specialismen en zelfs binnen specialismen. 
20 Plan van aanpak hervorming ziekenhuisfinanciering, beschikbaar op 
http://www.vvpaz.be/Plan_van_Aanpak_Hervorming_ZHF_NL.pdf  
21 De Standaard, De Block pakt ongelijke tarieven in ziekenhuizen aan, 20 juni 2016. 
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geen optie is.22 Een concreet plan bestaat vooralsnog niet. Dit verontrust ons omdat de groei in 

(ereloon)supplementen die tot nu toe is vastgesteld geen reden heeft om vanzelf stil te vallen. 

Deze groei dreigt aan te houden of zelfs nog toe te nemen en de kosten dreigen te verschuiven 

naar de patiënt gelet op volgende elementen:  

- zware nieuwe besparingen zullen ook de volgende jaren de ziekenhuissector treffen.23 

- de ereloonsupplementen zijn niet opgenomen in de hervorming van de 

ziekenhuisfinanciering die per 1 september 2018 in werking zal treden voor de 

‘laagvariabele zorg’ (cf. infra).   

- de trend in ziekenhuizen om de maximaal toegelaten plafonds voor de 

ereloonsupplementpercentages op te trekken.   

- de tendens om ook ereloonsupplementen te vragen bij medisch-technische prestaties. 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. Grote verschillen worden gezien tussen de ziekenhuizen. Als CM pleiten we 

voor een afschaffing van ereloonsupplementen op medisch-technische prestaties.  

- de trend om – bij nieuwbouw of renovatie van ziekenhuizen - gemeenschappelijke kamers 

om te vormen tot individuele kamers 

 

De uitgewerkte strategie rond ereloonsupplementen moet er voor zorgen dat specialisten zich 

gemotiveerd blijven engageren voor het aanbieden van zorg in de ziekenhuizen, zodat geen vlucht 

naar de ambulante of private zorgverlening ontstaat. In het belang van de patiënt is dit te 

vermijden daar dit zou neerkomen op duurdere – dus minder toegankelijke – zorg. Enerzijds is het 

zo dat de terugbetaling door de sociale zekerheid lager is in de ambulante en private setting in 

vergelijking met de ziekenhuissetting (d.i. een afname in solidariteit tegenover zij die zorg nodig 

hebben). Anderzijds kunnen artsen er – behoudens een beperkt aantal uitzonderingen 24 - 

ongelimiteerd ereloonsupplementen aanrekenen aan de patiënt, in het geval de arts ervoor opteert 

zich niet (of slechts gedeeltelijk) te conventioneren.25 Daarnaast is – in tegenstelling tot de situatie 

in ziekenhuizen - de controle op kwaliteit en veiligheid weinig gereguleerd in de ambulante en 

transmurale zorg.  

 

Om als partners tot correcte oplossingen te kunnen komen voor de patiënt, de arts, het ziekenhuis 

en de maatschappij, moet er volledige transparantie komen omtrent het gebruik van de 

ereloonsupplementen. Transparantie over basisvragen als “Welk aandeel van de 

ereloonsupplementen is nodig voor het professionele deel en welk aandeel is noodzakelijk om de 

                                                 
22 Artsenkrant, ‘De Block: ereloonsupplementen afschaffen geen optie’, 10 november 2017. 
23 De Standaard, De Block: ‘Kon niet onder besparingen uit’, 15 oktober 2016;  
De Standaard, De Block: ‘Patiënten gaan er beter van worden’, 18 oktober 2016. 
24 1) op baarmoederscreening (1 prestatie in de anatomo-pathologie) is er een verbod op ereloonsupplementen; 2) op het 
Verzekeringscomité van 4 juli 2016 werden maatregelen goedgekeurd om de supplementen in de ambulante klinische 
biologie in te perken – zie in deze context ook ‘Knack: Betaalt u te veel voor een bloedtest? 18 oktober 2017’ en punt 2 van 
het CM-achtpuntenplan (p. 17).  
25 Een niet-geconventioneerde arts is een arts die de akkoorden over tarieven niet onderschreven heeft.   
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praktijkkosten te dekken?” en “Wat is de omvang en besteding van de afdrachten?” 26 is cruciaal en 

kan helpen in de herijking van de nomenclatuur.27 Een herijking van de nomenclatuur is nodig 

teneinde een correct inkomen te garanderen voor artsen-specialisten waarbij de scheeftrekking ten 

voordele van technische prestaties gecorrigeerd wordt om tot een meer billijke financiering van de 

verschillende specialismen te komen.  

 

Op 1 september 2018 start een belangrijke hervorming van de ziekenhuisfinanciering voor wat 

betreft de zogenaamde laagvariabele zorg. De laagvariabele zorg omvat zorgtrajecten die zeer 

goed voorspelbaar zijn en weinig variëren tussen de verschillende patiënten en ziekenhuizen. Voor 

de financiering van zorg aan die patiënten zal een ziekenhuis per opname of patiënt een - op 

voorhand bepaald - vast bedrag ontvangen. Het betreft met andere woorden een prospectief 

financieringssysteem, waarbij het ziekenhuis een forfait ontvangt dat los staat van het reële 

zorgproces voor de individuele patiënt. De prijs verschilt uiteraard naargelang de reden van 

opname of de aard van de behandeling, maar zal identiek zijn in elk ziekenhuis. Op basis van 

informatie verspreid door de beleidscel van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid slaan 

de ‘laagvariabele verblijven’ op 9,32% van alle verblijven en bedragen de honoraria van de 

betrokken verblijven 11,52% van de honoraria van alle ziekenhuisverblijven (cijfers 2014).28 

Principieel staan wij achter de idee van forfaitarisering, gelet op de zeer grote verschillen in 

kostprijs die op vandaag bestaan tussen ziekenhuizen voor verblijven die een standaardproces van 

weinig complexe zorg vereisen dat weinig verschilt tussen patiënten. We zijn echter bezorgd over 

de potentiële impact op de patiënt van de implementatie van ‘laagvariabele zorg’ in 

voorliggende vorm. Onze bezorgdheid situeert zich op 2 vlakken: op het vlak van kwaliteit van de 

geboden zorg (en dus veiligheid van de patiënt) en op financieel vlak voor de patiënt.  

 

De introductie van een forfaitair systeem als dit moet voor ons gepaard gaan met een systeem van 

kwaliteitsbewaking. Op vandaag is er geen garantie dat de patiënt de beste zorg blijft krijgen in 

het voorgestelde forfaitair systeem. Wie geeft ons de garantie van geneeskunde in functie van de 

zorg voor de patiënt en niet in functie van de betaalsystemen? Wie geeft ons de garantie dat er 

geen selectie van patiënten zal plaatsvinden? We vinden dan ook dat de zorgkwaliteit gemeten 

moet worden; het registreren van de verrichte verstrekkingen staat niet synoniem voor het meten 

van kwaliteit.    

 

In het forfaitair systeem zijn - zoals het nu voorligt en in een eerste fase – enkel de medische en 

paramedische erelonen gedekt in het globaal prospectief bedrag per opname voor de 54 

patiëntengroepen die laagvariabele zorg nodig hebben. Hierdoor hebben wij – op het vlak van 

financiële transparantie en toegankelijkheid voor de patiënt - 3 grote bezorgdheden: de eerste 
                                                 
26 De ziekenhuizen hebben een belangrijke rol in discussies rond erelonen/ereloonsupplementen, omdat ze via het systeem 
van de afdrachten een deel van hun financiering uit de erelonen halen. Een beperking van ereloonsupplementen heeft aldus 
ook een invloed op wat de ziekenhuizen van artsen kunnen vragen als bijdrage in de ziekenhuisfinanciering. 
27 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).  
28 Hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Globaal prospectief bedrag per opname. Editie oktober 2017. Beschikbaar via 
http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/sites/default/files/43/Publicaties/HervormingZHfin/gps_systeem_faq-nl.pdf 
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heeft betrekking op de ereloonsupplementen, de tweede op zogenaamde ‘niet-terugbetaalde 

verstrekkingen’ 29 en de derde op verstrekkingen die vóór of na het verblijf worden verricht.      

 

- De ereloonsupplementen zijn niet opgenomen in de hierboven beschreven hervorming. Er is 

geen enkele evaluatie of monitoring voorzien. Alles blijft dus bij het oude, behalve dan dat 

er een extra risico op verdere inflatie van de ereloonsupplementen ontstaat, onder meer 

om redenen van financiële eenvoud vanuit het standpunt van de ziekenhuizen. Zeker als 

het ereloon in het forfait onvoldoende geacht wordt, is het risico groot dat een eenvormig 

ereloonsupplementpercentage systematisch op alle prestaties zal worden toegepast, 

ook bijvoorbeeld op medico-technische en mogelijks zelfs op paramedische handelingen. 

Ter illustratie geven wij graag het voorbeeld van een totale knieprothese. Stel dat 

het globaal prospectief bedrag voor een volledige knieprothese vastgesteld wordt 

op 1.775 euro.30  Dit bedrag omvat de anesthesie, heelkundige ingreep, klinische 

biologie, beeldvorming en mogelijks ook de kinesitherapie. Mocht er een evolutie 

zijn naar het systematisch toepassen van een eenvormig 

ereloonsupplementpercentage op alle prestaties, zou dit – ten opzichte van de 

huidige praktijken met grote verschillen tussen de ziekenhuizen - een sterke 

stijging in kostprijs betekenen voor de patiënt. Immers, op vandaag worden niet in 

alle ziekenhuizen ereloonsupplementen toegepast op medico-technische prestaties. 

Ook passen niet alle artsen op vandaag systematisch het maximum 

supplementpercentage toe (doch bijvoorbeeld 60% wanneer 100% het 

maximumsupplement op de erelonen is zoals opgenomen in het reglement van het 

betrokken ziekenhuis: in die gevallen zou er bijna een verdubbeling zijn van de 

ereloonsupplementen – zie ook figuur 14 op p. 33). 

Daarnaast is er ook het risico dat ziekenhuizen méér prestaties registreren – aan nulwaarde 

31 - dan reëel uitgevoerd of nodig. Enerzijds kan deze werkwijze gebruikt worden om te 

vermijden dat het forfait dat wordt uitgekeerd aan het ziekenhuis, na verloop van tijd zou 

dalen. Anderzijds kunnen de extra prestaties mee gebruikt worden als berekeningsbasis 

voor de ereloonsupplementen. Gelet op bovenstaande, vragen wij de garantie dat er 

geen explosie plaatsvindt van de ereloonsupplementen. Ook vragen wij de 

supplementen te monitoren en desgevallend enige regulering of plafonnering ervan in 

te stellen. Principieel kan men zich zelfs de vraag stellen of ereloonsupplementen wel aan 

de orde zijn bij laagvariabele zorg. We stellen vast dat de snelheid waarmee de overheid 

het forfaitair systeem wil implementeren, vlot de (implementatie van de) lopende studies 

rond herijking van de nomenclatuur voorbij fietst. 

 

                                                 
29 Dit zijn verstrekkingen waarvoor niet (meer) in een terugbetaling wordt voorzien door de ziekteverzekering, zoals 
bijvoorbeeld bepaalde pijnstillende medicatie, bepaalde prothesen of implantaten. 
30 Dit bedrag is hypothetisch; de forfaitaire bedragen zijn nog niet gekend.  
31 Bijkomende handelingen zullen zelf niet gefactureerd mogen worden in het kader van het globaal prospectief bedrag per 
opname dat enkel de standaard (mediaan) prestaties per pathologie omvat, doch de ereloonsupplementen op deze 
handelingen wel. 
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- Ook voor niet-terugbetaalde verstrekkingen zoals bepaalde geneesmiddelen, medisch 

materiaal, … is niets voorzien. De verstrekkingen die de verplichte verzekering niet dekt, 

zijn niet geforfaitariseerd in een globaal bedrag per opname en toch merken wij grote 

variaties voor eenzelfde pathologie tussen ziekenhuizen.  

     

- Voor de toepassing vanaf 1 september 2018 zal in het globale prospectieve bedrag geen 

rekening worden gehouden met verstrekkingen die worden verricht vóór of na de 

opnames waarop het nieuwe systeem betrekking heeft. Een forfaitaire betaling per 

ziekenhuisopname houdt echter het risico in dat bepaalde prestaties die in het gemiddeld 

forfait zijn opgenomen, vóór of na de hospitalisatie zullen worden uitgevoerd. De 

zorgaanbieder wordt dan eigenlijk 2 keer betaald. We dringen aan om gebruik te maken 

van de wettelijke basis om het globale prospectieve bedrag uit te breiden tot de 

verstrekkingen die verband houden met de opname, maar die worden uitgevoerd 

tijdens een te bepalen periode vóór en/of na de opname (carensperiode). Zoniet, dreigt 

de patiënt meer te betalen zowel bij ambulante zorg als in het ziekenhuis.   

 

Laat ons duidelijk zijn, met de ziekenhuisbarometer is het niet onze bedoeling om 

ziekenhuizen of artsen met de vinger te wijzen. De resultaten van de MAHA-analyse 32 over de 

laatste jaren wijzen op een moeilijke financiële situatie, waarbij het water veel ziekenhuizen 

aan de lippen staat. We begrijpen de grote uitdagingen waar de ziekenhuissector voor staat, 

waaronder de netwerkvorming tussen ziekenhuizen en de afstemming met de eerste lijn, het 

elektronisch patiëntendossier, investeringen in ICT, de kost van hooggeschoold personeel, 

veranderende zorgbehoeften, de shift naar kortere verblijven, innovatie/nieuwe medische 

technologieën (met bijhorend kostenplaatje), sociale veranderingen waaronder immigratie, … en 

dit alles binnen een krap budgettair kader zonder in te mogen boeten op de kwaliteitsvolle 

zorg die vandaag geboden wordt. Als maatschappij kunnen we echter niet toestaan dat 

ziekenhuizen de patiënten moeten onderduwen om zelf niet te verdrinken in financiële 

tekorten. We vragen dat de werkelijke onderfinanciering van de medische zorg in ziekenhuizen 

in kaart wordt gebracht en dat financieringsmiddelen gevonden worden om te voorzien in een 

correct inkomen voor de artsen en in correcte financiering van de ziekenhuizen. Een globale 

transparantie (o.m. ook met betrekking tot ristorno’s en reserves van ziekenhuizen) is nodig, willen 

we zicht krijgen op de objectieve financiële noden van ziekenhuizen. We betreuren dat de MAHA-

analyse geen transparantie biedt over welke ziekenhuizen wel/niet in het rood gaan. Dit maakt het 

bijzonder moeilijk om te begrijpen waarom bepaalde ziekenhuizen het financieel goed doen en 

anderen niet. De tool van ‘De Tijd’ beschikbaar op https://multimedia.tijd.be/ziekenhuizen2017 is 

een zeer nuttig instrument, doch bestrijkt enkel de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen.  

 

 

                                                 
32 Model for Automatic Hospital Analyses, 
https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Expertise/Studies/SocialProfit/index.aspx?firstWA=no 
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Als toekomstgericht gezondheidsfonds bekommeren we ons niet enkel over de tendens naar een 

duale geneeskunde en hoe deze tegen te gaan. Ook moeten we ons de vraag durven stellen of 

eenpersoonskamers niet de nieuwe standaard moeten worden. De uitbreiding van het aanbod 

eenpersoonskamers in vele ziekenhuizen beantwoordt duidelijk aan een vraag van de bevolking: bij 

de ledenenquête die afgenomen werd ter gelegenheid van het CM Congres in juni 2015, antwoordde 

maar liefst 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%. 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 verblijf in een 

eenpersoonskamer dan ook niet als een ‘luxe’ die enkel toegankelijk mag worden voor zij die het 

zich kunnen veroorloven. Is een eenpersoonskamer in vele gevallen geen betere medische praktijk 

dan mensen samen te leggen op een kamer met kans op wederzijdse contaminatie? Hoe kan – 

praktisch gezien – het medisch geheim in een twee- of meerpersoonskamer concreet gegarandeerd 

worden? Wat met de rol die elementen als privacy of nachtrustkwaliteit kunnen spelen in de wens 

om bij ziekenhuisopname alleen op een kamer komen te liggen? Tegen deze achtergrond pleiten 

wij dan ook voor ‘standaard’ eenpersoonskamers als de nieuwe standaard bij klassieke 

hospitalisatie, mits de splitsing van de medische kosten (gelijke kost voor iedereen, 

onafhankelijk van de kamerkeuze) en de verblijfskosten.  
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Samenvatting van de opvallendste vaststellingen voor 2016 
 

Bij alle vermelde bedragen werd de index in rekening gebracht teneinde deze gegevens met die van 

de voorbije jaren te kunnen vergelijken.    

Voor de overzichtstabellen van de gemiddelde kost voor de patiënt verwijzen we naar bijlage 4. 

• Gemiddelde factuur:  
o De gemiddelde factuur voor een klassieke opname (alle kamers) werd 1% goedkoper en 

staat in 2016 op een gemiddeld bedrag van 562 euro.  
� De kostprijs voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer bleef stabiel: 

deze gemiddelde factuur bedroeg 1.494 euro in 2015 en 1.496 euro in 2016.  
� De kostprijs voor een klassieke opname in een twee- of meerpersoonskamer 

werd 2% goedkoper: de gemiddelde factuur daalde van 283 euro in 2015 tot 277 

euro in 2016. 
o De gemiddelde factuur voor een dagopname voor niet-chirurgische ingrepen is ongeveer 

stabiel gebleven (+1%) en is licht gedaald (-2%) voor chirurgische ingrepen in 

dagopname. 
� Voor een dagopname voor chirurgische ingrepen, stelden we een belangrijke 

kostenstijging vast (+8%) in een eenpersoonskamer, welke gecompenseerd 

wordt door een afname van 7% van de gemiddelde prijs wat betreft de kamers 

voor twee of meer personen. Voor een dagopname voor niet-chirurgische 

ingrepen is er een belangrijke kostenstijging (+9%) in een eenpersoonskamer, 

welke min of meer gecompenseerd wordt door een afname van 3% van de 

gemiddelde kostprijs voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer.  
� De gemiddelde factuur in het chirurgisch dagziekenhuis is gestegen tot 813 euro 

in een eenpersoonskamer (735 euro in 2015) en 115 euro in een kamer voor 2 of 

meer personen. De factuur in een eenpersoonskamer bedraagt aldus een 

zevenvoud van de factuur in twee- of meerpersoonskamers.  
 

• Ereloonsupplementen 
o De totale massa aangerekende ereloonsupplementen in eenpersoonskamers is verder 

gestegen met 1,7% in 2016.  Niettegenstaande deze stijging minder uitgesproken is dan 

de stijging van de afgelopen jaren, blijft de gemiddelde stijging van de totale massa 

aangerekende ereloonsupplementen beschouwd over de 5 laatste jaren 5,5% per jaar.   

o In het klassiek ziekenhuis steeg het gemiddeld aangerekend bedrag 

ereloonsupplementen in eenpersoonskamers met 2% in 2016.  Dit doet het gunstig 

effect van de verminderde ligduur – die een vermindering met zich meebrengt van 

variabele kosten – teniet, alsook van de vermindering van het remgeld (-3%). 4 

ziekenhuizen hebben het maximaal percentage ereloonsupplementen in 

eenpersoonskamers verhoogd: bij 2 van deze 4 ziekenhuizen gaat het om een verhoging 

van 150 tot 200%. 

o Bij 17 ziekenhuizen nam het gemiddeld ereloonsupplement met meer dan 10% toe ten 

opzichte van 2015. 

o In 14 ziekenhuizen stond het maximum plafond ereloonsupplementen op 300%. 

o In 2016 vertegenwoordigden deze ereloonsupplementen in de factuur voor een klassieke 

hospitalisatie in een eenpersoonskamer gemiddeld 934 euro van het gemiddelde 

factuurtotaal van 1.496 euro (62,4%). 
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• Kamersupplementen 
o De totale massa kamersupplementen in eenpersoonskamers in klassieke hospitalisatie is 

toegenomen in 2016 met 1,2%. Het gemiddeld aangerekend bedrag kamersupplementen 

bij klassieke hospitalisatie is gedaald met 1%. 

o Het gemiddeld aangerekend bedrag voor een dagopname in een eenpersoonskamer is 

gestegen met 10% in het chirurgisch dagziekenhuis en met 8% in het niet-chirurgisch 

dagziekenhuis.  

o Tussen 2015 en 2017 heeft bijna de helft van de ziekenhuizen het kamersupplement 

opgetrokken! 

o Dit heeft enerzijds te maken met het uitbreiden van het aanbod eenpersoonskamers 

(bij renovatie of nieuwbouw) en anderzijds met de vaststelling dat steeds meer 

ziekenhuizen ‘luxe eenpersoonskamers’ aanbieden tegen hogere kamersupplementen 

dan standaard eenpersoonskamers. Mogelijks speelt ook de verkorte ligduur een rol: 

ziekenhuizen verhogen mogelijks hun tarieven om dezelfde inkomsten te behouden op 

de kortere ligduur.  

o Deze supplementen variëren enorm van ziekenhuis tot ziekenhuis, gaande van 

gemiddeld 17 euro per dag in het UZA tot tot 163 euro per dag in de Cliniques 

Universitaires Saint-Luc (Woluwe). 

 

• Opnames in eenpersoonskamers 
o Wat betreft klassieke hospitalisatie waren er in 2016 in totaal 175.562 opnames van CM 

leden in eenpersoonskamers, wat een toename van 1.062 opnames betekent ten 

opzichte van 2015 (+0,6%).  

� 23% van de klassieke opnames vindt plaats in een eenpersoonskamer: 

• 68,4% in de materniteit 

• 11,2% in de geriatrie en revalidatie 

• In de pediatrie blijft het aandeel opnames in een eenpersoonskamer 

stabiel op 38% van de verblijven. 

� In het dagziekenhuis is het aandeel opnames in eenpersoonskamers veel 

kleiner, namelijk 4,7%: 

• 7,8% voor het chirurgisch dagziekenhuis. 

• 3,8% voor het niet-chirurgisch dagziekenhuis.  

o De toename van de opnames in de eenpersoonskamers in 2016 is redelijk wat de 

klassieke opnames betreft en meer uitgesproken wat daghospitalisatie betreft.  

De uitbreiding van het aanbod eenpersoonskamers in vele ziekenhuizen (renovaties 

en nieuwe constructies) beantwoordt duidelijk aan een vraag 33 bij de 

patiëntenpopulatie en zal een verdere stijging van het aantal opnames in 

eenpersoonskamers stimuleren. 

 

• De ligduur in het klassiek ziekenhuis 
o De afname van de ligduur bij klassieke hospitalisatie zet zich verder. De gemiddelde 

ligduur in het klassiek ziekenhuis (alle kamers) daalde van 6,5 dagen in 2006 naar 5,4 

dagen in 2016. 

o De gemiddelde ligduur in een eenpersoonskamer op de materniteit daalde van 4,3 

dagen in 2015 naar 4,1 dagen in 2016. Op de dienst geriatrie en revalidatie zien we dan 

weer voornamelijk op de twee- en meerpersoonskamers een opvallende daling van 16,7 

dagen in 2014 naar 15,9 dagen in 2016. 

                                                 
33 Ook bij de enquête die ter gelegenheid van het CM Congres van juni 2015 afgenomen werd, antwoordde 73% van de 
respondenten (van de in totaal meer dan 51.000) dat ze een opname in een eenpersoonskamer verkiezen.   
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o Deze dalende trend zou een verlaging van de gemiddelde factuur met zich mee moeten 

brengen, hetgeen niet het geval is door een toename van de ereloonsupplementen.  
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CM-achtpuntenplan om geneeskunde met 2 snelheden te vermijden  
 

Het aanrekenen van kamer- en ereloonsupplementen in de ziekenhuizen neemt geleidelijk toe en 

de verschillen tussen de ziekenhuizen blijven groot. Deze verschillen zouden ertoe kunnen leiden 

dat er twee types ziekenhuizen gaan ontstaan: ziekenhuizen voor de ‘rijken’ en ziekenhuizen voor 

de minder gegoeden. Deze tendens naar een duale geneeskunde moeten we tegengaan, vindt CM.  

 

Deze 8 concrete voorstellen van CM dragen daartoe bij.  

 

 

1. Het wegwerken van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers  

 

Door de afschaffing van ereloonsupplementen op twee- en meerpersoonskamers, is er 

tariefzekerheid voor personen die opgenomen worden in een gemeenschappelijke kamer. Voor 

patiënten in genoemd type kamer is het enige resterende financiële risico de niet-vergoedbare 

geneesmiddelen en implantaten.   

 

De ereloonsupplementen in eenpersoonskamers stijgen sinds 2004, het beginjaar van onze 

metingen, elk jaar met een zeer behoorlijke snelheid. De limieten van het systeem zijn bereikt, 

zowel voor de patiënten, de verzekeraars als voor de zorgverstrekkers. Er is geen enkele 

rechtvaardiging om het al dan niet vragen van ereloonsupplementen te laten afhangen van de 

kamerkeuze. Ook in het nieuwe financieringssysteem voor de laagvariabele zorg voorgesteld door 

Minister De Block, is de problematiek rond ereloonsupplementen niet opgenomen. Aldus is er een 

reëel risico op verdere ontsporing – ontploffing – van de ereloonsupplementen die gedragen zullen 

moeten worden door de patiënt en/of verzekeraar. Een mogelijk gevolg hiervan is dat patiënten in 

de toekomst niet meer zullen kunnen/willen opgenomen worden in eenpersoonskamers, wat in 

contrast staat met hun wensen (enquête CM) en met de maatschappelijke evoluties. Ook voor de 

zorgverstrekkers en ziekenhuizen zou dit problematisch zijn gelet op de aanzienlijke en – mogelijks 

onmisbare – inkomsten voor hen uit de opnames in eenpersoonskamers.  

We moeten het ziekenhuisfinancieringssyteem ten gronde herzien. Een herijking van de 

nomenclatuur is noodzakelijk en de beschikbare budgetten dienen bepaald en (her)verdeeld. De 

krijtlijnen van deze werven zijn uitgetekend, maar deze dienen absoluut verder uitgewerkt. Dit 

alles in transparantie, met respect voor het sociaal overleg. Een moedige politieke ondersteuning 

zijn hierbij onontbeerlijk, net zoals een gezond lange termijnperspectief.  

 

2. Een verbod op ereloonsupplementen voor technische prestaties, reanimatie en dialyse. 

 

Als een eerste stap naar het wegwerken van de ereloonsupplementen, vragen wij een verbod op 

ereloonsupplementen voor technische prestaties en voor prestaties chronische dialyse naar 

aanleiding van hospitalisaties voor intercurrente ingrepen. Onder ‘technische prestaties’ verstaan 

wij prestaties waarbij er geen enkel contact met de patiënt plaatsvindt en waarbij de patiënt dus 

niet zelf voor zijn zorgverlener kiest (typische voorbeelden hiervan zijn: prestaties voor klinische 

biologie en radiologie). De reanimatie prestaties zijn geen technische prestaties, maar hierbij kiest 

de patiënt evenmin zijn zorgverlener. De reanimatieruimte kan men ook niet echt vergelijken met 

een eenpersoonskamer. Het aanrekenen van deze supplementen past niet in de logica van een arts-

patiënt relatie en er bestaan grote praktijkverschillen tussen de ziekenhuizen. Jammer genoeg zien 

we eveneens - opnieuw - een verontrustende stijging van de ereloonsupplementen op dit type 

prestaties. Ook vragen wij een totaalverbod op ereloonsupplementen voor chronische nierdialyse 

naar aanleiding van een ziekenhuisopname voor een aandoening. We vinden het onethisch om 

bijkomende supplementen te vragen bij dialyseverstrekkingen die totaal niet in verband staan met 

andere medische ingrepen.   
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Wat betreft de ambulante zorg, verscheen op 30 oktober het langverwachte Koninklijk Besluit over 

de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica. Dit Koninklijk Besluit 

houdt onder meer in dat vanaf 1 december 2017 de ereloonsupplementen voor ambulante 

verstrekkingen betreffende klinische biologie, pathologische anatomie en genetica, enkel 

toegelaten zijn voor (1) het niet-forfaitaire deel van de erelonen (de supplementen op het 

forfaitaire deel zijn bijgevolg verboden), en (2) niet geconventioneerde verstrekkers (of 

gedeeltelijk geconventioneerde verstrekkers voor het niet-geconventioneerde deel). Bovendien 

moeten de laboratoria kunnen aantonen dat zij vóór de afname de betrokken patiënten  hierover 

hebben ingelicht. Het verbod van supplementen geldt enkel op het forfaitair gedeelte. Wij blijven 

als CM pleiten voor een verbod van supplementen op het geheel van de prestatie (dus ook op het 

deel à l’acte. Vanaf een nog nader te bepalen datum (vermoedelijk binnenkort), zullen de 

supplementen ook verboden zijn voor “geneeskundige verstrekkingen verleend in het kader van een 

georganiseerd screeningsprogramma naar baarmoederhalskanker, [en] op de geneeskundige 

verstrekkingen van artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot 

vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen”. De verstrekkingen van art. 33 betreffen 

genetica. 

 

 

3. Een kostenraming voor patiënten vóór hun ziekenhuisopname 

 

De variatie in de facturen voor de patiënt is enorm: 9% van de patiënten in het klassiek ziekenhuis 

betaalt, alle kamers samengeteld, minder dan 50 euro, daar waar een andere 10% meer dan 1.366 

euro moet neertellen. Bij 1 op de 100 opnames loopt de factuur zelfs op tot meer dan 6.750 euro. 

Om verrassingen te vermijden, is het dus wenselijk dat patiënten voor hun opname een 

kostenraming krijgen. Ook juridisch zijn er diverse duidelijke bepalingen rond de plicht van 

zorgverleners om hun patiënten te informeren over de te verwachten kostprijs.34    

 

Alle ziekenfondsen staan samen achter het algemeen principe dat alle ziekenhuizen dienen te 

voorzien in een kostenraming. Dit voor elke opname. Als een eerste stap hiernaartoe, vinden we 

dat alle ziekenhuizen moeten voorzien in een duidelijke kostenraming voor een limitatieve lijst van 

courante behandelingen. Deze ‘standaard’ kostenramingen zijn minstens beschikbaar via een 

kostprijssimulator op de patiëntgerichte ziekenhuiswebsite en doen geen afbreuk aan het recht van 

elke patiënt om - voorafgaandelijk aan een ingreep/opname - individuele en op maat info en 

schatting van de kostprijs te ontvangen.  

 

We zijn blij vast te stellen dat reeds heel wat ziekenhuizen een dergelijke kostprijssimulator ter 

beschikking stellen. We verwachten dat alle ziekenhuizen hier op een eenduidige manier werk van 

maken teneinde te komen tot een meer transparante en tariefzekere situatie voor de patiënt in 

geval van een opname of behandeling in het ziekenhuis. Een kostenraming maakt het voor de 

kandidaat-patiënt mogelijk om de kost van een opname in een individuele en gemeenschappelijke 

kamer te vergelijken (en dus een echt bewuste kamerkeuze te doen). Ook stelt het de kandidaat-

patiënt in staat om – indien gewenst – de kostprijs te vergelijken tussen verschillende ziekenhuizen 

en om – voor opname – vragen te formuleren aan het betrokken ziekenhuis, arts of 

verzekeringsinstelling.  

                                                 
34 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. 
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4. Garantie van de vrije keuze van arts ongeacht het kamertype 

 

Als ziekenfonds krijgen wij geregeld signalen van patiënten dat zij verplicht worden voor een 

eenpersoonskamer te ‘kiezen’ indien zij door een bepaalde arts willen behandeld worden. Dit is 

niet enkel onaanvaardbaar (de kamerkeuze mag op geen enkele manier de bereidheid van een arts 

beïnvloeden om een patiënt te verzorgen en mag evenmin een invloed hebben op de 

beschikbaarheid van de arts), maar ook strafbaar.  

 

5. Het uitbouwen van voldoende ambulante structuren en afstemming met de eerstelijnszorg 

om de verkorting van de ligduur op te vangen  

 

Het verminderen van de ligduur kan voor bepaalde medische zorgen een positieve evolutie vormen, 

wanneer dit efficiënter en minstens even kwaliteitsvol georganiseerd kan worden. Hiervoor moeten 

er wel voldoende adequate ambulante zorgvoorzieningen en revalidatiecentra uitgebouwd zijn, 

daar waar dit nu nog niet overal het geval is. Eveneens moeten we de patiënt hoeden voor een 

mogelijk hogere ambulante factuur, daar de ambulante zorg niet per se goedkoper is dan de 

ziekenhuiszorg en niet noodzakelijk goedkoper wordt aangeboden. Bovendien verschuiven bepaalde 

kosten hierdoor uit de dekking van de hospitalisatieverzekeringen. 

 

 

6. Solidariseren van de kost van niet-terugbetaalde geneesmiddelen onder de ziekenhuis-

patiënten, zodat geen enkele patiënt voor een onaangename verrassing komt te staan  

 

CM pleit voor het solidariseren van de kost voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen. Elke patiënt 

zou dan per opname 33 euro betalen, ongeacht zijn of haar eigen gebruik van niet-terugbetaalde 

geneesmiddelen. Deze vorm van forfaitarisering zou de onvoorspelbare variatie van de kost van niet 

terugbetaalde geneesmiddelen doen verdwijnen.  

 

7. Een patiëntenfactuur van maximaal 200 euro voor een opname met overnachting in een 

kamer van 2 of meer personen 

 

Zonder ereloonsupplementen, met goed vergoed medisch materiaal en gesolidariseerde niet-

terugbetaalde geneesmiddelen moet het mogelijk zijn de factuur voor elke patiënt in een kamer 

voor 2 of meer personen in elk ziekenhuis te beperken tot 200 euro. In 2016 hadden, dankzij het 

beschermingsmechanisme van de maximumfactuur (MAF), slechts 12% (eveneens 12% in 2014 en 

2015) van de opnames in kamers voor 2 of meer personen, d.i. iets minder dan 69.000 patiënten, 

een factuur hoger dan 200 euro. Zo kan elke patiënt er op rekenen dat hij of zij nooit meer dan 200 

euro uit eigen zak zal moeten betalen. 

 

8. Een correcte en transparante financiering van de ziekenhuizen die de verpleegkundige zorg 

en andere personeelskosten beter dekt 

 

De stijgende ereloonsupplementen in eenpersoonskamers en de grote variatie tussen de 

ziekenhuizen en artsen doen vragen rijzen over de mechanismen van de ziekenhuisfinanciering. 

Welk aandeel van de artsenhonoraria is er werkelijk nodig voor een correcte ziekenhuisfinanciering? 

De financiële druk op de artsen om mee de werking van het ziekenhuis te financieren, is voor 

sommige specialisten een reden om zich op een privépraktijk te richten waar zij vrij hun 

honorarium kunnen bepalen.  
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Een transparantere en correctere financiering van de ziekenhuizen kan deze continue stijging van 

ereloonsupplementen en de sluipende privatisering van de geneeskunde tegengaan. Als CM eisen we 

transparantie over de bestemming van ereloonsupplementen. Het volledig aandeel ten laste van de 

patiënt in de totale inkomsten van de ziekenhuizen groeit van jaar tot jaar en maakt vandaag zo’n 

10% van hun budget uit, namelijk meer dan 1,5 miljard euro. Als dit bedrag verder blijft stijgen, is 

er sprake van een de facto privatisering. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering laat ook toe 

om een einde te maken aan de voortdurende verhoging van het aantal opnames.  

 

Het Plan van Aanpak van Minister De Block van 24 april 2015 vormt hier een belangrijke aanzet toe. 

Op 1 september 2018 start een belangrijke hervorming van de ziekenhuisfinanciering voor wat 

betreft de laagvariabele zorg. Niettegenstaande we achter de idee van forfaitarisering staan, zijn 

we diep bezorgd over de potentiële impact op de patiënt van de implementatie van laagvariabele 

zorg in huidig voorliggende vorm. Er is geen enkel systeem van kwaliteitsbewaking voorzien en we 

vrezen een enorme toename in kost ten laste van de patiënt, onder meer veroorzaakt door een 

inflatie van de ereloonsupplementen.    
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Zes tips voor de patiënt om onaangename verrassingen te vermijden  
 

1. Kies kostenbewust of u een eenpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer 

wenst. Informatie over de kost van de verschillende kamertypes vindt u op de 

opnameverklaring die u wordt voorgelegd ten laatste op het moment van de opname. U kan 

de opnameverklaring ook vooraf opvragen (de ziekenhuizen zijn verplicht deze 

kosteninformatie op hun website te publiceren). Zeker voor een dagopname, waar u 

maximaal enkele uren gebruik zal maken van uw kamer is dit belangrijk. Het verschil in 

prijs tussen een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen is er nog 

groter dan bij een klassieke opname. Als patiënt kunt u zich steeds aan conventietarief 

laten behandelen, wanneer u kiest voor een twee- of meerpersoonskamer.  

Check zeker ook de ziekenhuiswebsite: heel wat ziekenhuiswebsites bieden online 

kostenramingen aan voor courante ingrepen met opname op een individuele dan wel 

gemeenschappelijke kamer. Weet dat deze online kostenramingen enkel informatief en 

niet-bindend zijn. Voor bevestiging of een meer persoonlijke kostenraming (die rekening 

houdt met uw specifieke behoeftes of gezondheidstoestand) richt u zich tot uw arts of 

ziekenhuis. 

     

2. Vraag uw arts te schatten wat de kost van de ingreep zal zijn (medisch materiaal en 

ereloon). Bij een heelkundige ingreep bijvoorbeeld, kan de kost van het medisch materiaal 

(implantaten of hechtmiddelen die in het lichaam blijven) hoog oplopen. De hoogte van het 

ereloon kan en mag besproken worden. Vraag uw arts ook naar eventuele alternatieve 

behandelingswijzen die financieel toegankelijker zijn en even kwaliteitsvol.  

 

3. Vergelijk ziekenhuistarieven op www.cm.be/ziekenhuisfactuur om een indicatie van de 

prijs te vinden. Hier vindt u de mediaan van verschillende kostenposten per 

ziekenhuisdienst (onder het tabblad ‘Facturen (CM-barometer), bepaalde vaste tarieven 

waaraan u zich kan verwachten (onder het tabblad ‘Tarieven’) en de contactgegevens van 

de ziekenhuizen (onder het tabblad ‘Algemene Informatie’). Kijk hierbij met name naar het 

maximaal plafond ereloonsupplementen dat de artsen mogen aanrekenen (te vinden bij 

‘Tarieven’) en houd er rekening mee dat een hospitalisatieverzekering mogelijk maar een 

lager percentage ereloonsupplementen dekt. Bespreek deze prijsindicatie verder met uw 

arts om een zo correct mogelijke inschatting van de prijs te krijgen.  

 

4. Vraag naar de tarieven van de ‘diverse kosten’ (televisie, telefoon, internet, maaltijd 

voor de begeleidende partner of ouder… ). Elk ziekenhuis heeft een lijst ‘diverse kosten’ 

die u kan consulteren op de website of bij de ontvangstbalie. Consulteer deze lijst 

voorafgaandelijk zodat u bewust kunt kiezen of u van deze bijkomstige diensten of 

goederen gebruik wilt maken. Dit zijn kosten van goederen en diensten die losstaan van de 

medische zorg en die enkel (mogen) aangerekend worden indien u uitdrukkelijk om deze 

diensten en goederen heeft gevraagd.  

Opgelet: in het kader van onze studie en in de module op onze website rekenen we bij 

‘diverse kosten’ ook niet-terugbetaalde medische prestaties.  

 

5. Indien u vragen heeft over uw factuur, raden wij u aan zowel CM als het ziekenhuis in 

kwestie te contacteren. Onze medewerkers kunnen u uitleg geven over de inhoud van uw 

factuur en nagaan of er geen fouten of onwettige aanrekeningen in staan. In die gevallen 

kan de dienst ledenverdediging uw factuur betwisten bij het ziekenhuis. Het is ook 

belangrijk het ziekenhuis te contacteren inzake deze vragen, maar ook in geval van 

vertraging van betaling of moeilijkheden om het bedrag binnen de termijn te betalen. 

 

6. Kijk zeker verder op onze website voor meer informatie over een ziekenhuisopname en 

aarzel niet om ons te contacteren: www.cm.be/cm-dienstverlening-hospitalisatie/index.jsp 
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Vergelijkingsmodule voor de ziekenhuistarieven op cm.be 
 

CM biedt op haar website een interactieve module aan om de prijzenpolitiek van de ziekenhuizen 

te vergelijken (www.cm.be/ziekenhuisfactuur). Deze vergelijkingsmodule wordt elk jaar 

geactualiseerd. Je kiest een kamertype, een type opname (met of zonder overnachting) en een 

dienst of ingreep, selecteert vervolgens de gewenste ziekenhuizen en je krijgt het detail van de 

kosten in de gekozen ziekenhuizen. De bedragen zijn opgesplitst in rubrieken zoals honoraria en 

supplementen voor materiaal.  

 

Om de tabel vlotter te kunnen lezen, staan de cijfers in verschillende kleuren. 

 

• Rood: dit ziekenhuis past de tarieven van de 25 procent duurste ziekenhuizen toe. 

 

• Oranje: dit ziekenhuis past de tarieven van de 25 procent ziekenhuizen met gemiddelde 

tarieven toe. 

 

• Groen: dit ziekenhuis past de tarieven van de goedkoopste ziekenhuizen toe (onder de 

mediaan). Ereloonsupplementen van minder dan 1 procent worden automatisch in het groen 

aangeduid, ongeacht de mediaanwaarde. 

 

De bedragen in deze vergelijking zijn gemiddelden (mediane waarden) op basis van de facturen van 

2016. Deze bedragen zijn geen engagement: de werkelijke factuur kan lager of hoger zijn al 

naargelang de zwaarte van de ingreep, het al dan niet geconventioneerd zijn van de geneesheer, 

het type materiaal en de verblijfsduur. De gefactureerde bedragen geven ook geen enkele indicatie 

over de kwaliteit van de zorg. 

 

Indien het ziekenhuis ‘rode of oranje cijfers’ vertoont, raden wij de patiënten aan waakzaam te 

zijn en meer informatie te vragen over de supplementen om verrassingen te vermijden.  

 

Wanneer de waarden van de gekozen ziekenhuizen in het groen vermeld staan, kan de factuur toch 

nog hoog zijn (ze hangt immers onder meer af van de ernst van de gezondheidstoestand en de 

verblijfsduur), maar ze zal relatief lager zijn dan in ziekenhuizen waarvoor de resultaten in rood of 

oranje aangeduid zijn voor dezelfde ingreep. 

 

In ieder geval kunnen de patiënten die aangesloten zijn bij CM in geval van een overdreven hoge of 

incorrecte factuur terecht bij CM-medewerkers. Elk jaar bekomen talrijke CM-leden een 

terugbetaling op deze manier.   
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Analyse van de ziekenhuisfacturen van 2016 
 

1. Evolutie van het aantal ziekenhuisopnames 
 

In België tellen we sinds 2014 meer dan 3,5 miljoen ziekenhuisopnames per jaar. Bijna de helft 

daarvan (47%) zijn dagopnames en dit aandeel blijft stijgen. De laatste 10 jaar is het aantal 

klassieke opnames toegenomen met 1%, terwijl het aantal dagopnames toenam met gemiddeld 

3,9%. De huidige trend houdt dus een belangrijke ontwikkeling van de dagopname in. Dit type 

opname is immers minder belastend voor de maatschappij en comfortabeler voor de patiënt, die 

sneller terug naar huis kan. Voortgaand op internationale statistieken, zal dit type opname wellicht 

nog veel toenemen in de volgende jaren. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat bestaande 

behandelingen – die voorheen in klassieke opname werden verricht - minder zwaar worden door de 

verbeterde technieken (bijvoorbeeld operaties via kijkbuis). Ook komen er nieuwe vormen van 

behandeling bij waarvoor geen overnachting vereist is (bijvoorbeeld de toediening van nieuwe 

geneesmiddelen voor chemotherapie bij kanker). Jaarlijks komen er voor heel het land zo’n 50.000 

dagopnames bij.35 Het aantal dagopnames in 2016 bedroeg 1,72 miljoen.  

 

Dagopnames vervangen deels de klassieke opnames (bijvoorbeeld voor cataractoperaties of voor de 

behandeling van spataders), maar ook het aantal klassieke opnames stijgt. In 2016 telden we  

20.900 klassieke opnames meer dan in 2015 (groei van  1,1%). Dit brengt het totaal op 1,91 miljoen 

klassieke opnames op nationaal niveau (zie figuur 1).  

 

Figuur 1: Evolutie van het aantal ziekenhuisopnames in België 2004-2016 

 
 

 

                                                 
35 Bij de dagopnames worden bepaalde forfaits niet meegerekend, namelijk de forfaits voor dialyse, chronische pijn en 
manipulatie poortkatheter. Bovendien werden de opnames gefactureerd met een ‘miniforfait’ (afgeschaft in 2014, maar ter 
identificatie aan 0 EUR gefactureerd) niet betrokken in deze studie, omdat de aard van deze opnames te heterogeen is voor 
een zinvolle analyse. Deze verschillende forfaits zijn zeer frequent en hun aantal stijgt fors, maar ze kunnen vanuit medisch 
oogpunt niet als een echte dagopname worden beschouwd. Voor de facturatie en de opnameverklaring behoren het 
miniforfait en het forfait chronische pijn echter wel tot de dagopname (financieel oogpunt). 
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Ook kenmerkend voor de voorbije jaren is de daling in de verblijfsduur bij de klassieke opnames: 1% 

tussen 2015 en 2016, 10% sedert 2009 (zie figuur 2). De ziekenhuizen zijn onder druk komen te 

staan om de verblijfsduur in te korten. Het effect is in het bijzonder te zien op de materniteit (zie 

figuur 3). Sinds 2 jaar is er een belangrijke afname in verblijfsduur (eerst getest en vervolgens 

opgelegd door de Minister). Onze gemiddelde verblijfsduur blijft echter hoger dan het gemiddelde 

in onze buurlanden. Het aantal ziekenhuisbedden zou dus kunnen afgebouwd worden, mits een 

voldoende uitbouw van financieel toegankelijke ambulante zorgstructuren. Wel zou de rol van 

ziekenhuizen kunnen worden uitgebreid, rekening houdend met maatschappelijke evoluties, zoals 

thuishospitalisatie en transmurale zorg. 

Figuur 2: Evolutie van de gemiddelde ligduur  2009 – 2016 

 
 

 

Figuur 3: Evolutie 2009-2016 van de gemiddelde ligduur, per dienst en kamertype  
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Bovendien is de groei van het aantal opnames groter dan wat er op basis van de groei en de 

vergrijzing van onze bevolking kan worden verwacht. Het huidig financieringssysteem van de 

ziekenhuizen ligt hier mede van aan de basis. Immers, om dezelfde financiering te blijven krijgen, 

moeten ziekenhuizen hetzelfde aandeel van het aantal opnames behouden.  

Dit is één van de redenen waarom we een onmiddellijke grondige herziening van de 

ziekenhuisfinanciering vragen.  

We maken een onderscheid tussen het chirurgisch en niet-chirurgisch dagziekenhuis. In het niet-

chirurgisch dagziekenhuis worden heel wat relatief snelle ingrepen gedaan zoals de verwijdering 

van een tandwortel in het kaakbeen, het wegnemen van goedaardige gezwellen via kijkbuis, het 

radiologisch in beeld brengen van de kransslagaders, enzovoort. Andere veel voorkomende types 

behandelingen in niet-chirurgisch dagziekenhuis zijn de kankerbehandeling met geneesmiddelen 

(chemotherapie), de nierdialyse en de chronische pijnbehandeling. Deze twee laatsten beschouwen 

we eerder als ambulante prestaties en dus niet als echte ziekenhuisopnames.  

 

De meest voorkomende chirurgische dagingrepen zijn ingrepen in de domeinen oftalmologie 

(oogheelkunde), orthopedie (heelkunde van het steun- en bewegingsapparaat), stomatologie 

(mond- en kaakheelkunde), oto-rhino-laryngologie (ingrepen door neus-, keel-, oorartsen, kortweg 

ORL of NKO), urologie (operatieve behandelingen aan de urinewegen en/of mannelijke 

geslachtsorganen) en gynaecologie (operatieve behandelingen aan het vrouwelijk 

voortplantingssysteem). Oftalmologie en orthopedie zijn samen goed voor de helft van de ingrepen 

in het chirurgisch dagziekenhuis. Figuur 4 geeft een idee van de verdeling van de verschillende 

pathologieën bij de chirurgische dagopnames.  

 

 

Figuur 4: Aandeel van de verschillende pathologieën in het aantal opnames in het chirurgisch 

dagziekenhuis 
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In deze studie zijn de klassieke opnames (dus de opnames mét overnachting) gegroepeerd volgens 

de dienst waar de patiënt verzorgd werd. De volgende 5 diensten werden weerhouden in de 

analyses: heelkunde, inwendige geneeskunde,36 pediatrie, materniteit en de dienst geriatrie en 

revalidatie. Figuur 5 geeft de verdeling van de opnames weer voor  deze diensten. 

 

Figuur 5: Aandeel van de selectie van diensten in de klassieke opnames  

 
 

 

 

2. Evolutie van het aantal opnames in eenpersoonskamers en regionale 

verschillen 
 

In België hangt de hoogte van de ziekenhuisfactuur in de eerste plaats af van de kamerkeuze van de 

patiënt. Een patiënt die kiest voor een eenpersoonskamer betaalt – afhankelijk van het 

hospitalisatietype – tussen 5,4 en 20 keer meer dan een patiënt die zijn kamer deelt met één of 

meerdere personen. De hogere prijs heeft niet alleen betrekking op de kamer zelf 

(kamersupplementen, zie punt 5), maar ook op de prijs die de arts aanrekent 

(ereloonsupplementen, zie punten 3 en 4). Om de patiëntenfactuur te evalueren is het dus 

belangrijk te weten in welk kamertype een patiënt terecht komt.  

 

 

 

  

                                                 
36 Patiënten die een heelkundige ingreep ondergingen maar toch op de dienst inwendige geneeskunde verbleven, worden in 
deze studie ondergebracht bij de dienst heelkunde. 
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Klassieke opnames 

 

Het aandeel van de opnames in eenpersoonskamers (berekend op basis van het aandeel opnames 

waarbij een kamersupplement werd aangerekend)37 blijft in 2016 gemiddeld 23% bij een klassieke 

opname, 68,4% in de materniteit en 11,2% in de geriatrie en revalidatie. In de pediatrie nam het 

aantal eenpersoonskamers de voorbije jaren telkens toe, doch heeft zich sinds 2014 gestabiliseerd 

op 38% van de verblijven. Wel zien we in bepaalde ziekenhuizen een heel duidelijke stijgende 

tendens wat betreft het aandeel eenpersoonskamers: het aandeel eenpersoonskamers stijgt (zie 

figuur 6). Bij bepaalde ziekenhuizen maken de opnames in eenpersoonskamers 40% van het totaal 

aantal opnames uit, of zelfs meer (het CHIREC in Brussel, UZ Antwerpen). Deze tendens is nog niet 

zichtbaar in het nationale aandeel, maar begint zich te onthullen in de provinciale cijfers. Het 

aantal beschikbare eenpersoonskamers zal in de toekomst verder toenemen, op het tempo van de 

nieuwe infrastructuurwerken en/of renovaties die de ziekenhuizen ondernemen. 

 

Figuur 6: Kamerkeuzebeleid per ziekenhuis, aantal eenpersoonskamers in 2012 en 2016 

 
 

De meerderheid van de opnames gebeurt dus nog steeds in twee- of meerpersoonskamers. De 

materniteit vormt hierop de uitzondering: daar is zowel de vraag naar als het aanbod aan 

eenpersoonskamers veel groter.  

 

Deze cijfers verbergen grote verschillen tussen de ziekenhuizen. In het UZA, CHC Saint-Vincent en 

Sainte-Elisabeth (Luik, belangrijke materniteit) en het AZ Klina, waren er respectievelijk 66%, 58% 

en 51% opnames in eenpersoonskamers (op basis van de gehanteerde CM facturen). Aan de andere 

kant van het spectrum, zien we CHU UCL Mont-Godinne en la Clinique André Renard met slechts 

12% en 11% opnames in een eenpersoonskamer en 3 ziekenhuizen met een nog beperkter aandeel 

opnames in een eenpersoonskamer (CH Epicura, het ziekenhuiscentrum van Dinant, Universitair 

Kinderziekenhuis Koningin Fabiola). De verschillen op provinciaal niveau zijn af te lezen in figuur 7.   

                                                 
37 In een aantal gevallen wordt geen kamersupplement aangerekend terwijl de patiënt toch in een éénpersoonskamer ligt, 
(bijvoorbeeld om medische redenen). De eenpersoonskamer was dan geen expliciete keuze van de patiënt. In dit geval 
beschouwen wij dit ook als een opname in een twee- of meerpersoonskamer. 
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Figuur 7: Proportie kamertype per provincie, klassieke opnames, 2016 

 
 

 

Dagziekenhuis 

 

In het dagziekenhuis is het aandeel opnames in eenpersoonskamers veel kleiner: 7,8% voor 

chirurgische ingrepen en 3,9% voor niet-chirurgische ingrepen. In sommige gevallen is er dan ook 

bijna geen sprake van een kamer en rust je gewoon even uit in een zetel.  

 

Ook deze cijfers verbergen grote verschillen tussen ziekenhuizen. In 2016 vonden in CHIREC 

(Brussel) 48% van de chirurgische dagopnames plaats in een eenpersoonskamer. In la clinique Saint-

Jean (Brussel) en in CHC St Vincent-Ste Elisabeth (Rocourt) bedroeg dit respectievelijk 32% en 24%. 

In andere ziekenhuizen worden er nooit eenpersoonskamers aangerekend in het chirurgisch 

dagziekenhuis. De variatie op niveau van de provincies te zien in figuur 8.  

 

Figuur 8: Proportie kamertype per provincie, chirurgisch dagziekenhuis, 2016 
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3. Evolutie van de gemiddelde factuur per kamertype en regionale 

verschillen 
 

Klassieke opnames 

 

In 2016 daalde de kostprijs van een klassieke opname in het ziekenhuis (alle kamers) ten laste van 

de patiënt  met 1%. Deze kostendaling is toe te schrijven aan de verminderde kostprijs (-2%) voor 

een opname in een twee- of meerpersoonskamer, daar waar de kostprijs voor opname in een 

eenpersoonskamer stabiel is gebleven.  

 

In 2016 komen we op een gemiddelde van 277 euro ten laste van de patiënt voor een opname in 

kamers voor twee of meer personen. Een opname in een eenpersoonskamer kost de patiënt 

1.496 euro, d.i. de kostprijs van een twee- of meerpersoonskamer vermenigvuldigd met 5,4. 

Het gemiddelde over alle kamertypes heen bedraagt 562 euro. Over de periode van 2004 tot 2016 

betekent dit een jaarlijkse reële stijging van 1,1% in eenpersoonskamers en een jaarlijkse reële 

daling van 3,0% in kamers voor twee of meer personen (zie figuur 9). De verklaringen voor deze 

evoluties leest u in de volgende punten.  

 

Figuur 9: Evolutie van de gemiddelde kost per opname, per kamertype    

 
 

 

Chirurgisch dagziekenhuis 

 

De evolutie van de factuur in het chirurgisch dagziekenhuis vertoont gelijkenissen met deze in het 

klassiek ziekenhuis, doch de recente evolutie is verschillend. In 2016 daalde de prijs globaal met 1% 

in het klassieke ziekenhuis en met 2% in het chirurgisch dagziekenhuis.  De situatie is echter zeer 

verschillend wanneer het kamertype in rekening wordt gebracht: er is een toename van 8% in 

kostprijs voor het chirurgisch dagziekenhuis bij opname in een eenpersoonskamer, daar waar een 

afname is in kostprijs met 7% voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Zo komen we 

in 2016 uit op een gemiddelde van 115 euro ten laste van de patiënt voor een dagopname in kamers 

voor twee of meer personen. Een zevenvoud daarvan, namelijk 813 euro, voor een dagopname in 

een eenpersoonskamer. 

 

De gemiddelde kostprijs over alle kamertypes heen bedraagt 170 euro. Over de periode van 2009 

tot 2016 betekent dit een jaarlijkse reële stijging van 4,0% in eenpersoonskamers en van 1% in 

kamers voor twee of meer personen (zie figuur 10). De verklaring voor deze stijging bespreken we 
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in de volgende punten, maar kort samengevat zijn zowel de ereloonsupplementen als de kost voor 

niet-terugbetaalde geneesmiddelen hiervoor verantwoordelijk.  

 

 

Figuur 10: Evolutie van de factuur voor de patiënt in chirurgisch dagziekenhuis, prijzen 2016 

 
 

 

4. De ereloonsupplementen 
 

De tariefzekerheid voor patiënten in kamers voor twee of meer personen is gegarandeerd sinds 27 

augustus 2015. Immers, sinds genoemde datum is het verboden ereloonsupplementen aan te 

rekenen voor opnames in twee- of meerpersoonskamers, ongeacht het type hospitalisatie.  

 

De situatie in eenpersoonskamers is echter een heel ander verhaal:  

 

• In 2015 hebben 12 ziekenhuizen het percentage ereloonsupplementen in 

eenpersoonskamers verhoogd. In 2016 volgde een verhoging in 4 andere ziekenhuizen 

en we hebben weet van 5 andere in 2017. Bovendien werden de ereloonsupplementen 

systematischer toegepast: In 2015 verhoogde het gemiddeld ereloonsupplement bij 23 

ziekenhuizen met meer dan 10% ten opzichte van 2014; in 2016 is bij 17 ziekenhuizen 

het gemiddeld ereloonsupplement toegenomen met meer dan 10% ten opzichte van 

2015.  

• Terwijl er ‘slechts’ een beperkt aantal ziekenhuizen hun ereloonsupplementen heeft 

verhoogd in eenpersoonskamers, heeft een veel groter aantal zijn kamersupplementen 

verhoogd, die eveneens de factuur ten laste van de patiënt verzwaart. Tussen 2015 en 

2017 heeft ongeveer de helft van de ziekenhuizen het kamersupplement verhoogd.  

• Het aandeel eenpersoonskamers blijft stabiel op 23% voor de klassieke hospitalisatie. 

Ook in het chirurgisch (7,8% in 2016; 7,7% in 2015) en niet-chirurgisch dagziekenhuis 

(3,8% in 2016; 3,9% in 2015) verandert het aandeel eenpersoonskamers amper. In de 

Brusselse ziekenhuizen stellen we vast dat – in 2016 - het aandeel opnames in een 

eenpersoonskamer in het chirurgisch dagziekenhuis (18%) ongeveer gelijk was aan dat 

bij klassieke hospitalisatie (20%).  
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• In het dagziekenhuis stellen we een zeer grote toename vast in de 

ereloonsupplementen die niet in verhouding staat tot de toename in het aantal 

opnames in eenpersoonskamers (zie figuur 11). 

 

 

Figuur 11: Evolutie van de ereloonssupplementen betaald in het dagziekenhuis, prijzen 2016 

 

 
 

 

De maxima volgens de opnameverklaringen 

 

Het maximaal percentage ereloonsupplementen is het maximum dat elk ziekenhuis met zijn 

artsen afspreekt. Dit maximum (per kamertype) staat in de opnameverklaring die elke patiënt ter 

ondertekening ten laatste bij het begin van de opname krijgt voorgelegd, en is uitgedrukt in 

procent van het officieel tarief per prestatie.38 Op de opnameverklaring duidt de patiënt zijn/haar 

kamerkeuze aan. Uit deze opnameverklaringen leiden wij af dat in 2016 33 ziekenhuizen de artsen 

nooit meer dan 100% ereloonsupplementen mogen aanrekenen, ten opzichte van 38 in 2014. In 2017 

zijn dit er slechts nog 29.  Het optrekken van maximaal percentage ereloonsupplementen wordt 

niet enkel vastgesteld in de ‘gematigde’ ziekenhuizen wat betreft hoegrootheid van 

ereloonsupplementen. Daar waar in 2014 het maximaal percentage ereloonsupplementen 200% of 

meer was in 46 ziekenhuizen, was dit in 2017 al het geval in 54 ziekenhuizen!    

 

In onderstaande figuur (figuur 12) zien we een rangschikking van de maximale plafonds van zowel 

2010 als 2016. De x-as vertegenwoordigt hierin de plaats in de rangschikking en niet één bepaald 

ziekenhuis, waardoor een bepaald ziekenhuis bijvoorbeeld voor 2010 nog in het midden van de 

reeks kan staan en voor 2016 een stuk naar rechts kan zijn opgeschoven indien het zijn maximale 

ereloonsupplementen heeft opgetrokken. Door deze weergave zien we hoe op een periode van 5 

jaar tijd steeds meer ziekenhuizen hogere maxima plafonds hanteren en hoe de groep ziekenhuizen 

met maxima van 100% wegslinken.  

 

 

 

 

                                                 
38 Het officieel tarief is gelijk aan de som van de RIZIV-vergoeding plus het persoonlijk aandeel van de patiënt voor de 
betreffende prestatie. 
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Figuur 12: Rangschikking van maximale ereloonsupplementen in 2010 en 2016 

 
 

De gegevens met betrekking tot de maximaal aanrekenbare ereloonsupplementen in 

eenpersoonskamers, geüpdatet voor 2017 werden gevisualiseerd op de kaart van België in figuur 13.  

 

 

Figuur 13: Maximaal aan te rekenen ereloonsupplement 2017, per ziekenhuis op de kaart van 

België 
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Werkelijk aangerekende ereloonsupplementen: klassieke opnames in eenpersoonskamers 

 

Naast de maxima is het ook leerrijk te analyseren wat de werkelijk toegepaste 

ereloonsupplementen waren in 2016. Deze bedroegen gemiddeld 68%. De reden waarom dit veel 

lager ligt dan de maxima, is dat er op heel wat artsenprestaties geen ereloonsupplementen 

(mogen) worden aangerekend.39 Ook de prijzenpolitiek van en keuzes gemaakt door de artsen en 

ziekenhuizen beïnvloeden de grootte van het verschil tussen de maximum en werkelijk 

aangerekende percentages. Worden systematisch ereloonsupplementen gevraagd op alle prestaties, 

met inbegrip van de technische prestaties zoals bijvoorbeeld klinische biologie, medische 

beeldvorming, …? Zijn de artsen bereid om hun ereloonsupplementen te verlagen naargelang de 

situatie van de patiënt? … Dergelijke praktijken hebben een zekere invloed op het bedrag ten laste 

van de patiënt en op het reële ereloonsupplementpercentage dat we berekenen (zie figuur 14).  

 

 

Figuur 14: Maximum percentage ereloonsupplementen versus het gemiddelde percentage van 

werkelijk aangerekende supplementen in 2016  

 
   

 

In 2016 vertegenwoordigden deze ereloonsupplementen voor een klassieke opname 934 euro van 

het factuurtotaal van 1.496 euro. 

 

De ereloonsupplementen zijn toegenomen met 2% ten opzichte van vorig jaar. Dit nadert de 

gemiddelde jaarlijkse toename van 3,1% van de voorbije 15 jaar. Beschouwd over de 10 laatste 

jaren, bedraagt de gemiddelde jaarlijkse toename van ereloonsupplementen 4,1%.   

                                                 
39 Voorbeelden hiervan zijn forfaitaire honoraria voor medische beeldvorming en klinische biologie.  
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Het Brusselse ziekenhuis CHIREC blijft de hoogste bedragen aanrekenen voor vergelijkbare 

behandelingen. Dit is af te lezen van de kolom ‘gemiddeld procent ereloonsupplement’ in tabel 1. 

De rangschikking gebeurt op basis van ‘gemiddeld percent ereloonsupplement’, aangezien dit een 

vergelijkbaar gegeven is tussen de ziekenhuizen. De totale gemiddelde factuur voor de patiënt 

daarentegen is geen vergelijkbaar gegeven, want deze hangt af van de zwaarte van de 

behandelingen in het ziekenhuis. Zo is er bij een academisch ziekenhuis over het algemeen sprake 

van een hogere gemiddelde factuur ook al rekent het procentueel minder ereloonsupplementen 

aan.  

 

Bij deze dertiende barometer, stellen we vast dat de ‘top 10 van de ziekenhuizen met de hoogste 

gemiddelde ereloonsupplementen (in percent) in eenpersoonskamers voor klassieke opnames’ 

(Tabel 1) elk jaar ongeveer dezelfde blijft. De 4 eerste ziekenhuizen uit deze tabel komen 

systematisch elk jaar terug. In tabel 2 is de top 10 van de minst dure ziekenhuizen in 

eenpersoonskamers opgelijst. In bijlage 5 zijn het gemiddeld percent ereloonsupplement en het 

maximaal percent ereloonsupplement opgenomen voor elk ziekenhuis, voor klassieke opnames.   

  

Tabel 1: Top 10 van de ziekenhuizen met de hoogste gemiddelde ereloonsupplementen (in 

procent) in eenpersoonskamers voor klassieke opnames (van hoger naar lager) in 2016 

 

Gemeente Ziekenhuis 

gemiddelde 

totale 
factuur 
patiënt 

maximum1 

 procent 

ereloon 

supplement 

Toename/ 
afname 

gemiddeld 
ereloon 

supplement 
in 2016 

gemiddeld  

 procent 

ereloon 

supplement 

1) Brussel2 CHIREC 3.070 € 300% 5% 176% 

2) 

Rocourt 

CHC St. Vincent & Ste. 

Elisabeth 2.508 € 275% -2% 161% 

3) 

Gosselies 

Clinique Notre-Dame 

De Grâce 2.549 € 250% 5% 158% 

4) 

Brussel 

Cliniques 

Universitaires Saint-

Luc 4.423 € 300% 8% 158% 

5) 

Brussel 

Europaziekenhuizen - 

Cliniques de L'Europe 2.566 € 300% 2% 135% 

6) 
Eupen 

Sankt-Nikolaus 
Hospital 2.061 € 200% 0% 134% 

7) Brussel CHU Brugmann 2.549 € 300% 5% 132% 

8) 

Brussel 

Cliniques 
Universitaires Hôpital 
Erasme 3.609 € 300% 7% 132% 

9) 

Namur CHU UCL Namur 2.312 € 200% 0% 127% 

10)

Ottignies 

Clinique Saint Pierre 

Ottignies 2.320 € 200% 0% 124% 
1 Percentage zoals vermeld op de opnameverklaring 

2 6 sites verspreid over Brussel en Waals-Brabant 
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Tabel 2: Top 10 van de ziekenhuizen met de laagste gemiddelde ereloonsupplementen (in 

procent) in eenpersoonskamers (van lager naar hoger) 

 

Gemeente Ziekenhuis 

gemiddelde 

totale 
factuur 
patiënt 

maximum1 

 procent 

ereloon 

supplement 

toename 
ereloon 

supplement 
in 2016 

gemiddeld  

 procent 

ereloon 

supplement 

1) Edegem 

UZ Antwerpen 800 € 200% -2% 28% 

2) Brasschaat 
AZ Klina 737 € 150% -14% 33% 

3) Mouscron 

CH De Mouscron 1.115 € 100% 0% 46% 

4) Ieper Jan Yperman 

Ziekenhuis 965 € 100% 1% 48% 

5) Gent  AZ Sint-Lucas 968 € 100% 0% 48% 

6) Dendermonde 

AZ Sint-Blasius 905 € 100% 1% 49% 

7) Maaseik Ziekenhuis Maas En 

Kempen 939 € 100% 1% 49% 

8) Tongeren 

AZ Vesalius 881 € 100% 0% 49% 

9) Malle 
AZ Sint-Jozef 915 € 100% -4% 49% 

10)Izegem 

Sint-Jozefskliniek 966 € 100% 7% 50% 
 

1 Percentage zoals vermeld op de opnameverklaring 

 

Het verschil tussen de ziekenhuizen blijkt ook als we deze groeperen per provincie (zie figuur 15). 

Brussel is een grote uitschieter. Sinds 3 jaar, na de totstandkoming van het CHU UCL Namur (het 

ziekenhuis van Mont-Godinne, het ziekenhuiscentrum van Dinant en de kliniek en materniteit Ste 

Elisabeth zijn gefusioneerd) is de provincie Namen de duurste Waalse provincie, gevolgd door 

Waals-Brabant. In Vlaanderen zit Vlaams-Brabant het hoogst met twee ziekenhuizen die de 

concurrentiële druk van Brussel ondervinden (RZ Sint Maria in Halle en AZ Jan Portaels, Vilvoorde).  
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Figuur 15: Samenstelling van de factuur voor de patiënt per provincie, klassieke opnames 2016 

 
 

 

De variatie tussen de ziekenhuizen is dus groot, maar ook het soort ingreep bepaalt in sterke mate 

het bedrag van de ereloonsupplementen. Dit is het gevolg van het feit dat ereloonsupplementen 

berekend worden als een percent van de officiële tarieven. De ‘duurste’ behandelingen vinden 

plaats in de diensten heelkunde en materniteit. Dit is goed zichtbaar in figuur 16.  

 

 

Figuur 16: Evolutie van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers per dienst 
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Er is sprake van een grote ongelijkheid in de vergoeding van de verschillende artsenspecialismen. 

De laatste jaren werden er een reeks inspanningen geleverd om deze verschillen weg te werken 

door de vergoedingen van bijvoorbeeld geriaters en pediaters op te waarderen, maar er zijn nog 

steeds grote verschillen zichtbaar. 

 

De stijging van de ereloonsupplementen van de laatste jaren valt ook te verklaren door het feit dat 

voordien enkel de zorgverstrekkers die rechtstreeks contact hadden met de patiënt erelonen 

vroegen (de chirurg, de anesthesist,…). De afgelopen jaren stellen we een stijging vast in 

ereloonsupplementen op toezichtshonoraria en de zogenaamde ‘technische prestaties’ (klinische 

biologie, radiologie, anatomopathologische analyses of genetische onderzoeken,…) (zie figuur 17). 

De ereloonsupplementen op deze technische prestaties, uitgezonderd de toezichtshonoraria, 

vertegenwoordigen momenteel 10% van het totaalbedrag gefactureerde supplementen. Deze dragen 

dus in belangrijke mate bij aan de groei van de ereloonsupplementen van de afgelopen jaren. De 

praktijken zijn erg verschillend tussen de ziekenhuizen onderling, maar neigen zich te 

veralgemenen. Het lijkt ons echter niet normaal dat een zorgverstrekker die niet rechtstreeks met 

de patiënt in contact staat, en voor wie de patiënt niet zelf kan kiezen, ereloonsupplementen 

aanrekent. 

 

 

Figuur 17: Evolutie van ereloonsupplementen in eenpersoonskamers, per type prestatie 

 

 

Hoeveel kost een bevalling in het ziekenhuis? 

 

In de materniteit kiezen patiënten het vaakst voor eenpersoonskamers. De grote meerderheid van 

de moeders overnacht na de bevalling in een eenpersoonskamer.  

 

Deze keuze brengt omvangrijke kamer- en ereloonsupplementen met zich mee. Daardoor is 

bevallen in het ziekenhuis vaak duur. Voor een normale bevalling (geen keizersnede) betaal je 

gemiddeld 169 euro in een tweepersoonskamer en 1.355 euro in een eenpersoonskamer. De 

verschillen tussen de ziekenhuizen zijn groot (figuur 18).  
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Vlaanderen heeft het grootste aantal bevallingen in eenpersoonskamers.  Daar zijn ze goedkoper 

dan in Wallonië of Brussel. In Vlaanderen betaalde je in 2016 gemiddeld 1.193  euro, in Wallonië 

1.805 euro en in Brussel 2.177 euro voor een bevalling in een eenpersoonskamer.  

 

De laatste 2 jaren stellen we een dalende trend vast wat betreft de kostprijs van een bevalling in 

klassieke hospitalisatie. Deze trend houdt direct verband met de afname van de ligduur. Om 

voornamelijk budgettaire redenen, kwamen ziekenhuizen onder druk te staan om het aantal 

ligdagen bij bevallingen zonder complicaties te beperken. Directe gevolgen van deze afname in 

aantal ligdagen zijn het uitstellen van een reeks van zorgen en de opvolging ervan door ambulante 

diensten en structuren. Teneinde zicht te krijgen op de globale impact van deze genomen 

maatregel, voert CM momenteel een studie uit waarbij de kosten voor ambulante prestaties en 

diensten mee in rekening worden gebracht.   

 

 

Figuur 18: Kost voor de patiënt van een klassieke bevalling: per kamertypes en per regio 

 
 

 

De Brusselse ziekenhuizen bevinden zich, samen met enkele Waalse ziekenhuizen, in de top 10 van 

duurste ziekenhuizen voor een natuurlijke bevalling: zie tabel 3.40  

 

 

 

 

                                                 
40 Het gemiddeld bedrag ereloonsupplementen is indicatief voor het bedrag waar je je kunt aan verwachten, maar opgelet: 
het kan zijn dat de aan jou aangerekende bedrag ereloonsupplementen hier boven ligt! Voor een goede keuze wat betreft 
het ziekenhuis, vergelijk je best het maximaal percentage ereloonsupplementen (en het gemiddeld aangerekend bedrag 
ereloonsupplementen bij een gelijk maximumpercentage) en het gemiddeld bedrag kamersupplementen. 
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Tabel 3: Top 10 duurste ziekenhuizen voor een natuurlijke bevalling in een eenpersoonskamer 

op basis van gemiddeld totaalbedrag ten laste van de patiënt (van hoger naar lager) 

 

Gemeente Ziekenhuis 

Gemiddeld 

totaalbedrag 

(euro) 

ten laste van de 

patiënt 

Gemiddeld 

bedrag  

kamer-
supplem. 

(euro) 

Gemiddeld 

bedrag (euro) 

ereloon-

supplem. 

1. Brussel Cliniques Universitaires Saint-

Luc 

2.965 € 749 € 1.949 € 

2. Gosselies Clinique Notre-Dame De Grâce 2.877 € 429 € 2.156 € 

3. Brussel CHIREC 2.738 € 534 € 1.896 € 

4. Brussel Europaziekenhuizen - Cliniques 
de L'Europe 

2.459 € 648 € 1.575 € 

5. Rocourt CHC St. Vincent & Ste. 
Elisabeth 

2.392 € 327 € 1.842 € 

6. Ottignies  Clinique Saint Pierre Ottignies  2.162 € 378 € 1.552 € 

7. Brussel CHU Brugmann  2.130 € 387 € 1.522 € 

8. Brussel Kliniek Sint-Jan - Clinique Saint-
Jean 

2.112 € 350 € 1.518 € 

9. Verviers CHR Verviers East-Belgium 1.959 € 244 € 1.479 € 

10. Charleroi Grand Hôpital De Charleroi 1.954 € 305 € 1.405 € 

16 sites verspreid over Brussel en Waals-Brabant 

 

 

Toch voeren sommige ziekenhuizen een gematigde prijspolitiek. In tabel 4 staan de 10 ziekenhuizen 

met de laagste gemiddelde factuur voor een bevalling in 2016. De regionale verschillen zijn erg 

duidelijk: er staan voornamelijk Vlaamse ziekenhuizen in deze tabel.  

 

 

Tabel 4: Top 10 goedkoopste ziekenhuizen voor een natuurlijke bevalling in een 

eenpersoonskamer op basis van gemiddeld totaalbedrag ten laste van de patiënt (van lager naar 

hoger) 

 

Gemeente Ziekenhuis 

Gemiddeld 

totaalbedrag 

(euro) 

ten laste van 

de 

patiënt 

Gemiddeld 

bedrag  

kamer-
supplem. 

(euro). 

Gemiddeld 

bedrag (euro) 

ereloon-

supplem 

1.  Maaseik Ziekenhuis Maas En Kempen 869 € 144 € 536 € 

2.  
Gent AZ Sint-Lucas 956 € 130 € 636 € 

3.  Genk Ziekenhuis Oost - Limburg 959 € 208 € 554 € 

4.  Dendermonde AZ Sint-Blasius 980 € 151 € 621 € 

5.  Deinze Sint-Vincentiusziekenhuis  994 € 123 € 683 € 

6.  Mouscron CH De Mouscron  995 € 157 € 667 € 

7.  Brussel CHU St-Pierre/UMC St-Pieter 1002 € 350 € 432 € 

8.  Oudenaarde AZ Oudenaarde 1002 € 213 € 592 € 

9.  Gent AZ Jan Palfijn 1004 € 169 € 613 € 

10.  Sint-Truiden RZ Sint-Trudo 1011 € 166 € 643 € 
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Hoeveel kost een pacemaker-ingreep (implantatie, verwijdering of vervanging)? 

 

Ook voor een pacemaker-ingreep zien we dat de financiële toegankelijkheid in een 

eenpersoonskamer verschilt per regio. In Brussel bedraagt het gemiddeld totaal bedrag ten laste 

van de patiënt 3.707 euro, in Vlaanderen 1.765 euro en in Wallonië 1.675 euro. Deze verschillen 

zijn – opnieuw – hoofdzakelijk toe te schrijven aan de ereloonsupplementen. De gemiddelde 

bedragen ereloonsupplementen in de gewesten, bedragen respectievelijk 2.691 euro, 1.089 euro en 

1.043 euro (zie figuur 19).  

 

 

Figuur 19: Gemiddelde bedragen voor de pacemaker ingreep, per regio 2016 

 

 

Chirurgisch dagziekenhuis 

 

Ook in de eenpersoonskamers in het chirurgisch dagziekenhuis kan de factuur hoog oplopen 

omwille van de ereloonsupplementen. Deze bedroegen in 2016 gemiddeld 639 euro, d.i. net geen 

80% van de totale factuur van 813 euro.  

 

Tabel 5 geeft voor het voorbeeld van de orthopedische dagingrepen de duurste ziekenhuizen weer 

voor opnames in eenpersoonskamers in 2016.  
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Tabel 5: Top 10 duurste ziekenhuizen orthopedie in dagziekenhuis, eenpersoonskamers 2016 

Gemeente Ziekenhuis 

gemiddeld 

totale 
factuur 
patiënt 

gemiddeld  
bedrag 
ereloon 

supplement
en 

maximum1 

 procent 

ereloon 

supplement 

gemiddeld  

 procent 

ereloon 

supplement 

Brussel CHIREC 1.266 € 1.051 € 300% 202% 

Brussel 

Europaziekenhuizen – 

Cliniques de L’Europe 1.118 € 898 € 
300% 

178% 

Brussel 

Cliniques Universitaires 

Saint-Luc 915 € 823 € 
300% 

175% 

Rocourt 

CHC St. Vincent & Ste. 

Elisabeth 943 € 780 € 
275% 

173% 

Eupen Sankt-Nikolaus Hospital 858 € 742 € 
200% 171% 

Soignies CH de La Haute Senne 866 € 722 € 300% 163% 

Namur 

Centre Hospitalier 

Regional Sambre et 

Meuse 960 € 797 € 

200% 

161% 

Seraing 

CH Bois De L’Abbaye et 

De Hesbaye 947 € 811 € 
200% 

161% 

Bouge Clinique Saint-Luc 951 € 828 € 200% 161% 

Hornu 

CH EpiCURA - Hornu - 

Frameries 945 € 810 € 
250% 

160% 
1 Percentage zoals vermeld op de opnameverklaring 

2 6 sites verspreid over Brussel en Waals-Brabant 
 

 

In figuur 20 worden de verschillen per provincie duidelijk, waarbij ereloonsupplementen de 

grootste variatie vertegenwoordigen.  

 

 

Figuur 20: Patiëntenfactuur in het chirurgisch dagziekenhuis in eenpersoonskamers, per 

provincie, 2016 
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Inkomsten van de ziekenhuizen uit patiëntenbetalingen naargelang het kamertype 
 

Uit figuur 21 blijkt dat de totale inkomsten uit patiëntenbetalingen in eenpersoonskamers in het 

klassiek ziekenhuis groter zijn dan deze uit de kamers voor twee of meer personen, hoewel er meer 

opnames zijn in kamers voor twee of meer personen (zie punt 2). Voor het dagziekenhuis (zowel 

chirurgisch als niet chirurgisch) blijven de totale inkomsten uit patiëntenbetalingen groter uit de 

opnames in kamers voor twee of meer personen dan in eenpersoonskamers, omdat het aantal 

opnames in eenpersoonskamers nog een stuk lager ligt dan deze in kamers voor twee of meer 

personen. 

 
 

Figuur 21: Totaal volume betalingen door patiënten per type hospitalisatie en kamer 

 
 

Niettegenstaande de opnames in eenpersoonskamers slechts 23% van alle opnames 

vertegenwoordigden in 2016, vertegenwoordigden ze wel  62% van de totale uitgaven van de 

patiënten voor klassieke opnames. Het totaalbedrag aan uitgaven voor klassieke opnames door 

patiënten in eenpersoonskamers was 678 miljoen euro en in kamers voor twee of meer personen 

420 miljoen euro. Als we hieraan de betaalde bedragen in dagopname toevoegen, bedraagt het 

huidige aandeel waarvoor de patiënt instaat, alle kamertypes samengeteld, meer dan 1,5 miljard 

euro, oftewel zo’n 10% van de inkomsten van de acute ziekenhuizen.  
 

 

5. De kamersupplementen voor eenpersoonskamers 
 

Klassieke opnames 
 

De kamersupplementen werden verboden voor ‘beschermde patiënten’ in 2006 en werden voor 

iedereen afgeschaft in kamers voor twee of meer personen in 2010. Ze zijn echter nog steeds 

toegelaten in eenpersoonskamers. 

 

Uit de facturen blijkt er een enorme variatie in de kamersupplementen. Deze supplementen kunnen 

variëren van gemiddeld 17 euro per dag in het UZA tot 164 euro in de Cliniques Universitaires Saint-

Luc. De hele reeks is te zien in figuur 22. Deze figuur geeft duidelijk aan dat een opvallend aantal 

ziekenhuizen hun kamersupplementen hebben verhoogd in 2015 en 2016.  



Pagina 43 van 67 

 

Deze supplementen kunnen beschouwd worden als ‘verblijfskosten’. De aanrekening van dergelijke 

kosten is tot een zekere hoogte begrijpelijk. Het is daarentegen moeilijk te verantwoorden om voor 

dit kamertype nog eens bijkomend kosten aan te rekenen voor de televisie, een eigen koelkast en 

andere ‘comfortkosten’. 

 

 

Figuur 22: Kamersupplement in eenpersoonskamer per ziekenhuis (gemiddelde op basis van 

facturen) 

 
 

Het gemiddelde is 50 euro per dag in het klassiek ziekenhuis. Dit betekent een stijging van 5% 

tegenover 2015. Deze stijging is zichtbaar in de volgende figuur (figuur 23).  
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Figuur 23: Evolutie van de kamersupplementen, klassieke opnames in éénpersoonskamers 

 
 

 

Het spreekt voor zich dat opnames met een langere ligduur zich vertalen in een groter aandeel 

kosten aan kamersupplementen op de factuur. Terwijl het gemiddelde bedrag aan 

kamersupplementen 250 euro is, bedragen kamersupplementen in de diensten geriatrie en 

revalidatie - ten gevolge van de langere ligduur - gemiddeld 597 euro.  

 

 

Dagziekenhuis 

 

Eenpersoonskamers komen minder vaak voor in dagziekenhuis. De prijs die ervoor aangerekend 

wordt, is echter vergelijkbaar met het klassiek ziekenhuis: 52 euro in het chirurgisch dagziekenhuis 

(d.i. een toename van 10% tegenover 2015) en 49 euro in het niet-chirurgisch dagziekenhuis (d.i. 

een toename van 8% tegenover 2015). Ook hier, m.n. met betrekking tot de kamersupplementen, 

stellen we dus een belangrijke toename in kosten vast ten laste van de patiënt. 

 

 

6. De kost van het materiaal 
 

De sector van de implantaten (bijvoorbeeld heup- of knieprothesen, stents, pacemakers, maar ook 

staafjes en vijsjes, vaatenten,…) en medische materialen (mini-camera’s voor kijkbuisoperaties, 

katheters, hechtingsnietjes,…) is in volle ontwikkeling. Jaarlijks komen er nieuwe implantaten en 

materialen bij die de oude vervangen of die nieuwe mogelijkheden introduceren in de 

geneeskunde. We staan aan de vooravond van de introductie van op maat ontwikkelde en in 3D-

geprinte medische hulpstukken met nog ongekende mogelijkheden.  

 

Aan deze technologische vernieuwing hangt uiteraard een prijskaartje. Het budget van de 

Verplichte Verzekering voor dit type materialen is de laatste jaren aanzienlijk verhoogd teneinde 

de evolutie van de uitgaven te volgen (jaarlijks 4%, zie groene balken in figuur 24). We stellen vast 
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dat het budget voor 2016 verminderd werd met 42 miljoen euro, wat de uitgaven meer in lijn 

brengt met het begrote budget. Bijgevolg vrezen we dat de totaalkost ten laste van de patiënt – 

welke stabiel gebleven was de laatste jaren (zie figuur 24) – opnieuw de hoogte zal ingaan ingeval 

van ontwikkeling van nieuw materiaal met meerwaarde indien geen budget wordt vrijgemaakt voor 

deze nieuwe initiatieven. De remgelden blijven hoog wat betreft implantaten. Waakzaamheid blijft 

geboden ten aanzien van hoge kosten waarmee de patiënt geconfronteerd wordt.  
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Figuur 24: Evolutie van de globale uitgaven voor implantaten en medisch materiaal – nationale 

cijfers 

 
 

 

Chirurgische ingreep met klassieke opname 

 

Ingevolge een belangrijke herziening van de nomenclatuur van implantaten en medisch materiaal 

tussen 2010 en 2013, zijn de kosten ten laste van de patiënt afgenomen. In 2014 keerde de dalende 

trend zich door een stijging van het remgeld met 7%. Sinds 2015 zien we gelukkig opnieuw een 

globale daling van deze post (-7% in 2015 en -2% in 2016). De kost voor niet-terugbetaalbaar 

materiaal daarentegen, is opnieuw gestegen (zie figuur 25). Zoals hierboven reeds aangehaald, is 

het noodzakelijk om in een toereikend budget te voorzien voor implantaten en medisch materiaal, 

hierbij de technologische evoluties in acht nemend. Dit om te vermijden dat de kost van innovatie 

geheel door de patiënt gedragen moet worden.  
 

 

Figuur 25: Evolutie van de materiaalkost (euro per opname), dienst heelkunde 
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Merk op dat het gebruik van medisch materieel en implantaten veel meer voorkomt in de dienst 

heelkunde, waar deze rubrieken 22% (of 164 euro) van de kost voor de patiënten uitmaken 

(onafhankelijk van het kamertype).  

 

 

Chirurgisch dagziekenhuis 

 

Verschillen tussen facturen in het chirurgisch dagziekenhuis worden voor een groot deel verklaard 

door het al dan niet gebruik van medische materialen. Dit is zichtbaar in figuur 26 en wordt ook 

duidelijker aan de hand van een aantal voorbeelden.  

 

Voorbeelden van chirurgische dagopnames in de oftalmologie zijn:  

• ingrepen op de oogleden, bijvoorbeeld omwille van een infectie of gezwel; 

• een greffe van het hoornvlies, bijvoorbeeld na een beschadiging door Herpes; 

• een heelkundige behandeling van glaucoom; 

• de behandeling van cataract door verwijderen van de ooglens, al dan niet gevolgd door 

inplanten van een kunstlens. 

 

Deze laatste ingreep is ook een typisch voorbeeld van een ingreep met een hoge materiaalkost voor 

de patiënt. Het aandeel van de patiënt in de kost van kunstlenzen is groot.  

 

 

Figuur 26: Chirurgisch dagziekenhuis: factuur per pathologie 

 
 

Voorbeelden van chirurgische dagopnames in de orthopedie zijn: 

• Hechten van ligamenten in de wreef, bijvoorbeeld door omslaan van de voet;  

• Corrigeren van uitpuilende botten aan de basis van de grote teen (‘papegaaienbek’) door er 

een pees overheen te hechten;  

• Fixeren van het sleutelbeen aan de schouder, na ontwrichting;  

• Verwijderen van de meniscus (kraakbeen in de knie). 
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We zien weinig evolutie in de samenstelling en verhoudingen van de facturen voor het chirurgisch 

dagziekenhuis.  
 

 

Figuur 27: Evolutie van de materiaalkost (euro per opname), dagopname in orthopedie en 

oftalmologie  

 

 
 

 

7. De niet-vergoede geneesmiddelen 
 

Klassieke opnames 

 

De kost voor de patiënt voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld: pijnstillers) blijft 

gemiddeld genomen stabiel op 33 euro per opname over de jaren heen, maar kent een grote 

variatie van patiënt tot patiënt. Dit is zeer duidelijk in figuur 28.  

 

De helft van de patiënten betaalt minder dan 14 euro voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen. 

Voor 90% van de patiënten blijft de factuur voor deze rubriek onder de 75 euro en voor 94% onder 

de 100 euro. Minder dan 1% van de patiënten heeft toch een geneesmiddelenfactuur van meer dan 

1.000 euro. Dit kan oplopen tot 10.000 euro voor een opname en in extreme gevallen zelfs tot 

20.000 euro per patiënt. Deze zware last voor een kleine minderheid geeft aan dat deze kost er 

zich prima toe leent om solidair verdeeld te worden onder alle patiënten.  
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Figuur 28: Spreiding van de kost van niet-terugbetaalde geneesmiddelen 

 
 

 

Niet-terugbetaalde geneesmiddelen komen minder voor in de pediatrie (14 euro tegenover 

gemiddeld 33 euro) en vaker in de materniteit (41 euro).  

 

 

Chirurgisch dagziekenhuis 

 

Bij chirurgische dagopnames betaal je gemiddeld 15 euro (d.i. 9% van de factuur) voor niet-

vergoedbare geneesmiddelen. Voor oftalmologische ingrepen is deze kost gemiddeld het hoogst (24 

euro).  
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Bijlage 1: Ziekenhuizen opgenomen in deze studie 
 

Aalst Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst 

Aalst Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 

Antwerpen Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 

Arlon Vivalia (Cliniques du Sud-Luxembourg) 

Ath CH EpiCURA - Ath 

Auvelais (Sambreville) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SAMBRE ET MEUSE 

Bonheiden Imelda  Ziekenhuis 

Bornem Sint-Jozefkliniek  

Bouge Clinique Saint-Luc 

Brasschaat AZ Klina 

Brugge AZ Sint-Lucas 

Brugge AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 

Brussel/Bruselles Europaziekenhuizen - Cliniques de L'Europe 

Brussel/Bruselles Universitair Ziekenhuis Brussel 

Brussel/Bruselles CHIREC 

Brussel/Bruselles Cliniques Universitaires Saint-Luc 

Brussel/Bruselles UVC/CHU Brugmann 

Brussel/Bruselles Cliniques Universitaires Hôpital Erasme 

Brussel/Bruselles Kliniek Sint-Jan - Clinique Saint-Jean 

Brussel/Bruselles Hop. Univ. Des Enfants Reine Fabiola (Huderf) 

Brussel/Bruselles Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut 

Brussel/Bruselles CHU St-Pierre/UMC St-Pieter 

Brussel/Bruselles Hopitaux Iris Sud - Iris Zuid Ziekenhuizen 

Charleroi CHU De Charleroi 

Chimay Centre De Sante Des Fagnes 

Deinze Sint-Vincentiusziekenhuis 

Dendermonde AZ Sint-Blasius 

Deurne - Antwerpen AZ Monica 

Diest AZ Diest 

Dinant CHU UCL Namur  

Edegem UZ Antwerpen 

Eeklo AZ Alma 

Eupen Sankt-Nikolaus Hospital 

Geel AZ  Sint-Dimpna 

Genk Ziekenhuis Oost - Limburg 

Gent AZ Maria Middelares 

Gent UZ Gent 

Gent AZ Jan Palfijn 

Gent AZ Sint-Lucas 

Gilly Grand Hôpital De Charleroi 

Gosselies Clinique Notre-Dame De Grâce 
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Haine-Saint-Paul Centres Hospitaliers Jolimont (Jolimont - Lobbes) 

Halle AZ Sint-Maria 

Hasselt Jessaziekenhuis 

Herentals AZ Herentals 

Herstal Clinique Andre Renard 

Heusden Sint-Franciskusziekenhuis 

Hornu CH EpiCURA - Hornu - Frameries 

Huy CHR De Huy 

Ieper Jan Yperman Ziekenhuis 

Izegem Sint-Jozefskliniek 

Knokke-Heist AZ Zeno 

Kortrijk AZ Groeninge 

La louviere CHU Tivoli 

Leuven UZ Leuven 

Leuven RZ Heilig Hart Leuven 

Libramont Vivalia (CH de l'Ardenne) 

Liege CHR De La Citadelle 

Liege CHC Cliniques Saint-Joseph 

Liège CHU De Liège 

Lier Heilig Hart Ziekenhuis 

Lokeren AZ Lokeren 

Maaseik Ziekenhuis Maas En Kempen 

Malle AZ Sint-Jozef 

Malmedy Clinique Reine Astrid 

Marche-en-Famenne Vivalia (IFAC) 

Mechelen AZ Sint-Maarten 

Mol Heilig Hartziekenhuis Mol 

Mons C.H.U. ET PSYCHIATRIE DE MONS-BORINAGE 

Mons CHR Mons-Hainaut 

Mont-Godinne CHU UCL Namur  

Montigny-Le-Tilleul CHU De Charleroi 

Mouscron CH De Mouscron 

Namur Centre Hospitalier Regional Sambre et Meuse 

Namur CHU UCL Namur  

Nivelles Centres Hospitaliers Jolimont (Tubize - Nivelles) 

Oostende AZ Damiaan 

Ottignies Clinique Saint Pierre Ottignies 

Oudenaarde AZ Oudenaarde 

Overpelt Mariaziekenhuis Noord-Limburg 

Reet AZ Heilige Familie 

Rocourt CHC St. Vincent & Ste. Elisabeth 

Roeselare ALGEMEEN ZIEKENHUIS DELTA 

Ronse AZ Glorieux 

Sankt-vith Klinik Sint-Josef 

Seraing CH Bois De L'Abbaye et De Hesbaye 

Sint-Niklaas AZ Nikolaas 
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Sint-Truiden RZ Sint-Trudo 

Soignies CH de La Haute Senne 

Tielt Sint-Andriesziekenhuis 

Tienen RZ Heilig Hart Tienen 

Tongeren AZ Vesalius 

Torhout Sint-Rembertziekenhuis 

Tournai CHwapi 

Turnhout AZ Turnhout 

Verviers CH  Peltzer - La Tourelle - Peltzer 

Veurne AZ Sint-Augustinus 

Vilvoorde AZ Jan Portaels 

Waregem O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem 

Wilrijk - Antwerpen GZA- Ziekenhuizen 

Zottegem AZ Sint-Elisabeth 
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Bijlage 2: Methodologie 
 

De dertiende barometer van de ziekenhuisfacturen werkt met facturatiegegevens van 1,4 miljoen 

ziekenhuisopnames van CM-leden in 2016.41 De ziekenhuizen werden vooraf geïnformeerd en kregen 

de kans om op hun eigen resultaten te reageren. Een groot aantal ziekenhuizen grepen de 

gelegenheid om een aantal onduidelijkheden in de factuur uit te klaren.  

 

Het onderzoek gebeurde op basis van opnames met overnachting (klassieke hospitalisatie) en 

zonder overnachting (in dagziekenhuis) in 2016. Uitzonderlijk lange of extreem dure opnames zijn 

weggefilterd. Voor het klassiek ziekenhuis weerhouden we bovendien enkel de opnames die in één 

enkele dienst plaatsvonden. Bij het weergeven van de tarieven maakt CM het onderscheid tussen de 

verschillende diensten en kamertypes.  

 

De precieze filtering van outliers gebeurde als volgt:  

Stap 1: Alle facturen (voor de patiënt) voor opnames hoger dan 10.000 euro en met een ligduur 

langer dan 30 dagen (voor geriatrie langer dan 90 dagen) worden gewist. 

Stap 2: We analyseren de verdeling van de facturen (voor de patiënt) van elk ziekenhuis apart. 

Indien het verschil tussen de 1 procent hoogste facturen (percentiel 100) van een 

ziekenhuis en het 99ste percentiel groter is dan tien keer de Q-range (=verschil tussen 25ste 

en 75ste percentiel) van dat ziekenhuis worden de facturen uit de p100 (de 1 procent 

hoogste facturen dus) gewist.  

 

Klassieke hospitalisatie 

 

� Vijf geselecteerde diensten  

o dienst 21 - heelkunde 

o dienst 22 - inwendige geneeskunde 

o dienst 23 - pediatrie 

o dienst 26 - verloskunde 

o dienst 30 - geriatrie en revalidatie 

 

NB: Opnames in inwendige geneeskunde die duidelijk een (therapeutische) chirurgische ingreep 

omvatten werden getransfereerd naar de dienst heelkunde. Dit vertegenwoordigt 8.9% van alle 

opnames op de dienst inwendige geneeskunde.  

 

� 2 kamertypes 

o Gemeenschappelijke kamers (twee of meer personen) 

o Eenpersoonskamers 

 

Om het kamertype te bepalen, baseren wij ons op de magneetbandcodes 761600 

(gemeenschappelijke kamer), 761622 (tweepersoonskamer) en 761644 (individuele kamer). We 

treffen deze codes meestal aan als relatieve code op de lijn van de verpleegdagprijs, maar in 

tweede instantie ook als prestatiecode met vermelding van het kamersupplement.  

- Indien wij code 761644 aantreffen, beschouwen wij dit als een verblijf in een 1-

persoonskamer.  

- Anders (bij code 761622 of 761600 of bij afwezigheid van codes) beschouwen wij dit als 

een verblijf in een gemeenschappelijke kamer.  

 

 

De analyse is dus opgedeeld in 10 strata (5 diensten en 2 kamertypes) 

 

                                                 
41 Het betreft de patiëntenfacturen alvorens tegemoetkoming in het kader van de maximumfactuur. 
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Dagziekenhuis 

 

� Chirurgisch dagziekenhuis : 6+1 geselecteerde behandelingen  

o Orthopedische ingreep 

o Oftalmologische ingreep 

o Stomatologische ingreep  

o Ingreep door neus-keel-oorarts  

o Urologische ingreep 

o Gynaecologische ingreep 

o Heelkundige ingreep in een ander specialisme  

 

� Niet-chirurgisch dagziekenhuis: 3+1 geselecteerde behandelingen. Het niet-chirurgisch 

dagziekenhuis omvat een reeks ingrepen die onderling sterk van elkaar verschillen. De 

vergoeding gebeurt ook niet volgens pathologie of prestatie maar volgens de gemiddelde kost 

met verschillende forfaits. Met de beschikbare informatie konden wij toch volgende 

behandelingen onderscheiden:  

o  Nierdialyse 

o  Behandeling bij kanker: onco- en chemotherapie 

o  Behandeling voor chronische pijn 

o  Alle andere behandelingen in dagziekenhuis. Hier zitten dus de zogenaamde ‘maxiforfaits’, 

de oude forfaits A, B, C en D en de nieuwe forfaits 1 tot en met 7.  

 

Opgelet, geen enkele opname vergoed als ‘miniforfait’ werd in onze studie opgenomen. De aard 

van deze opnames is immers veel te heterogeen voor een zinvolle analyse. 

 

� Twee kamertypes 

o Gemeenschappelijke kamers en tweepersoonskamers 

o Eenpersoonskamers 

 

Het kamertype bepalen wij op basis van de magneetbandcodes 761611 (tweepersoonskamer) en 

761633 (individuele kamer), als relatieve code op de lijn van de verpleegdagprijs of als 

prestatiecode met vermelding van het kamersupplement (kan ook 0 euro zijn).  

- Code 761633 beschouwen wij als een verblijf in een 1-persoonskamer.  

- Zonder code 761633 beschouwen wij de opname als een verblijf in een 

gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer. 

 

De analyses werden gemaakt voor 14 strata (7 behandelingen en 2 kamertypes) voor het chirurgisch 

dagziekenhuis en voor 8 strata (4 behandelingen en 2 kamertypes) voor het niet-chirurgisch 

dagziekenhuis.  

 

Berekende gegevens 2016 

 

Voor elk stratum berekenden we het gemiddelde voor de verschillende rubrieken van de 

patiëntenfactuur en voor elk ziekenhuis. Tenminste indien er voor dat stratum en ziekenhuis 

minstens 10 opnames plaatsvonden.  

 

De volgende rubrieken werden berekend: 

 

- Ereloonsupplementen (in procent van het officieel tarief) 

- Materiaalsupplementen (in procent van het officieel tarief voor klassieke hospitalisatie en in 

euro voor dagziekenhuis) 

- Niet-terugbetaalde geneesmiddelen voor klassieke hospitalisatie en alle geneesmiddelen voor 

dagziekenhuis (in euro) 



Pagina 55 van 67 

 

- Diverse kosten42 MUG-vervoerskosten en codes 960xxx (960083, niet-terugbetaalde prestaties, 

inbegrepen) behalve 960245, niet-vergoedbare implantaten (in euro) 

- Kamersupplementen per dag (in euro) 

 

En gemiddelde bedragen in euro van: 

 

- Remgeld 

- Supplementen 

- Totale patiëntenfactuur 

 

‘In procent van het officieel tarief’ betekent dat we de verhouding nemen van het gevraagde 

supplement gedeeld door de som van het terugbetaalde bedrag en het remgeld. Op die manier 

houden we rekening met de zwaarte van de ingreep, aan de hand van de officiële tarieven, en 

worden honorarium- en kamersupplementen vergelijkbaar.  

Bijvoorbeeld: het gevraagde supplement bij een operatie bedraagt 250 euro en het officiële tarief 

bedraagt ook 250 euro, dan betekent dit een supplement van 100 procent. Eenzelfde supplement 

bij een ingreep van (officieel) 1000 euro staat voor slechts 25 procent supplement.  

 

De andere rubrieken worden weergegeven als gemiddelde kost in euro per opname of per dag. 

 

Alle bedragen in deze studie zijn weergegeven in reële termen. De vermelde variatie door groei of 

daling is dus reëel en niet het gevolg van inflatie.  

 

Opgelet : Wat aangerekend wordt aan de patiënt bestaat telkens uit drie delen. Het bedrag ten 

laste van de ZIV, het remgeld en de supplementen. Het ZIV-bedrag en het remgeld is duidelijk 

omschreven. Over de supplementen is er meer discussie. De term ‘supplement’ dekt namelijk 

verschillende ladingen. De supplementen omvatten alle bedragen strikt ten laste van de patiënt, 

namelijk:  

- de bedragen die bewust het officiële barema overschrijden 

- de bedragen voor diensten, materiaal en prestaties die niet in de RIZIV-terugbetaling 

voorkomen.  

- de bedragen die ten laste worden gelegd van de patiënt volgens regels opgelegd door de 

controlerende overheid 

Wij beseffen dat een deel van deze aanrekeningen niet de keuze zijn van het ziekenhuis. Maar de 

structuur van de factuur en de leesbaarheid ervan voor de patiënt laten niet toe de gegevens nog 

meer te gaan opdelen.  

 

  

                                                 
42 Opgelet: onze definitie voor de kostenpost ‘Diverse kosten’ bevat dus ook niet-terugbetaalde prestaties. Het gaat dus niet 
louter om onkosten die op de lijst ‘diverse kosten’ van de individuele ziekenhuizen staan.  
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Bijlage 3: Nuttige instrumenten / links die een indicatie kunnen zijn 

van de kwaliteit van de geboden zorg  
 

Kwaliteitsvolle zorg is een evidente verwachting en lijkt op het eerste zicht eenvoudig te 

objectiveren. Niets is minder waar. Kwaliteit van zorg omvat meerdere dimensies (veiligheid, 

efficiëntie, effectiviteit, tijdigheid, gelijkheid, patiënt centraal) waardoor het meten ervan een 

gecompliceerde aangelegenheid is. Inderdaad, er bestaan geen “magic bullet” indicatoren of 

kenmerken op basis waarvan ziekenhuizen eenvoudigweg gerankt kunnen worden volgens de 

geboden zorgkwaliteit. Ook de kostprijs ten laste van de patiënt - of de hoogte van de 

ereloonsupplementen - is geen maatstaf voor de kwaliteit van de verstrekte zorg.   

 

Vast staat dat er een sterke kwaliteitsdynamiek leeft in de ziekenhuizen. Het meten van kwaliteit 

en kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen krijgen steeds meer aandacht. Ook is er een positieve evolutie 

richting het openbaar stellen van informatie rond kwaliteit en veiligheid in de zorg. In deze bijlage 

proberen we u, als patiënt, wegwijs te maken in de veelheid aan beschikbare gegevens rond 

zorgkwaliteit.  

 

Het is geen goed idee om een ziekenhuis uitsluitend te kiezen in functie van ranglijsten of 

resultaten gepubliceerd op het internet, zonder verdere kadering. Wel kan een bezoek aan 

bepaalde websites u ondersteunen in het formuleren van gerichte kwaliteitsvragen aan 

zorgaanbieders en aldus toch een rol spelen in de beslissingen die u neemt als patiënt. Weet dat 

rankings beïnvloed kunnen worden door allerhande zaken. Wanneer een ziekenhuis bijvoorbeeld 

lager scoort op bepaalde (kwaliteits)indicatoren, kan dit mogelijks het gevolg zijn van het 

aanbieden van hooggespecialiseerde zorg of van het behandelen van een doelpubliek dat extra 

vatbaar is voor complicaties.  

 

Globaal genomen kan gesteld worden dat (resultaten van) indicatoren, zorginspectie en 

ziekenhuisaccreditering een idee kunnen geven van zorgkwaliteit in ziekenhuizen. Wat dit inhoudt 

en waar u dergelijke informatie vindt, werken we verder uit in wat volgt. Op de regel- en 

wetgeving (zowel op Federaal als Gemeenschapsniveau) en op verplichte indicatoren (bijv. om de 

erkenning als hartcentrum te behouden) met betrekking tot de aangeboden kwaliteit van zorg gaan 

we niet dieper in: elk ziekenhuis dient hieraan te voldoen.  

 

In 2015 werd de website www.zorgkwaliteit.be gelanceerd. Deze website 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 kwaliteitsindicatoren te publiceren op genoemde 

website. Deze verwezenlijking kadert binnen het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en 

Professionals (VIP²); meer informatie hierover is beschikbaar via https://www.zorg-en-

gezondheid.be/kwaliteitsindicatoren-voor-algemene-ziekenhuizen. 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.  

 

Naast de indicatoren van VIP² en PAQS bestaan er ook andere indicatoren die u kunnen helpen in 

uw beslissingsproces. Voor bepaalde ingrepen (o.a. voor longkankerchirurgie, 

slokdarmkankerchirurgie, pancreaskankerchirurgie) bestaat er een relatie tussen de 

uitkomst/kwaliteit van uitvoering van de ingreep en het aantal keren dat de ingreep al werd 

uitgevoerd. Zeker in geval van moeilijke of zeldzame behandelingen kan het nuttig zijn hierover 

informatie in te winnen bij uw behandelend arts.  
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Specifiek over ziekenhuishygiëne, bijvoorbeeld, is een rapportering beschikbaar vanuit het 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met resultaten per ziekenhuis: www.wiv-

isp.be/nl/pershoek/strijd-tegen-zorginfecties-ontdek-de-score-van-elk-ziekenhuis.    

 

De verslagen van de ziekenhuisinspecties die Zorginspectie uitvoert, zijn door elke burger online te 

raadplegen via http://vd3439.prod1.novation.be/themas/quality-en-safety/toezichtmodel.html. 

TestAankoop biedt een handige module aan die deze resultaten samenvat en waarbij meerdere 

ziekenhuizen met elkaar kunnen 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-zelf/inspectieresultaten-kwaliteit-van-

chirurgische-zorg-per-ziekenhuis en www.test-

aankoop.be/gezondheid/hospitalisatie/dossier/inspectieresultaten-kwaliteit-ziekenhuizen-voor-

internistisch-zorgtraject.  

 

De ziekenhuizen in België zitten in een ware “accrediteringsflow”. Bij een ziekenhuisaccreditatie 

beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie hoe een ziekenhuis scoort op maatstaven of 

normen die een indicatie zijn voor het aanbieden van kwaliteitsvolle en veilige zorg aan de 

patiënten. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze zich wensen te accrediteren en krijgen – indien succesvol 

– het accreditatielabel voor een beperkt aantal jaren. Enkele typische voorbeelden van zaken die 

geïnspecteerd worden zijn naleving van de patiëntenrechten, handhygiëne van zorgverleners, 

onderhoud van medische apparatuur, zorgvuldig bijhouden van de medische dossiers, kwalificaties 

van zorgverleners, enz. Er bestaan meerdere instellingen die een accreditatielabel mogen 

afleveren. De ziekenhuizen die reeds een accreditatielabel behaald hebben, zijn terug te vinden op 

http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/ of 

https://www.niaz.nl/ziekenhuizen of https://www.niaz.nl/accreditatie/accreditatie-in-wallonie. 

Ziekenhuizen die niet terug te vinden zijn op deze websites, opteren er ofwel voor om niet in een 

dergelijk accrediteringstraject in te stappen, of zijn wel ingestapt maar hebben de accreditering 

nog niet gehaald. Het effect van ziekenhuisbrede accreditering op de zorgkwaliteit in al haar 

facetten is niet goed gekend. Feit is dat het behaald hebben van een ziekenhuisaccreditatie geen 

eindstation mag zijn, doch eerder een hoeksteen is om verder te werken aan kwaliteitsverbetering.  
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Bijlage 4: Overzichtstabellen van de gemiddelde kost voor de patiënt 
 

KLASSIEK ZIEKENHUIS 
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CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS 
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Bijlage 5: Het gemiddeld en maximaal percent ereloonsupplementen 

per ziekenhuis 

Het gemiddeld percent ereloonsupplement is gebaseerd op de facturatiegegevens; het maximaal 

percent ereloonsupplement is gebaseerd op de informatie uit de opnameverklaring.  

 

Gemeente Ziekenhuis Gemiddeld % 
honorarium-

supplementen  
in 2016 

Maximaal % 
honorarium- 

supplementen  
in 2016 

Bruxelles CHIREC 176% 300% 

Rocourt CHC St. Vincent & Ste. Elisabeth 161% 275% 

Gosselies Clinique Notre-Dame De Grâce 158% 250% 

Bruxelles Cliniques Universitaires Saint-Luc 158% 300% 

Brussel Europaziekenhuizen - Cliniques de L'Europe 135% 300% 

Namur 
Centre Hospitalier Regional Sambre et 
Meuse 120% 200% 

Bruxelles CHU Brugmann 132% 300% 

Namur CHU UCL Namur  127% 200% 

Bruxelles Cliniques Universitaires Hôpital Erasme 132% 300% 

Ottignies Clinique Saint Pierre Ottignies 124% 200% 

Eupen Sankt-Nikolaus Hospital 134% 200% 

La louviere CHU Tivoli 120% 300% 

Gilly Grand Hôpital De Charleroi 114% 200% 

Bruxelles Kliniek Sint-Jan - Clinique Saint-Jean 109% 200% 

Seraing CH Bois De L'Abbaye et De Hesbaye 114% 200% 

Liege CHR De La Citadelle 116% 200% 

Bruxelles 
Hop. Univ. Des Enfants Reine Fabiola 
(Huderf) 118% 300% 

Bruxelles Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut 110% 300% 

Ath CH EpiCURA - Ath 99% 250% 

Bouge Clinique Saint-Luc 118% 200% 

Malmedy Clinique Reine Astrid 105% 200% 

Liege CHC Cliniques Saint-Joseph 111% 250% 

Antwerpen Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 111% 200% 

Soignies CH de La Haute Senne 115% 300% 

Sankt-vith Klinik Sint-Josef 101% 130% 

Halle AZ Sint-Maria 103% 200% 

Mons C.H.U. ET PSYCHIATRIE DE MONS-BORINAGE 101% 250% 

Vilvoorde AZ Jan Portaels 98% 150% 

Verviers CH  Peltzer - La Tourelle - Peltzer 103% 200% 

Bruxelles CHU St-Pierre/UMC St-Pieter 102% 300% 

Libramont Vivalia (CH de l'Ardenne) 113% 160% 
Marche-en-
Famenne Vivalia (IFAC) 101% 160% 
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Bruxelles Hopitaux Iris Sud - Iris Zuid Ziekenhuizen 97% 300% 

Liège CHU De Liège 90% 200% 

Chimay Centre De Sante Des Fagnes 101% 200% 

Herstal Clinique Andre Renard 87% 150% 

Hornu CH EpiCURA - Hornu - Frameries 103% 250% 
Montigny-Le-
Tilleul CHU De Charleroi 81% 200% 

Gent AZ Maria Middelares 97% 150% 

Brussel Universitair Ziekenhuis Brussel 93% 175% 

Charleroi CHU De Charleroi 94% 200% 

Deurne AZ Monica 83% 200% 

Mons CHR Mons-Hainaut 92% 200% 

Tournai CHwapi 79% 200% 

Dinant CHU UCL Namur  110% 200% 

Haine-Saint-Paul 
Centres Hospitaliers Jolimont (Jolimont - 
Lobbes) 84% 200% 

Bornem Sint-Jozefkliniek  79% 120% 

Aalst Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst 79% 150% 

Eeklo AZ Alma 77% 125% 

Mechelen AZ Sint-Maarten 78% 135% 

Aalst Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 74% 125% 

Nivelles 
Centres Hospitaliers Jolimont (Tubize - 
Nivelles) 73% 200% 

Auvelais 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SAMBRE ET 
MEUSE 63% 200% 

Wilrijk GZA- Ziekenhuizen 74% 200% 

Huy CHR De Huy 84% 200% 

Leuven UZ Leuven 70% 150% 

Diest AZ Diest 71% 150% 

Mont-Godinne CHU UCL Namur  88% 200% 

Brugge AZ Sint-Lucas 69% 300% 

Gent UZ Gent 73% 300% 

Sint-Niklaas AZ Nikolaas 65% 110% 

Geel AZ  Sint-Dimpna 60% 100% 

Tielt Sint-Andriesziekenhuis 63% 100% 

Oostende AZ Damiaan 64% 100% 

Mol Heilig Hartziekenhuis Mol 78% 100% 

Herentals AZ Herentals 64% 100% 

Veurne AZ Sint-Augustinus 64% 115% 

Ronse AZ Glorieux 62% 100% 

Lokeren AZ Lokeren 59% 100% 

Brugge AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 61% 100% 

Bonheiden Imelda  Ziekenhuis 59% 150% 

Waregem O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem 58% 100% 

Gent AZ Jan Palfijn 59% 100% 

Turnhout AZ Turnhout 59% 100% 

Torhout Sint-Rembertziekenhuis 59% 100% 

Deinze Sint-Vincentiusziekenhuis 58% 100% 



Pagina 66 van 67 

 

Knokke-Heist AZ Zeno 57% 100% 

Lier Heilig Hart Ziekenhuis 57% 100% 

Overpelt Mariaziekenhuis Noord-Limburg 55% 100% 

Sint-Truiden RZ Sint-Trudo 55% 100% 

Reet AZ Heilige Familie 85% 200% 

Kortrijk AZ Groeninge 69% 100% 

Malle AZ Sint-Jozef 49% 100% 

Hasselt Jessaziekenhuis 53% 100% 

Zottegem AZ Sint-Elisabeth 61% 130% 

Tienen RZ Heilig Hart Tienen 52% 100% 

Roeselare ALGEMEEN ZIEKENHUIS DELTA 59% 100% 

Tongeren AZ Vesalius 49% 100% 

Gent AZ Sint-Lucas 48% 100% 

Maaseik Ziekenhuis Maas En Kempen 49% 100% 

Dendermonde AZ Sint-Blasius 49% 100% 

Genk Ziekenhuis Oost - Limburg 50% 100% 

Brasschaat AZ Klina 33% 150% 

Leuven RZ Heilig Hart Leuven 53% 150% 

Ieper Jan Yperman Ziekenhuis 48% 100% 

Mouscron CH De Mouscron 46% 100% 

Heusden Sint-Franciskusziekenhuis 55% 100% 

Arlon Vivalia (Cliniques du Sud-Luxembourg) 67% 200% 

Izegem Sint-Jozefskliniek 50% 100% 

Edegem UZ Antwerpen 28% 200% 

Oudenaarde AZ Oudenaarde 56% 100% 
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Bijlage 6: Ereloonsupplementen, wettelijk toegestaan? 
 

Of een arts al dan niet ereloonsupplementen mag aanrekenen, hangt af van zijn statuut en van de 

kamerkeuze. De kamerkeuze is van belang bij een opname: in een eenpersoonskamer kunnen artsen 

in principe ereloonsupplementen vragen (behalve voor een aantal uitzonderingen die in het kader 

hieronder staan opgelijst), terwijl dit in een twee- of meerpersoonskamer steeds verboden is. Het 

statuut van de arts bepaalt voor de ambulante zorg in het ziekenhuis of een arts 

ereloonsupplementen kan aanrekenen. 

 

  
Geconventioneerde arts  Niet-geconventioneerde arts 

Gemeenschappelijke 

kamer en 

tweepersoonskamer  

(Vanaf 27 augustus 

2015) 

Ereloonsupplementen verboden Ereloonsupplementen verboden 

Eenpersoonskamer 

 

Ereloonsupplementen toegelaten, behalve: 

• indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist;  

• bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype 

beschikbaar is;  

• bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;  

• bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen 

document ondertekende waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt 

gevraagd. 

Ambulante zorg in het 

ziekenhuis 

De patiënt kan kiezen voor een geconventioneerde arts (geen supplementen) en een 

niet-geconventioneerde arts (mogelijk wel supplementen). Het conventiestatuut van 

een arts, kan opgezocht worden op de website van het RIZIV, of de volgende CM 

module: 

• www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/ 

• www.cm.be/ziekte-en-behandeling/zorgverleners/opzoeken.jsp 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


