Interactieve kaarten met per ziekenhuis per ingreep kosten ten laste van patiënt
Op basis van de ziekenhuisfacturen van haar leden, heeft CM interactieve kaarten gemaakt.
Per ziekenhuis duiden we erop aan hoeveel patiënten er moeten betalen, zowel in een
eenpersoonskamer als in een kamer voor twee of meer personen.
We geven zowel de mediane kostprijs (50 procent van de patiënten betaalt meer dan …) als de
percentiel 90 (10 procent van de patiënten betaalt meer dan …) weer. Voor de
eenpersoonskamers duiden we voor elk ziekenhuis ook aan hoe “duur” of “goedkoop” ze zijn
ten opzichte van de andere ziekenhuizen. Deze kaarten laten ook toe om de impact te tonen
van de kamerkeuze op de kostprijs van een ziekenhuisopname.
In de kostprijs ten laste van de patiënt zijn opgenomen: de remgelden, ereloonsupplementen
en andere kosten zoals kamer- en materiaalsupplementen.
De interactieve kaarten zijn beschikbaar voor 5 ingrepen:
-natuurlijke bevalling (klassieke opname)
-meniscusverwijdering knie (chirurgische daghospitalisatie)
-heupprothese (klassieke opname)
-verwijderen galblaas (klassieke opname)
-cataractingreep (chirurgische daghospitalisatie)
Ruwe cijfers (geen kaarten) zijn ook beschikbaar voor: appendix, plaatsen pacemaker, plaatsen
stent, liesbreuk, knieprothese, cholecystectomie, totale prostatectomie en spataderoperatie.
Eenpersoonskamers worden op de kaarten aangeduid met één bedje, een kamer voor twee of
meer personen met twee bedjes. De icoontjes voor de kamers voor twee of meer personen
staan in donkergroen

.

Voor de eenpersoonskamers gebruiken we een kleurcode die overeenkomt met de positie van
het ziekenhuis in de rangschikking met de totale kostprijs ten laste van de patiënt.

1.

Ziekenhuis in goedkoopste kwart

2.

Ziekenhuis in tweede goedkoopste kwart

3.

Ziekenhuis in tweede duurste kwart

4.

Ziekenhuis in duurste kwart

Hieronder vind je de linken naar de kaarten. Zij ook te raadplegen via
www.cm.be/interactieve-kaarten
• natuurlijke bevalling (klassieke opname)
https://drive.google.com/open?id=1vDpu3UN5tuDHxp6M5Rl_dOSv18oDxfqy&usp=sharing
• meniscusverwijdering knie (chirurgische daghospitalisatie)
https://drive.google.com/open?id=1uWsTEU_VeYXYICHwUFqSGf-7BwKUgylD&usp=sharing
• heupprothese (klassieke opname)
https://drive.google.com/open?id=1c5Gv4-MHlVZi3Yf32pK8SMCN4uuDw_4C&usp=sharing
• verwijderen galblaas (klassieke opname)
https://drive.google.com/open?id=1WXeELpTpAB5ySd68DV1_4F1OJYR3iseg&usp=sharing
• cataractingreep (chirurgische daghospitalisatie)
https://drive.google.com/open?id=1YKw3Dm7Ikm_VCQ-1za5xtGOB1L-K6s0i&usp=sharing

Belangrijke opmerkingen
De kostprijs van een opname kan sterk verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Dit is zeker zo
voor opnames op een eenpersoonskamer, maar ook op twee- en meerpersoonskamers kunnen
de verschillen aanzienlijk zijn.
Een “duur” ziekenhuis biedt niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit dan een “goedkoop”
ziekenhuis, en vice versa. In sommige gevallen komt een ziekenhuis hoger uit qua prijs omdat
het bijvoorbeeld voornamelijk patiënten behandelt die extra vatbaar zijn voor complicaties. In
andere gevallen is er geen enkele rechtvaardiging of sociaal nut die de (variatie in) kostprijs
verklaart.
CM geeft patiënten de raad in dialoog te gaan met hun arts/ziekenhuis over prijs en kwaliteit.
CM raadt patiënten ook aan om hun arts/ziekenhuis te vragen naar een individuele raming van
de kost die de ziekenhuisopname met zich zal meebrengen, op maat van zijn persoonlijke
(medische) situatie.

