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Voor het veertiende jaar op rij publiceren wij, CM, de ziekenhuisbarometer. De doelstelling blijft ongewijzigd: enerzijds is het een 

van de middelen die we gebruiken om onze leden te coachen doorheen het complexe zorglandschap. Anderzijds grijpen we de 

jaarlijkse ziekenhuisbarometer aan om het gezondheidszorgbeleid mee te ondersteunen, een goed beheer van de 

gezondheidszorgverzekering mee te voeden, het naleven van de regelgeving te helpen handhaven en doeltreffende 

gezondheidszorg mee te helpen bevorderen. Als gezondheidsfonds van de toekomst blijven we deze actieve en verantwoordelijke 

rol gretig en met veel goesting verder opnemen.  

Wel zit deze veertiende editie van de CM ziekenhuisbarometer in een nieuw kleedje: in een eerste deel richten we ons tot de 

burger in het algemeen en tot onze leden in het bijzonder. We geven er concrete tips en links. Met deze tips en links wensen we 

onze leden de weg helpen vinden naar betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en staan we hen bij in het opnemen van 

hun rechten. In een tweede deel richten we ons vooral tot de professionals en beleidsmakers. Op basis van objectief cijfermateriaal 

brengen we er een aantal markante bevindingen onder de aandacht in verband met de ziekenhuissector. We verwoorden er onze 

zienswijze en geven er beleidsadvies, geïnspireerd door wetenschappelijke inzichten, afgetoetst aan internationale trends, maar 

vooral ook gebaseerd op gezond verstand. 

Voor CM is het duidelijk: het geld dat omgaat in de ziekteverzekering kan beter en efficiënter gespendeerd worden dan op vandaag 

het geval is. De zorg kan en moet beter geregeld worden, zonder kwaliteitsverlies, eerder met kwaliteitswinst. Méér van hetzelfde 

biedt geen uitweg. Willen we tot duurzame oplossingen komen waarbij de patiënt echt centraal komt te staan, dan zullen een flinke 

dosis politieke moed, daadkrachtige beleidskeuzes en incentiverende maatregelen met een duidelijk doel voor ogen niet volstaan. 

Alle partners betrokken in de zorg zullen zich ook respectvol en constructief ten opzichte van elkaar moeten opstellen, met een 

oprechte openheid om samen stapsgewijs vooruit te gaan en om zich samen klaar te maken voor de uitdagingen die op ons 

afkomen. Per slot van rekening zijn we allemaal – vroeg of laat – patiënt. Duidelijk leiderschap van overheidswege – en de 

voorspelbaarheid voor de betrokken actoren die dergelijk leiderschap met zich meebrengt – zijn naar onze mening cruciaal bij het 

uittekenen van de gezondheidszorg van de toekomst die werkelijk zorgend, humaniserend en minder geldverslindend is. Met een 

zorg- en/of gezondheidssysteem op maat van burgers die het zich kunnen veroorloven zal finaal niemand gebaat zijn. Nu niet. En 

in de toekomst niet.  

We wensen u alvast veel leesplezier.  
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“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” 

(Albert Einstein,1879-1955) 
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Staat er een ziekenhuisopname gepland? Bezoek zeker eens onze website voor meer info over ziekenhuisopnames 
(https://www.cm.be/wat-te-doen/hospitalisatie/opname). Aarzel niet uw CM kantoor te contacteren bij vragen. 
  
Een aantal tips en weetjes kunnen u zeker al helpen:  

Voor en tijdens ziekenhuisopname:  

- Zorg ervoor dat u in regel bent met de ziekteverzekering. Zo komt de terugbetaling door de ziekteverzekering niet in 

het gedrang.  
 

- Zorgverleners zijn wettelijk verplicht u te informeren. Niet enkel over het medische aspect, maar ook over de te 

verwachten kostprijs. Is het nazorg traject u niet duidelijk? Aarzel niet dit te bespreken met uw arts.  
 

- Vraag een raming van de kost die uw ziekenhuisopname met zich meebrengt met een duidelijk onderscheid tussen 

opname in een individuele dan wel twee- of meerpersoonskamer.  

o Heel wat ziekenhuizen bieden op hun website kostenramingen aan voor courante ingrepen. Staat uw ingreep 

niet in de lijst, wenst u een gepersonaliseerde kostenraming of verdere uitleg? Aarzel niet uw ziekenhuis/arts 

hierover aan te spreken. 

o Laat u niet per se afschrikken door de kostprijs voor een medische interventie. Er bestaan immers een aantal 

vangnetten zodat u de zorg kan krijgen die u nodig heeft. Uw CM kantoor, de sociale dienst van het ziekenhuis 

of het OCMW kunnen u hierover meer info geven.  
 

- Kies (kosten)bewust of u een eenpersoonskamer dan wel een gemeenschappelijke kamer wenst.  
o Het is wettelijk verboden dat uw kamerkeuze een invloed zou hebben op de bereidheid van een arts u al dan 

niet te behandelen of op de termijn waarop dit gebeurt. Valt dit toch voor? Kaart dit dan aan bij de ombudsdienst 
van het ziekenhuis en vraag hulp bij uw ziekenfonds.  

o Bij uw opname legt het ziekenhuis u een opnameverklaring voor. Daarop duidt u uw kamerkeuze aan. Lees 
dit document aandachtig alvorens u het ondertekent.  

o Bent u niet in staat om de opnameverklaring zelf te lezen en te ondertekenen, dan kan uw wettelijke 
vertegenwoordiger dat voor u doen.  

 

- Kiest u voor een eenpersoonskamer? In dat geval kunnen u ereloon- en kamersupplementen worden aangerekend. 
De bedragen variëren sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis en kunnen de factuur enorm verhogen. Zie de volgende 
bladzijde voor meer info.   
 

- Een “duur” ziekenhuis biedt niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit dan een “goedkoop” ziekenhuis. Het mag geen 
taboe zijn de dialoog met de zorgverstrekker aan te gaan over prijs en kwaliteit. Een bezoek aan volgende websites 
kunnen u ondersteunen in het formuleren van gerichte kwaliteitsvragen: https://www.cm.be/ziekte-en-
behandeling/kwaliteit-van-zorg en https://www.test-aankoop.be/gezondheid/hospitalisatie 
 

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

 

- Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, vraagt u best na wat het maximaal percentage aan ereloonsupplementen 
is dat uw verzekering dekt.   

 
 
Na ziekenhuisopname: 
 

- Leg uw factuur voor aan uw ziekenfonds alvorens te betalen. CM-medewerkers geven uitleg over de inhoud van uw 
factuur en gaan na of er geen fouten of niet gerechtvaardigde kosten in staan. Is dat het geval, kan de dienst 
Ledenverdediging uw factuur betwisten bij het ziekenhuis. 

 
- Neem contact op met het ziekenhuis indien u uw ziekenhuisfactuur niet tijdig kan betalen (vb. in afwachting van 

terugbetaling door de verzekering, o.w.v. financiële moeilijkheden, betwistingen, …). 



10 

  

 

Uw kamerkeuze maakt een groot verschil in de kostprijs van uw ziekenhuisopname.  

Enkel wanneer u kiest voor een eenpersoonskamer en er ook effectief verblijft, kunnen u ereloon- en kamersupplementen 

worden aangerekend. Uitzonderingen hierop zijn opnames op een eenheid voor intensieve zorg of voor spoedgevallenzorg: hier 

kunnen – voor de duur van het verblijf in een dergelijke eenheid – nooit ereloon- of kamersupplementen worden aangerekend. 

Ook wanneer uw gezondheidstoestand een verblijf op een eenpersoonskamer vereist, kunnen u geen ereloon- of 

kamersupplementen worden aangerekend.   

Ereloonsupplementen = supplementen op de erelonen van zorgverstrekkers. Deze variëren sterk van ziekenhuis tot 

ziekenhuis. De maximale ereloonsupplementpercentages bedragen momenteel tussen de 100% en 300%. Het voorbeeld 

hieronder (figuur 1) toont hoe ereloonsupplementen berekend worden. Weet dat niet alle artsen in de praktijk ook systematisch 

het maximum aanrekenen qua ereloonsupplementen, maar dat het in principe wel kan. 

 

Figuur 1. Berekeningswijze ereloonsupplementen bij ziekenhuisverblijf. 

 

 

Kamersupplementen = supplementen voor het gebruik van een eenpersoonskamerkamer. Het is een bedrag per dag, dat 

vrij door het ziekenhuis mag worden bepaald. Het bedrag per dag kan sterk variëren van ziekenhuis tot ziekenhuis en zelfs binnen 

eenzelfde ziekenhuis (bijv. verschillende tarieven naargelang de dienst, de vleugel waar de kamer zich bevindt, …).   

De meest up-to-date informatie waarover wij beschikken op het vlak van ereloon- en kamersupplementen, kan u – per ziekenhuis 

– steeds raadplegen op onze online vergelijkingstool: https://www.cm.be/wat-te-doen/hospitalisatie/opname/vergelijking-

ziekenhuistarieven/app. Figuur 2 toont alvast de maximale ereloonsupplementpercentages, situatie augustus 2018.   

Bij de opname moet het ziekenhuis je een opnameverklaring voorleggen. Hierop duid je je kamerkeuze aan en staan o.a. de 

kamersupplementen (in euro per dag) en ereloonsupplementen (in maximuum % van het basisbedrag) vermeld.  
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Figuur 2. De maximale percentages van ereloonsupplementen van algemene en universitaire ziekenhuizen in België (juni  2018).   

 

Maximaal ereloonsupplement  

eenpersoonskamers,  2018 
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1. Abstract 

Achtergrond: Onderzoek toont aan dat het uitstellen van zorg omwille van financiële redenen een gestaag groeiend probleem is 

in België, met name bij de laagste inkomensgroepen. In de ziekenhuiszorg is het aandeel dat publiek gefinancierd wordt bijzonder 

laag in België in vergelijking met andere Europese landen. Daarenboven is het verschil in kostprijs voor een ziekenhuisopname in 

een eenpersoonskamer dan wel in twee- of meerpersoonskamer van een dergelijke grootte-orde, dat dit op geen enkele manier 

nog te verantwoorden is en aldus een voorbeeld geworden is van een gezondheidszorg met twee snelheden. CM draagt een 

solidaire financiering van het gezondheidssysteem hoog in het vaandel en breekt een lans voor financieel toegankelijke en (even) 

kwaliteitsvolle zorg voor iedereen.  

Doel: Op een duidelijke en onderbouwde wijze bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het zorg- en welzijnsbeleid in België.  

Methode: Deze descriptieve studie heeft in essentie betrekking op het hospitalisatiegedeelte van de algemene en universitaire 

ziekenhuizen in België. We baseren ons niet enkel op de facturatiegegevens van onze leden (opnames tussen 01-01-2017 en 31-

12-2017 en historische data met betrekking tot eerdere opnames) maar ook op cijfermateriaal van andere relevante actoren zoals 

o.m. het RIZIV, IMA, KCE en de OESO. In deze studie gaat met andere woorden ook aandacht naar de ruimere context: 

internationale benchmarking, trends in het buitenland, koppeling van de praktijkvoering in België aan guidelines en resultaten uit 

ledenbevragingen, het huidig wetgevend en reglementair kader in ons land, etc. Voorafgaand aan de publicatie van deze studie 

hebben alle ziekenhuizen een update ontvangen van hun individuele resultaten, in hetzelfde format als de voorbije jaren. Elk 

ziekenhuis heeft de mogelijkheid gekregen om te reageren op hun resultaten en om – waar nodig – correcties door te (laten) 

voeren.  

Resultaten: In 2017 maakten de ereloon- en kamersupplementen samen 80 à 90% uit van de totale kostprijs ten laste van de 

patiënt opgenomen in een eenpersoonskamer. Het verschil in kostprijs ten laste van de patiënt blijft verder toenemen, afhankelijk 

van diens kamerkeuze. Een CM lid dat na een bevalling opteerde voor een eenpersoonskamer, betaalde in 2017 7,7 keer zo veel 

als een lid dat koos voor een gemeenschappelijke kamer. Het grootste deel van het verschil in kostprijs naargelang de kamerkeuze 

wordt verklaard door een verschil in medische kost (in de vorm van toenemende ereloonsupplementen). Toch kunnen ook de 

kamersupplementen hoog oplopen: tot 259 euro per dag, zo blijkt uit de facturatiegegevens van onze pas bevallen leden. Ook in 

daghospitalisatie (bijv. bij cataractingrepen) kunnen de kamersupplementen hoog oplopen: tot meer dan 150 euro voor 1 dag, 

zonder overnachting.     

Sinds begin 2017 hebben al een twintigtal ziekenhuizen hun maximale ereloonsupplementpercentages verhoogd. In 2017 werden 

opnieuw meer ereloonsupplementen gevraagd bij opnames op eenpersoonskamers in vergelijking met 2016: per klassieke 

opname in een eenpersoonskamer bedraagt de toename in ereloonsupplementen 3,5% bovenop de index, in chirurgische 

daghospitalisatie is de toename 1,7% per opname en ook de systematiek (frequentie) waarmee ereloonsupplementen worden 

aangerekend in daghospitalisatie neemt verder toe. De gevraagde bedragen van ereloonsupplementen variëren enorm (van streek 

tot streek, van ziekenhuis tot ziekenhuis, van discipline tot discipline en van zorgverstrekker tot zorgverstrekker), ook voor 

zorgtrajecten die door de band genomen goed voorspelbaar zijn en weinig variëren tussen patiënten. Daarnaast is er een grote 

variatie tussen de ziekenhuizen wat betreft het procentuele aandeel van de ingrepen dat wordt uitgevoerd mét dan wel zonder 

aanrekening van ereloonsupplementen. In daghospitalisatie, bijvoorbeeld, zijn er ziekenhuizen die bij meer dan 50% van de 

patiënten ereloonsupplementen aanrekenen bij interventies zoals cataractingrepen of meniscusverwijdering ter hoogte van de knie 

daar waar het nationaal gemiddelde significant lager ligt (ca. 5% voor cataractingrepen, 14% voor meniscectomieën bij CM leden). 

In totaal, voor alle opnames in eenpersoonskamers met en zonder overnachting, betaalden CM leden in 2017 202 miljoen euro 

aan ereloonsupplementen. Geraamd kan worden dat alle Belgen samen – voor ziekenhuisopnames in 2017 – minstens 541 miljoen 

euro ereloonsupplementen betaald hebben.   

 

DEEL II: voor de professional/beleidsmaker 
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Sommige ingrepen die – volgens experten – in veel gevallen perfect in daghospitalisatie kunnen worden uitgevoerd, vinden in de 

praktijk quasi uitsluitend plaats in klassieke opname (bijv. verwijderen van de galblaas). De verhoudingen waarin bepaalde 

interventies  plaatsvinden in daghospitalisatie dan wel in klassieke opname, verschillen sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Ook 

qua verblijfsduur (bij klassieke opname) zijn er aanzienlijke verschillen tussen ziekenhuizen, zelfs voor zorgtrajecten die door de 

band genomen goed voorspelbaar zijn en weinig variëren tussen patiënten. Uit onze gegevens blijkt tot slot dat de doorsijpeling 

van evidence-based praktijkrichtlijnen – en de systematische toepassing ervan op elke werkvloer – een werkpunt is.     

Conclusie: Mede gelet op de duidelijk kwantificeerbare aanleiding, blijft CM pleiten voor een wettelijk verbod op 

ereloonsupplementen in hoofde van de gehospitaliseerde patiënt (zowel daghospitalisatie als klassieke opname) alsook voor 

transparant gereglementeerde kamersupplementen. Initiatieven die een verdere toename in kostprijs ten laste van de 

gehospitaliseerde patiënt met zich meebrengen, zijn voor ons geen optie (cf. positionering van België t.o.v. andere Europese 

landen op dit vlak). We vragen afdoende mogelijkheden voor elke patiënt om opgenomen te kunnen worden zonder ereloon- en 

kamersupplementen: in elk ziekenhuis, voor alle hospitalisatietypes (ook daghospitalisatie dus) en met dezelfde kwaliteit van zorg 

in al haar dimensies. Er zijn duidelijke indicaties dat de besluitvorming van een ziekenhuis en/of arts op het vlak van 

hospitalisatietype mee gestuurd wordt door (het verschil in) financiële vergoeding die deze keuze met zich meebrengt. Dergelijke 

praktijken zetten eerder het ziekenhuis en/of de arts centraal dan de patiënt. CM onderschrijft het belang van een correcte 

ziekenhuisfinanciering en van een correcte verloning voor artsen-specialisten, waarbij zorgkwaliteit (veiligheid, efficiëntie, 

effectiviteit, tijdigheid, gelijkheid en patiënt centraal), menswaardige zorg en billijkheid in loonspanning tussen de verschillende 

specialismen binnen het artsenkorps, centraal staan.    

 

 

2. Inleiding 

De financiële toegankelijkheid van een gezondheidssysteem kan gemeten worden op basis van de eigen betalingen van de 

patiënten. In België zijn de out-of-pocket uitgaven voor gezondheidszorg duidelijk hoger dan het Europees gemiddelde. Deze 

bevinding werd recent nogmaals onder de aandacht gebracht in de Health ProspectING 2018 studie, waaruit – op basis van 

statistieken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) – blijkt dat de eigen bijdragen van 

patiënten voor gezondheidskosten enkel in Zwitserland en Oostenrijk hoger zijn dan in België.1 In België valt maar liefst 17,6% 

van de totale uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de patiënt, in de vorm van persoonlijke aandelen of supplementen die 

niet ten laste vallen van aanvullende ziektekostenverzekeringen. Tellen we daar de 4,8% bij die privaat gefinancierd wordt via 

aanvullende ziektekostenverzekeringen, zien we dat ruim 22% van de kosten voor gezondheidszorg niet publiek gefinancierd 

wordt in België.     

Wanneer we de gezondheidsuitgaven bekijken relatief ten opzichte van het huishoudbudget, zien we dat – in 2016 – in België 

ca. 6,3% van het huishoudbudget besteed werd aan gezondheidszorg (d.i. ziekenhuiszorg, ambulante zorg en medische 

producten/toestellen/apparatuur). Dit percentage behoort zonder meer tot de hoogste in Europa (figuur 3).2 Ook weten we dat het 

uitstellen van zorg een gestaag groeiend probleem is in België. Met name bij de lage inkomens is er een stijgende trend in 

onvervulde zorgbehoeften: tussen 2011 en 2015 is – in de laagste inkomensgroep – het percentage van mensen dat afziet van 

medische zorg gestegen van ongeveer 4% naar ruim 7%. In de meeste gevallen zag men af van medische zorg omwille van 

financiële redenen.3 Bijgevolg is het niet overdreven te stellen dat – op financieel gebied – de gezondheidszorg in België zeker 

niet voor iedereen even toegankelijk is. In vergelijking met andere Europese landen scoort België ronduit slecht wat betreft  

                                                           
1 Health ProspectING 2018. Efficiënt beheer van ziekenhuisverblijven. Maart 2018. P.20, figuur 6, beschikbaar via https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-
ETUDE-POWERPOINT-Antares-NL.PDF  
2 Bron: OECD.Stat. Final consumption expenditure of households, beschikbaar via https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE5#; 
gegevensextractie op 01-10-2018 
3 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), België: Landenprofiel Gezondheid 2017, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/9789264285064-nl. Figuur 4 en 11. Beschikbaar via https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/belgie-landenprofiel-
gezondheid-2017_9789264285064-nl 
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ongelijkheid in toegang tot zorg en we boeren er – in tegenstelling tot de trend in Europa – verder op achteruit.4 Dit niettegenstaande 

de grote budgetten die in België naar gezondheidszorg gaan en niettegenstaande de sociale vangnetten die op vandaag in België 

bestaan.5 De maatschappij is op geen enkele manier gebaat met een duaal zorgsysteem op maat van ‘gegoede burgers’.   

 

Figuur 3. Uitgaven voor gezondheidszorg (ziekenhuiszorg, ambulante zorg en medische producten/toestellen/apparatuur) als % van het 
huishoudbudget, 2013-2016 of laatste beschikbare jaar. Bron: OECD.Stat. Final consumption expenditure of households, beschikbaar via 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE5#; gegevensextractie op 01-10-2018.  
 

 

 

Wat specifiek de ziekenhuiszorg in België betreft, zien we dat het percentage dat collectief gefinancierd wordt (d.i. via sociale 

zekerheidsbijdragen en subsidies van de federale en regionale overheden) laag is in vergelijking met veel andere landen. De out-

of-pocket uitgaven voor ziekenhuiszorg zijn bijzonder hoog in België (figuur 4) en zijn hoger dan de financiering uit vrijwillige 

regelingen (ruim 1,6 miljard euro versus bijna 1,3 miljard euro in 2016).6 Elke evolutie in de ziekenhuiszorg die een verdere toename 

inhoudt voor de kost ten laste van de patiënt, is voor CM dan ook geen optie. Sterker nog, een transfer van middelen richting 

budget van de verplichte ziektekostenverzekering dringt zich op.   

 

  

                                                           
4 Buffel V, Nicaise I. ESPN Thematic Report on Inequalities in access to healthcare. Belgium. Juni 2018. Beschikbaar via 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9238&furtherNews=yes. 
5 Naast de universele ziekteverzekering bestaan er sociale vangnetten waaronder de maximumfactuur (MAF) en het statuut verhoogde tegemoetkoming van 
medische kosten. Echter, niet alle kosten worden opgenomen in de teller voor de MAF. Zo worden bijv. de ereloonsupplementen worden niet in rekening 
gebracht voor de MAF.  
6 Bron: OECD.Stat. Health expenditure and financing, data 2016, beschikbaar via https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#; 
gegevensextractie op 01-10-2018 
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Figuur 4. De financiering van ziekenhuiszorg, volgens type financiering, 2016 of laatste beschikbare jaar. Bron: OECD.Stat. Health expenditure 
and financing, beschikbaar via https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#; gegevensextractie op 01-10-2018. 
 

 

 

In ruil voor de gezondheidszorguitgaven, krijgen we kwaliteitsvolle gezondheidszorg terug. De vraag die evenwel te zelden gesteld 

wordt, is of we – verhoudingsgewijs met wat geldelijk geïnvesteerd wordt – wel voldoende terug krijgen. Internationaal 

beschouwd komt de Belgische gezondheidszorg minder goed uit de verf dan het buikgevoel wellicht velen van ons 

ingeeft.7 Ook wat betreft het publiek beschikbaar zijn van informatie over zorgkwaliteit (in al haar dimensies) hinken we 

achterop. We erkennen en begrijpen tot op zekere hoogte dat het electoraal risicovol is voor politici om de nek uit te steken en 

een systeem te hervormen waar burgers – algemeen genomen – tevreden over zijn.8 De vraag is echter of de Belg in de toekomst 

ook tevreden zal blijven over de zorg die hij/zij krijgt als het systeem niet ten gronde hervormd wordt.  

Vanzelfsprekend dient met het grootste respect omgegaan te worden met elkeen die betrokken is in het gezondheids- en 

welzijnssysteem. In complexe organisaties zoals ziekenhuizen, gaat dit – naast de patiënt – over elkeen die actief is in de zorg, 

in de brede zin van het woord: van medewerkers in de bedrijfsondersteunende diensten (schoonmaak, onderhoud van de campus, 

…) over de zorgverstrekkers tot en met de ziekenhuismanagers, om dan nog te zwijgen van de vele vrijwilligers die zich 

belangeloos inzetten voor hun medemens. We erkennen dat er – tot op het hoogste bestuursniveau – een sterke kwalteitsdynamiek 

leeft in Belgische ziekenhuizen, wat positief geapprecieerd moet worden. Tegelijkertijd zijn we van mening dat het voortzetten 

van het huidige model noch het belang van de individuele patiënt, noch het algemene belang dient. Het huidige model 

voortzetten, waarbij ziekenhuizen inkomsten dreigen te verliezen wanneer ze minder toename in activiteit hebben dan hun peers 

en waarbij de factuur steeds meer doorschuift richting patiënt, is simpelweg onhoudbaar. CM onderschrijft de nood aan een nieuw 

financieringssysteem van ziekenhuizen, waarbij de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle zorg voor elke burger gewaarborgd is en 

ziekenhuizen/zorgverstrekkers beloond worden voor het bevorderen van gezondheid en zorgkwaliteit. We zijn ervan overtuigd dat 

het verder afbouwen van bedden en het terugdringen van overconsumptie in de acute zorg nodig is om het relatief hoge beslag 

dat de acute zorg (bedden, diensten, zorgprogramma’s en nomenclatuurprestaties) legt op de beschikbare middelen voor de 

gezondheidszorg, gecontroleerd af te bouwen. Belangrijk is dat de schaarse middelen geïnvesteerd worden in een mensgericht 

gezondheids- en welzijnssysteem, in werkelijke zorg- en welzijnsbehoeften in het licht van een duidelijk langetermijnperspectief 

                                                           
7 Zie onder meer OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), België: Landenprofiel Gezondheid 2017, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/9789264285064-nl. Figuur 4 en 11. Beschikbaar via https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/belgie-landenprofiel-
gezondheid-2017_9789264285064-nl; Euro Health Consumer Index (2017), Health Consumer Powerhouse, beschikbaar via  
https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf en Performantie van het Belgische gezondheidssysteem: rapport 2015 (RIZIV, KCE, WIV), 
beschikbaar via https://www.inami.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/performantie-gezondheidssysteem-2015.aspx 
8 Eurobarometer, “Patients safety and quality of care”, Special Eurobarometer 411/Wave EB80.2, 2014, beschikbaar via 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_411_en.pdf.  



16 

  

 

(o.m. chronische zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, preventieve zorg, gezondheidspromotie en 

gehandicaptenzorg).9  

Kwaliteit van zorg is een bijzonder complex gegeven, dat meerdere dimensies omvat: veiligheid (“vermijden dat zaken 

suboptimaal of mis gedaan worden”), efficiëntie (“vermijden dat dingen te veel of dubbel gedaan worden”), effectiviteit (“zich aan 

protocollen en evidence based medicine (EBM) houden”), tijdigheid (“altijd de dingen op het juiste moment doen: 24/7/365”), 

gelijkheid (“elke patiënt is gelijk”) en patiënt centraal.10 Onder “patiënt centraal” verstaan wij onder meer menswaardige zorg, 

patiëntenparticipatie (zowel op microniveau – m.b.t. het individuele zorgtraject dat de patiënt doorloopt (bijv. volledige en 

toegankelijke info voor de patiënt, het respecteren van de keuzes van de patiënt, …) – als op macroniveau (d.i. het betrekken van 

patiënten(groeperingen) als ervaringsdeskundigen in het ziekenhuis (bijv. door de mogelijkheid te bieden om medepatiënten te 

begeleiden, te participeren in verbetertrajecten op afdelings- of dienstniveau, deel uit te maken van beslissingsorganen van 

ziekenhuizen, …)), onderlinge afstemming van zorg van verschillende actoren, samenwerking tussen de verschillende 

beroepsgroepen op verschillende beslissingsniveaus, “mangomomenten”11, …   

De doelstelling van deze veertiende CM Ziekenhuisbarometer is tweeledig. Enerzijds willen we onze leden coachen door het 

complexe zorglandschap, in het bijzonder door die aspecten die verband houden met ziekenhuisopnames. Anderzijds grijpen we 

de jaarlijkse ziekenhuisbarometer aan om het gezondheidszorgbeleid mee te ondersteunen, een goed beheer van de 

gezondheidszorgverzekering mee te voeden, het naleven van de regelgeving te helpen handhaven, doeltreffende 

gezondheidszorg mee te helpen bevorderen en het maatschappelijk debat op cruciale punten (opnieuw) aan te wakkeren. De 

rechtsgronden waarop we ons baseren voor (de verwerking van gegevens van onze leden in het kader van) deze studie zijn 

opgenomen in de CM privacypolicy 12 en bestaan uit  

- artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 - wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, 

- artikel 5 b), artikel 9 b) en j) en artikel 89 lid 1 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 

verordening gegevensbescherming). 

Daarnaast kadert deze studie perfect in de uitvoering van het Toekomstpact tussen de verzekeringsinstellingen en de Minister 

van sociale zaken en volksgezondheid en van het Actieplan handhaving in de gezondheidszorg.13   

 

 

3. Methodiek 

De CM ziekenhuisbarometer is een jaarlijkse studie waarin we de ziekenhuisfacturen en –opnames van onze leden in het 

voorgaande jaar onderzoeken. Zowel ziekenhuisopnames met overnachting (klassieke opnames) als zonder overnachting 

(daghospitalisaties) maken deel uit van de analyse. De bestudeerde gegevens hebben betrekking op het geheel van 

(dag)hospitalisaties in de Belgische algemene en universitaire ziekenhuizen waarbij er geneeskundige verstrekkingen hebben 

plaatsgevonden die terugbetaald zijn door de verplichte ziekteverzekering (ZIV). We onderzoeken niet enkel de (dag)hospitalisaties 

                                                           
9 Zie onder meer  het 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; State of Health in the EU: meer bescherming en preventie voor een langer en gezonder 
leven. Europese Commissie – persbericht 22-11-2018 beschikbaar via http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6498_nl.htm; De Commissie onderzoekt de 
gezondheidszorg in de EU. Europese Commissie – persbericht 23-11-2017 beschikbaar via http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4722_nl.htm.   
10 Institute of Medicine (IOM). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, D.C: National Academy Press; 2001. 
11 “Een zorgverlener die met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van grote waarde creëert voor een patiënt” … dat is een Mangomoment 
(https://mangomoment.be/)  
12 De CM privacypolicy is beschikbaar via https://www.cm.be/disclaimer/privacyverklaring-cm#/waarvoorziv    
13 Pact beschikbaar via http://www.deblock.belgium.be/nl/van-zieken-naar-gezondheidsfondsen; handhavingsplan 2018-2020 beschikbaar via 
https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/actieplan-handhaving-gezondheidszorg.aspx    
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waarvan de opnamedatum lag tussen 01-01-2017 en 31-12-2017, maar beschouwen ook de historische data van onze eerdere 

ziekenhuisbarometers wat ons toelaat zekere evoluties van naderbij te bekijken.  

Deze veertiende editie beschrijft algemene evoluties bij klassieke opnames, chirurgische en niet-chirurgische daghospitalisaties 

van onze leden. In 2017 gaat het om ca. 1,5 miljoen ziekenhuisopnames van CM leden. Tabel 1 biedt een overzicht van de 

hospitalisatietypes en diensten/behandelingen die deel uitmaken van deze algemene analyses. Daarnaast bestuderen we hier 

voor het eerst ook een aantal specifieke patiëntengroepen (tabel 2), waarbij we niet enkel focussen op het kostenplaatje maar ook 

op een aantal indicatoren voor (variatie in) zorgkwaliteit. Bij deze ingreepspecifieke analyses onderscheiden we – conform de 

methodologie gehanteerd in de (vervolg)studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) over ereloonsupplementen in 

ziekenhuizen – de opnames waarbij wel ereloonsupplementen werden aangerekend van deze waarbij dit niet het geval was. Dit 

in tegenstelling tot de meer algemene analyses (gegevens geaggregeerd op dienst- of hospitalisatietype niveau), alwaar we het 

kamertype (eenpersoonskamer versus gemeenschappelijke kamer) bepalen op basis van de afrekencodes (tabel 1). Net zoals de 

voorbije jaren, ontvingen alle ziekenhuizen ook dit jaar hun algemene individuele resultaten voorafgaand aan deze publicatie. Deze 

werkwijze – waarbij de ziekenhuizen de mogelijkheid krijgen om opmerkingen te formuleren en/of correcties aan te brengen – laat 

ons toe om onze gegevens verder te verbeteren en eventuele fouten of praktijken in de facturatie te detecteren.  

 

Tabel 1. Overzicht van de hospitalisatietypes, diensten/behandelingen en kamertypes die deel uitmaken van de algemene analyses op de 

gegevens van CM leden.   

 Klassieke hospitalisatie Daghospitalisatie 

Chirurgisch daghospitalisatie Niet-chirurgische daghospitalisatie  

Geselecteerde diensten 

of behandelingen  

- heelkunde 

- inwendige geneeskunde  

- pediatrie  

- verloskunde  

- geriatrie en revalidatie 

- orthopedische ingreep 

- oftalmologische ingreep  

- stomatologische ingreep 

- ingreep door neus-keel-oorarts 

- urologische ingreep 

- gynaecologische ingreep 

- heelkundige ingreep in een ander 

specialisme 

- maxiforfaits, inclusief de 5 nieuwe 

forfaits oncologie sinds 01-03-2017 

- onco- en chemotherapie bij 

kanker (tot 01-03-2017) 

- forfait groep 1 t.e.m. 7 

- forfait pijn 1 t.e.m. 3 

 

Kamertypes  - eenpersoonskamers * 

- gemeenschappelijke kamers (twee of meer personen) 

* Om het kamertype te bepalen, baseren wij ons op de afrekencodes. Indien de code 761644 (klassieke opname) of 761633 (daghospitalisatie) 

aangetroffen wordt als relatieve code op de lijn van de verpleegdagprijs, beschouwen we dit als een verblijf in een eenpersoonskamer. Bij 

code 761622 of 761600 (bij klassieke opname), 761611 (daghospitalisatie) of bij afwezigheid van code, beschouwen wij de opname als een 

verblijf in een gemeenschappelijke kamer. Bij verandering van kamertype (eenpersoons- versus gemeenschappelijke kamer) in de loop van 

het ziekenhuisverblijf, beschouwen we het gehele verblijf als een opname in een eenpersoonskamer. 

 

Voor alle geldelijke bedragen vermeld in dit rapport, wordt de index in rekening gebracht en verdisconteerd. Bijgevolg is 
elke vermelde evolutie (groei of daling) reëel en niet het gevolg van inflatie. Het cijfermateriaal dat afkomstig is van de 
patiëntenfacturen van onze leden houdt geen rekening met eventuele tegemoetkomingen in het kader van de MAF.   

Het is onmogelijk om alle bevindingen op te nemen in de resultatensectie van dit rapport. Zo komen bijvoorbeeld de niet-

vergoedbare prestaties en geneesmiddelen niet apart aan bod in dit rapport. Wel worden de trends back-office nauwgelet 

opgevolgd.  

In vergelijking met de vorige edities van de CM ziekenhuisbarometer, gaat dit jaar de aandacht ook explicieter naar het ruimere 

kader. Waar nuttig, refereren we graag naar bestaande rapporten en publiek beschikbare cijfers (o.m. van de OESO, het RIZIV, 

IMA, etc.).   
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Tabel 2. Overzicht van de patiëntengroepen die deel uitmaken van de ingreepspecifieke analyses op de gegevens van CM leden.   

Patiëntengroep 
(discipline) 

Nomenclatuur-
nummers 

Omschrijving  

Appendectomie 
(algemene heelkunde)  

243154-243165 Appendectomie in de koude of in het acute stadium met of zonder perforatie 

244871-244882 Appendectomie met noodzakelijke resectie van de caecumbodem 

Cholecystectomie 
(algemene heelkunde)  

242454-242465 Cholecystectomie 

242476-242480 Cholecystectomie met peroperatoire cholangiografie 

Liesbreuk 
(algemene heelkunde)  

241872-241883 Heelkundige behandeling van een eenzijdige inguinale, femorale of 
obturatorhernia 

241916-241920 Heelkundige behandeling van een primaire buikwandhernia (inclusief 
navelbreuk, epigastrische hernia, Spigheliaanse hernia of lumbale hernia) 

241894-241905 Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale, femorale of 
obturatorhernia 

Plaatsen pacemaker 
(cardiologie en vaatheelkunde) 

475952-475963 Implantatie langs transveneuze weg van een linker kamer elektrode, verbonden 
aan een pacemaker of een hartdefibrillator 

Plaatsen stent  
(cardiologie en vaatheelkunde) 

589013-589024 Percutane endovasculaire dilatatie met of zonder plaatsing van stent(s) onder 
controle door medische beeldvorming van een vernauwing en/of occlusie van 
een kransslagader, inclusief de manipulaties en controles tijdens de 
behandeling en al het gebruikte materieel, met uitsluiting van de 
dilatatiecatheter, de farmaca en de contrastmiddelen. Voor het geheel van de 
kransslagaders 

589035-589046 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 589013-589024 voor de behandeling 
van minimum 2 coronaire vaten tijdens eenzelfde procedure met name : de 
rechter coronair (kransslagadersegmenten nrs. 1 tot en met 4) en/of de 
hoofdstam (kransslagadersegment nr. 5) en/of de linkercoronair 
(kransslagadersegmenten nrs. 6 tot en met 10) en/of de circumflexa 
(kransslagadersegmenten nrs. 11 tot en met 15) en/of saphena of arteriële 
(mammaria) enten. 

Bevalling 
(gynaecologie) 

424012-424023 Bevalling (met of zonder epidurale verdoving) 

423010-423021 

424093-424104 Bevalling met keizersnede 

Cataractingreep (oftalmologie) 246912-246923 Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser 
of andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens 

Heupprothese 
(orthopedie) 

289074-289085 Artroplastie van de heup met totale prothese (acetabulum en femur) 

289030-289041 Arthroplastie van de heup met femurprothese 

Knieprothese 
(orthopedie) 

290194-290205 Femoropatellaire arthroplastie met prothese 

290253-290264 Arthroplastie van de knie door unicompartimentele prothese met femorale en 
tibiale component 

290275-290286 Arthroplastie van de knie met totale prothese 

Meniscectomie 
(orthopedie) 

276636-276640 Mediale of laterale meniscectomie, ongeacht de techniek 

TURP – totale prostatectomie 
(urologie) 

261553-261564 Endoscopische resectie van de prostaat, inclusief cystoscopie 

Spataderoperatie 
(vaatheelkunde) 

238173-238184 Resectie van de boog van de vena saphena interna en totale exeresis van één 
van beide venae saphenae 

238195-238206 Resectie van de boog van de vena saphena interna, plus onderbinden, fulguratie 
(vein eraser) of trapsgewijze resecties van de variqueuze aders 

238210-238221 Resectie van de boog van de vena saphena interna en totale exeresis van beide 
venae saphenae 

238291-238302 Totaal subfasciaal afbinden van de venae perforantes van het onderste lidmaat 

238276-238280 Volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena 
interna en/of externa 
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4. Resultaten en discussie  

Bij een ziekenhuisopname wordt de kostprijs ten laste van de patiënt sterk gestuurd door diens kamerkeuze. Wanneer de patiënt 

kiest voor een eenpersoonskamer, kunnen hem/haar ereloon- en kamersupplementen worden aangerekend. Dit is niet het geval 

wanneer de patiënt in een gemeenschappelijke kamer verblijft.14 Op basis van de gegevens van onze leden weten we dat – in 

2017 – de ereloon- en kamersupplementen maar liefst 80 à 90% bedroegen van de totale kostprijs ten laste van de patiënt in een 

eenpersoonskamer.15 Dat de mogelijkheid tot het vragen van ereloonsupplementen gekoppeld is aan de kamerkeuze van 

de patiënt is geheel onlogisch. Een ereloonsupplement is immers een aanvullende vergoeding voor de medische behandeling 

die een arts kan aanrekenen bovenop het tarief bepaald door de ziekteverzekering.  

Uit een enquête bij onze leden naar aanleiding van het CM Congres in juni 2015 weten we dat 86% van de ruim 50.000 

respondenten achter het principe staat van een gelijke vergoeding voor de medische behandeling, ongeacht de kamerkeuze. De 

praktijk is echter anders: de kloof in kostprijs ten laste van de patiënt bij opname in een eenpersoonskamer dan wel in een 

gemeenschappelijke kamer is met de tijd groter geworden. De toename in medische kost (in de vorm van toenemende 

ereloonsupplementen) voor opnames in een eenpersoonskamer speelt hierin een hoofdrol (figuur 5).16 Een dergelijke evolutie 

brengt ontegensprekelijk een dualisering in zorg met zich mee, waarbij stilaan enkel nog patiënten die een dure 

hospitalisatieverzekering kunnen betalen nog in een eenpersoonskamer kunnen verblijven.   

 

Figuur 5. Evolutie van de gemiddelde kost ten laste van de patiënt voor een klassieke opname, per kamertype (gegevens CM leden, 2004 – 

2017, prijzen 2017).   

 

                                                           
14 Per 01/01/2010: verbod op kamersupplementen in een gemeenschappelijke kamer (art 97 en art 100 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, zoals respectievelijk gewijzigd door art 54 en art 55 van de Programmawet van 23 december 2009);   
Verbod op ereloonsupplementen in een gemeenschappelijke kamer per 01/01/2013 (klassieke opname) en per 27/08/2015 (daghospitalisaties): art 152 van de 
Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, zoals gewijzigd door art 26 van de Wet van 27 december 2012 
houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg (klassieke hospitalisatie) en door art 97 van de Wet van 17 juli 2015 houdende 
diverse bepalingen inzake gezondheid (daghospitalisatie) 
15 De exacte percentages variëren naargelang het hospitalisatietype (klassieke opname: 63% ereloonsupplementen, 17% kamersupplementen, 15% remgelden, 
5% andere kosten ten laste van de patiënt; chirurgische daghospitalisatie: 80% ereloonsupplementen, 6% kamersupplementen, 8% remgelden en 6% andere; 
niet-chirurgische daghospitalisatie: 80% ereloonsupplementen, 10% kamersupplementen, 7% remgelden en 3% andere kosten ten laste van de patiënt) alsook 
van ziekenhuis tot ziekenhuis.  
16 Voor een globaal beeld voor elk van de hospitalisatietypes: zie figuur 5 in CM ziekenhuisbarometer 2017, CM Informatie 271, maart 2018, beschikbaar via 
https://www.cm.be/media/CM-Info-ziekenhuizen_tcm47-48768.pdf  
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Ter illustratie zijn in appendix 2 een aantal concrete en ingreepspecifieke cijfervoorbeelden opgenomen die – op basis van 

facturatiegegevens van onze leden – tonen hoe de kostprijs ten laste van de patiënt geëvolueerd is doorheen de tijd (2014 t.e.m. 

2017) bij patiënten bij wie wél dan wel géén ereloonsupplementen werden aangerekend. Interessant is ook dat – vanuit het 

perspectief van de zorgaanbieder – de totale inkomsten uit patiëntbetalingen van eenpersoonskamers (pathologie-, dienst- en 

ziekenhuisoverschrijdend) hoger zijn dan deze van gemeenschappelijke kamers (figuur 6). Dit niettegenstaande slechts een kleine 

minderheid (12%) van de ziekenhuisopnames plaatsvindt in een eenpersoonskamer (gegevens CM leden; zie figuur 11).    

 

Figuur 6. Som van alle kosten ten laste van de gehospitaliseerde patiënt, per kamertype (gegevens CM leden, alle hospitalisatypes gecumuleerd, 

2000 – 2017, prijzen 2017).  

 

 

In 2017 bedroeg de mediane kostprijs ten laste van een CM lid 1.390 euro voor een bevalling met verblijf in een eenpersoonskamer 

daar waar dit 181 euro was voor een opname in een gemeenschappelijke kamer (factor 7,7 verschil). Soortgelijk bedroeg de 

mediane kostprijs ten laste van de patiënt 1.731 euro voor het plaatsen van een pacemaker met verblijf in een eenpersoonskamer 

(klassieke opname) terwijl dit 179 euro was voor een gemeenschappelijke kamer (factor 9,7 verschil). Het plaatsen van een stent 

(klassieke opname): 2.074 euro in een eenpersoonskamer versus 254 euro in een gemeenschappelijke kamer (factor 8,2 verschil). 

Voor een cataractingreep (daghospitalisatie): 1153 euro in een eenpersoonskamers versus 212 euro in een gemeenschappelijke 

kamer (factor 5,4). Dat je voor dezelfde zorg zoveel meer betaalt in een eenpersoonskamer valt niet meer te verantwoorden. 

Benadrukt moet worden dat er aanzienlijke verschillen zijn in de tariefpraktijken die ziekenhuizen hanteren. De genoemde 

bedragen zijn medianen, wat betekent dat in sommige ziekenhuizen de prijsverschillen (veel) groter zijn maar in andere 

ziekenhuizen merkelijk kleiner.  

Uit een steekproef waarbij we hebben nagegaan of er in 2017 ereloon- en kamersupplementen werden aangerekend op code 

761213 (forfait voor het bezetten van een bed (d.i. de zogenaamde “mini-forfait”), gedekt door het budget van financiële middelen), 

leren we dat dit – in sommige ziekenhuizen – effectief het geval is. Mede naar aanleiding van deze vaststelling vragen we dat bij 

een volgende wijziging van de ziekenhuiswet art. 97. (KB 10-08-2008 - Koninklijk Besluit houdende coördinatie van de wet 

betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen) zou worden toegevoegd: “§ 1. Voor het verblijf in een individuele 
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kamer [...], met inbegrip van de daghospitalisatie, mag boven het budget van financiële middelen, ten laste van de patiënt die zulke 

kamer heeft geëist en er daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt, …”. Door deze precisering wensen we de geest van de wet 

expliciet verankerd te zien, met name dat supplementen die gerelateerd zijn aan de kamerkeuze van de patiënt uitsluitend 

aangerekend kunnen worden wanneer er ook werkelijk een individuele accommodatie ter beschikking werd gesteld.  

In wat volgt, zullen respectievelijk volgende topics aan bod komen: onze bevindingen en visie/commentaren/aanbevelingen 

omtrent ereloonsupplementen, kamersupplementen, eenpersoonskamers als standaard in de toekomst voor klassieke 

opnames,  medisch verbruik/overconsumptie, keuze hospitalisatietype, variatie in ligduur vanuit geografisch perspectief, 

evidence-based medicine en sociale hospitalisatie.  

 

a. Ereloonsupplementen        

Deze CM Ziekenhuisbarometer betracht geenszins een duplicaat te zijn van de (update van) de studie “Ereloonsupplementen in 

acute ziekenhuizen” uitgevoerd door het Intermutualistisch Agentschap (IMA) in opdracht van het RIZIV. Wat we wel beogen is 

het aanreiken van een aantal bijkomende inzichten met bijhorende adviezen, complementair met de IMA studie.  

Door te stellen dat de ereloonsupplementen de voorbije jaren in hoog tempo sterk gestegen zijn en dat de gevraagde 

bedragen enorm variëren (van streek tot streek, van ziekenhuis tot ziekenhuis, van discipline tot discipline en van zorgverstrekker 

tot zorgverstrekker) zonder hiervoor een rechtvaardiging of sociaal nut te kunnen vinden, trappen we een open deur in.17 

In 2017 nam de totale massa ereloonsupplementen betaald door CM leden bij ziekenhuisopname verder toe tot 205 miljoen 

euro.18 Ook is er geen enkele indicatie dat de (hoegrootheden van) ereloonsupplementen gerelateerd zouden zijn met de kwaliteit 

van de geboden zorg of met de financiële gezondheid van een ziekenhuis.  

Vast staat dat   

(1) de ereloonsupplementen jaar na jaar gestegen zijn en de patiëntenfactuur steeds meer domineren,  

(2) de zelfregulering, o.a. via de deontologie, er in een steeds groter aantal gevallen niet meer in slaagt om de erelonen 

(“supplementen”) binnen aanvaardbare, gematigde en bescheiden perken te houden,  

(3) er historisch een constructie is kunnen ontstaan die er – via het systeem van afdrachten van honoraria en van 

ereloonsupplementen – voor zorgt dat de patiënt almaar meer bijpast in de financiering van de ziekenhuizen,  

(4) er een commerciële symbiose is ontstaan tussen verstrekkers en privé-verzekeraars waarbij verzekeraars die 

onbegrensde dekkingen aangeboden hebben het perfecte alibi gegeven hebben aan verstrekkers om hoge 

ereloonsupplementen te vragen,  

(6) het argument dat wel eens opgeworpen wordt als zou de afschaffing van ereloonsupplementen op 

gemeenschappelijke kamers aan de basis liggen van de toename van ereloonsupplementen op eenpersoonskamers, 

niet klopt: de stijgende trend van ereloonsupplementen op eenpersoonskamers is al jaren bezig (van ruim vóór het 

verbod op ereloonsupplementen in gemeenschappelijke kamers).19 Daarenboven was het vragen van 

ereloonsupplementen op medische prestaties bij opnames op een twee- of meerpersoonskamer geen algemene praktijk 

vóór het verbod: deze prakijk was beperkt tot een aantal ziekenhuizen,20 

                                                           
17 Zie de 13 vorige CM Ziekenhuisbarometers en,de IMA studie “Ereloonsupplementen in acute ziekenhuizen” (2017) beschikbaar via https://www.ima-
aim.be/Ereloonsupplementen-in.   
18 Dit komt overeen met een toename van 1,8%, bovenop de index, t.o.v. 2015. Bijgevolg kan geraamd worden dat alle Belgen samen – voor ziekenhuisopnames 
in 2017 – minstens 541 miljoen euro ereloonsupplementen betaald hebben.   
19 Zie figuren 5 en 8 in CM info artikel 13e ziekenhuisbarometer, beschikbaar beschikbaar via https://www.cm.be/media/CM-Info-ziekenhuizen_tcm47-48768.pdf 
20 In 2012 was 90% van de totale massa aan ereloonsupplementen op medische prestaties bij klassieke opname van CM leden in een gemeenschappelijke kamer 
(d.i. 8,6 mio euro van de 9,5 mio euro) te situeren binnen – slechts – 9 ziekenhuizen. Analoog was in 2015 48% van de totale massa aan ereloonsupplementen op 
medische prestaties in chirurgische daghospitalisaties bij opname van CM leden in een gemeenschappelijke kamer (d.i. 1,7 mio euro van de 3,5 mio euro) te 
situeren binnen – slechts – 2 ziekenhuizen. 
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(7) nationaal beschouwd bij CM leden, de verdere toename in ereloonsupplementen per opname in een 

eenpersoonskamer zich vooral manifesteert bij klassieke opnames (+3,5% in 2017 t.o.v. 2016) en chirurgische 

daghospitalisaties (+1,7% in 2017 t.o.v. 2016),  

(8) er systematischer ereloonsupplementen worden aangerekend bij opnames op eenpersoonskamers, met name in 

daghospitalisatie (figuur 7), en 

(9) dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen ziekenhuizen – niet enkel in hoegrootheid van de gevraagde 

ereloonsupplementen – maar ook in het procentuele aandeel van de opnames dat plaatsvindt mét ereloonsupplementen.  

Zo zijn er bijv. ziekenhuizen waar (bijna) de helft van de cataractingrepen in daghospitalisatie plaatsgrijpen mét aanrekening van 

ereloonsupplementen (figuur 8a) of ziekenhuizen die bij 30%, 40% of zelfs 50% van de meniscectomieën uitgevoerd in 

daghospitalisatie ereloonsupplementen aanrekenen (figuur 9). Dit terwijl – nationaal beschouwd, in 2017, bij CM leden – het 

percentage van ingrepen in daghospitalisatie waarbij ereloonsupplementen werden aangerekend 5,4% (cataractoperatie) en 

13,8% (meniscectomie) bedroeg. In afwachting van een volledig verbod op ereloonsupplementen bij ziekenhuisopname en van 

transparant gereglementeerde kamersupplementen (cf. infra), breken we als CM een lans voor afdoende mogelijkheden voor 

de patiënt om opgenomen te worden zonder ereloon- en kamersupplementen. Dit in elk ziekenhuis, voor alle 

hospitalisatietypes (dus ook in daghospitalisatie), met dezelfde kwaliteit van zorg in al haar dimensies. Het recht van de patiënt 

om opgenomen te worden zonder ereloon- en kamersupplementen moet ten allen tijde bewaakt en gewaarborgd worden, o.a. 

door een efficiënte bestrijding van gedwongen eenpersoonskamers.    

 

Figuur 7. Evolutie van het procentuele aandeel van de opnames in eenpersoonskamers waarbij ereloonsupplementen worden aangerekend,  

per hospitalisatietype (gegevens CM leden, 2011 – 2017). 
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Figuur 8. Per ziekenhuis het procentuele aandeel van de patiënten dat een cataractoperatie heeft ondergaan bij wie ereloonsupplementen werden aangerekend (secundaire as), alsook het totale 

aantal cataractoperaties (primaire as) en de mediaan van de ereloonsupplementen (primaire as). Basis: CM data, facturatiejaar 2017. A: uitgevoerd in daghospitalisatie (56.103 ingrepen bij CM leden 

in 2017); B: uitgevoerd in klassieke opname  (2.257 ingrepen bij CM leden in 2017).  

                A)  
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Figuur 9. Per ziekenhuis het procentuele aandeel van de patiënten dat een meniscectomie heeft ondergaan in daghospitalisatie bij wie ereloonsupplementen werden aangerekend (secundaire as), 

alsook het totale aantal meniscectomieën (primaire as) en de mediaan van de ereloonsupplementen (primaire as). Basis: CM data, meniscectomieën (n = 15.131) bij CM leden in facturatiejaar 2017.  

 

 

Niet enkel tussen de ziekenhuizen maar ook tussen de gewesten zijn er bij frequent voorkomende ingrepen aanzienlijke verschillen in het aandeel van de ingrepen dat plaatsvindt 

mét dan wel zonder aanrekening van ereloonsupplementen (zie appendix 3).  
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De vastgestelde groei in ereloonsupplementen heeft geen reden om vanzelf stil te vallen. Deze groei dreigt aan te houden 

of zelfs nog toe te nemen en de kosten dreigen verder te verschuiven naar de patiënt gelet op volgende elementen:  

- Intens overleg met de ziekenhuizen en artsen in het voorjaar van 2018 heeft tot nu toe tot geen enkel resultaat geleid op 

het vlak van het corrigeren van ereloonsupplementen in bijzondere situaties en/of het instellen van een plafondbedrag 

van de ereloonsupplementen.21 Ook voorstellen die vertrekken van het principe dat – in de toekomst – de groei van het 

gemiddeld bedrag aan ereloonsupplementen per verblijf in een eenpersoonskamer niet meer hoger mag zijn dan het 

groeipercentage van de betrokken honorariamassa, werden bijzonder koel onthaald.   
 

- De ereloonsupplementen zijn niet inbegrepen in de nieuwe financiering van de zogenaamde laagvariabele zorg:22 

niettegenstaande de idee achter de nieuwe forfaitaire financiering voor laagvariabele zorg goed is, betreuren we het dat 

de Minister het niet aangdurfd heeft om – naast de forfaitaire financiering van de erelonen – ook de supplementen aan 

te pakken. Dit is zonder meer een gemiste kans. Meer nog: tot 31-12-2019 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, de 

berekeningsbasis voor de ereloonsupplementen oplopen tot 115% (!) van het bedrag van de honoraria binnen het globaal 

prospectief bedrag. Op deze berekeningsbasis kunnen vervolgens de ereloonsupplementpercentages worden toegepast 

conform de vigerende regels van het ziekenhuis (vb. maximum 100%, 200%, 300%, …).  
 

- Onder meer in ziekenhuizen die “onder het gemiddelde” zitten, bestaat de tendens om – al dan niet in voorafname van 

wijzigingen in de reglementering op diverse fronten – nog snel de maximaal toegelaten plafonds voor de 

ereloonsupplementen te verhogen. Sinds begin 2017 hebben al een 20-tal ziekenhuizen hun maximale 

ereloonsupplementpercentages verhoogd (appendix 4). Eén ziekenhuis onderscheidt zich door in 2018 het maximale 

ereloonsupplementpercentage verlaagd te hebben van 300% naar 200% voor niet-geconventioneerde artsen.   
 

- Er is een tendens aan de gang om ook ereloonsupplementen te vragen bij medisch-technische prestaties zoals medische 

beeldvorming, klinische biologie en anatomo-pathologie.23 
 

- Bij sommige ingrepen stellen we vast dat de patiënten hoge ereloonsupplementen betalen, ook op honoraria die 

gerevaloriseerd werden middels een extra budget vanuit de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV). Is het wel 

nog aanvaardbaar om ereloonsupplementen te vragen op correct gehonoreerde prestaties? Bovendien betekent de 

herwaardering van de ZIV tarieven een verzwaring van de patiëntenfactuur omdat de (verhoogde) ZIV tarieven als 

berekeningsbasis dienen voor de ereloonsupplementen daar waar de verhoging van het budget o.a. net als insteek had 

de toegankelijkheid te bevorderen.   
 

- De aangehouden besparingsmodus in de verplichte ziektekostenverzekering zal de spanning tussen de officiële tarieven 

en een correcte vergoeding nog doen toenemen. 
 

- Het is te verwachten dat ziekenhuizen – in de context van de vorming van locoregionale ziekenhuisnetwerken 24 – zullen 

trachten om tot eenzelfde percentage van ereloonsupplementen te komen waarbij de laagsten wellicht zullen stijgen 

naar het niveau van de hoogsten.  
 

- We stellen vast dat er ziekenhuizen zijn die het wettelijk verbod tot aanrekening van ereloonsupplementen voor verblijven 

binnen een afdeling intensieve zorg of een afdeling neonatale intensieve zorg niet naleven: in 2015 bedroegen – op IMA 

niveau – de ereloonsupplementen op deze afdelingen ca. 7 miljoen euro, niettegenstaande het wettelijk verbod terzake. 

                                                           
21 Nationaal Akkoord artsen – ziekenfondsen, 19 december 2017, p. 19 punt 4.3. Ereloonsupplementen, beschikbaar via 
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/nationaal-akkoord-artsen-ziekenfondsen.aspx; “Nog geen rem op 
opleg voor kinderen met kanker.” De Standaard. 16 juli 2018; “Ziekenhuis blijft doorrekenen voor kind met kanker.” Het Nieuwsblad. 16 juli 2018.  
22 2018-07-19 - Wet betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg. - B.S. 2018-07-26; de nieuwe forfaitaire financiering voor 

laagvariabele zorg treedt in werking voor ziekenhuisopnames vanaf 01-01-2019.  
23 Bij CM leden die gehospitaliseerd werden (2017) gaat het om 3,1 miljoen euro ereloonsupplementen op klinische biologie (d.i. +9,5% t.o.v. 2016), 5 miljoen euro 
ereloonsupplementen op anatomo-pathologie (d.i. +6,7% t.o.v. 2016), 17,3 miljoen euro ereloonsupplementen op Rx therapeutisch, radiologie, echografie en 
medische beeldvorming connexisten art 17 ter (d.i. +2% t.o.v. 2016). 
24 Kader ziekenhuisnetwerken: zie protocolakkoord over de 25 locoregionale ziekenhuisnetwerken gesloten op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 
van 5 november 2018, beschikbaar via https://www.health.belgium.be/nl/news/interministeriele-conferentie-volksgezondheid-van-5112018#netwerk; Hoorzitting in 
De Kamer: zie http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/agenda/comagenda.cfm?pat=PROD-
commissions&type=full&com=1845-011_00#DINSDAG  
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Dergelijke vaststellingen en evoluties zijn onaanvaardbaar. Gezondheidszorg is een basisdienst en een publiek goed; 

gezondheid is een basisrecht en geen economisch product dat een patiënt moet “kopen”. Daarenboven beschouwen wij 

toegankelijkheid van zorg (dus ook van zorg in eenpersoonskamers) als een van de vele indicatoren van kwaliteitsvolle zorg, met 

de patiënt centraal. Tariefafspraken zijn cruciaal; ereloonsupplementen leiden sowieso tot geneeskunde met 2 snelheden.  

 

Gelet op al deze argumenten – en gelet ook op de toch wel zeer bescheiden uitkomst van de tripartite werkgroepvergaderingen 

(voorjaar 2018) – voelen we ons genoodzaakt te pleiten voor een wettelijk verbod op ereloonsupplementen in hoofde van 

gehospitaliseerde patiënten. Dat we op een gecontroleerde manier af moeten van de ereloonsupplementen – en dus op zoek 

moeten naar alternatieve financieringswijzen – is duidelijk. Evenzeer onderschrijven we het belang van een correcte 

ziekenhuisfinanciering en een correcte verloning voor de artsen-specialisten, met billijkheid in de loonspanning tussen 

de verschillende specialismen binnen het artsenkorps. Hierbij lanceren we als CM een voorstel hoe een dergelijk proces er in 

grote lijnen zou kunnen uitzien:  

 

1. 

 

Afkondigen van een wettelijk verbod op ereloonsupplementen in hoofde van gehospitaliseerde patiënten (zowel 

daghospitalisatie als klassieke opname). Dit moet leiden tot een gevoelige vermindering van de premies voor 

aanvullende ziektekostenverzekering, zowel voor individuele als voor collectieve contracten. 

Relevante achtergrondinfo:  

In 2015 waren er in België 9,4 miljoen verzekeringscontracten voor ziektekosten, waarvan 4 miljoen (42%) collectieve 

verzekeringscontracten.  

In 2015 bedroeg de totale premiemassa voor aanvullende ziektekostenverzekeringen in België ruim 1,7 miljard 

euro, als volgt verdeeld over de verschillende sectoren:25  

- Individuele private verzekeringscontracten: 485,5 miljoen euro (28,08%) 

- Collectieve private verzekeringscontracten: 693,9 miljoen euro (38,89%) 

- Verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand: 572,4 miljoen euro (33,03%).    

De voortdurende en forse stijging van de ereloonsupplementen bij opname in een eenpersoonskamer ligt in belangrijke 

mate aan de basis van de stijging van de premies voor hospitalisatieverzekeringen.   

2. 

 

De financiële middelen die hierbij vrijkomen bij iedereen die een premie betaalt voor een aanvullende 

ziektekostenverzekering worden gedeeltelijk en op solidaire wijze getransfereerd naar het budget van de verplichte 

ziektekostenverzekering:  

� hetzij via het optrekken van de sociale bijdrage (650 miljoen euro 26 komt overeen met een globale stijging van 
ongeveer 0,5 procent van de sociale bijdragen, te verdelen over werkgevers- en werknemersbijdragen);  

� hetzij via een verhoging van de algemene staatstoelagen;  
� hetzij via het optrekken van het aandeel van de sociale zekerheid in de alternatieve financieringsbronnen;  
� hetzij via een combinatie van deze maatregelen.  

 
Deze nieuwe inkomsten - periodiek te herzien - moeten toelaten om het aandeel van het Globaal Beheer en het globaal 

financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen in de verzekeringsinkomsten van de verplichte 

ziektekostenverzekering op te trekken met 650 miljoen euro.  

Gelet op de lagere administratiekosten en de grotere kostenbeheersing in de verplichte ziektekostenverzekering zullen 

deze middelen efficiënter worden aangewend in het voordeel van alle sociaal verzekerden.  

                                                           
25 Cijfergegevens: Nationale Bank van België.  
26 In 2015 bedroeg de totale massa ereloonsupplementen voor ziekenhuisopnames in België 530 miljoen euro (zie IMA studie “Ereloonsupplementen in acute 
ziekenhuizen” (2017), beschikbaar via https://www.ima-aim.be/Ereloonsupplementen-in).  
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Relevante achtergrondinfo:  

- Op het vlak van kostenefficiëntie scoort de private ziektekostenverzekering slecht in vergelijking met de 

verplichte ziektekostenverzekering. De administratiekosten in de verplichte ziektekostenverzekering bedragen 

3% à 4% tegenover 28% voor de individuele private ziektekostenverzekering, 18% voor de collectieve private 

ziektekostenverzekering en 11% voor de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand.27  

- In Nederland tonen nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit (met metingen in 2013, 2015 en 2017) dat – in 

2017 – bijna driekwart van de Nederlanders zich bereid verklaart om in het basispakket te betalen voor 

zorgbehandelingen waar zij zelf (nog) geen gebruik van maken. Niettegenstaande deze bevindingen niet zonder 

meer getransponeerd kunnen worden naar België, tonen ze minstens aan dat er – doorheen de jaren – bij de 

burgers in sommige landen een grote bereidheid gegroeid is om zorgkosten te dragen voor een ander.28   

3. Re-integratie van 650 miljoen euro – perdiodiek te herzien – in de globale begrotingsdoelstelling van het RIZIV. 

4. 

 

Verdeling van deze som tussen ziekenhuizen (budget van financiële middelen) en artsen-specialisten op basis van 

transparante, objectief gefundeerde, en billijke verdeelsleutels. 

Een eerste stap en cruciale stap in deze oefening is een transparantere ziekenhuisboekhouding. Dit vraagt o.m. een 

aanpassing van het rekenschema vastgesteld bij K.B. 14 december 1987 en van de ingezamelde 

Finhostagegevens. Aldus kan een meer gedetailleerd overzicht en uitsplitsing van de stromen van honoraria en 

supplementen tot stand gebracht worden, zoals ook besproken in de tripartite werkgroep ereloonsupplementen.  

 

 

In elk verder overleg zullen we ons blijven opstellen als een constructieve partner. In afwachting van de structurele oplossingen, 

vragen we dat  

- alle ziekenhuizen tegen 01-04-2019 een standaard kostenraming aanbieden aan de patiënt, (minstens) voor een lijst 

van courante aandoeningen. Dit in het licht van de wettelijke verplichtingen inzake de aan de patiënt te verstrekken 

informatie over de financiële gevolgen van een medische interventie en conform de besprekingen die hebben 

plaatsgevonden in de werkgroepvergaderingen “ereloonsupplementen” opgericht naar aanleiding van het 

Medicomutakkoord 2018-2019.  

- ziekenhuizen vanaf heden maximum 1 keer per jaar wijzigingen kunnen doorvoeren in de (ziekenhuisspecifieke) 

maximale percentage ereloonsupplementen, op een vastgelegd tijdstip dat identiek is voor alle ziekenhuizen. Dit 

teneinde onze rol ten volle te kunnen opnemen met correcte en up-to-date informatie aan onze leden, alsook om (op 

IMA niveau) de jaarlijkse analyse te kunnen uitvoeren waarbij de kostenramingen van elk ziekenhuis worden vergeleken 

met de reële facturatiegegevens. We dringen er verder op aan dat de informatie over de maximale percentages 

ereloonsupplementen identiek is o.m. op volgende kanalen: 1) gegevens die op een uniforme wijze overgemaakt worden 

door de ziekenhuizen aan het RIZIV, 2) de opnameverklaring op de ziekenhuiswebsite, en 3) de algemene info op de 

ziekenhuiswebsite. Een steekproef uitgevoerd op 25 ziekenhuizen leert ons dat dit op vandaag niet bij alle ziekenhuizen 

het geval is. 

                                                           
27 Avalosse H, Conrath A. Administratiekosten van de landsbonden. CM Informatie 272, juni 2018, beschikbaar via https://www.cm.be/media/CM-Info-
ziekenfondsen_tcm47-50703.pdf; Hens E, Thys R. Zeven ziekenfondsmythes doorprikt. Dewereldmorgen.be 04-11-2015, beschikbaar via 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/04/zeven-ziekenfondsmythes-doorprikt   
28 Kooijman M, Brabers A, de Jong J. Solidariteit in de zorg: een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking in 2013, 
2015 en 2017. Utrecht; Nivel, 2018. 32 p. Beschikbaar via https://nivel.us6.list-manage.com/track/click?u=6064d69354&id=e6659df2ad&e=b27cbe2e9e 
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- het model van de patiëntenfactuur wordt aangepast, waarbij een gemiddeld percentage van de reëel toegepaste 

afdrachten op de factuur wordt vermeld. Dit teneinde de patiënt te informeren dat een deel van de honoraria en 

ereloonsupplementen wordt afgedragen aan het ziekenhuis in overeenstemming met art. 155 van de Ziekenhuiswet.  

 

Van onze leden krijgen we wel eens echo’s van tarieven die gevraagd worden door specialisten in de poliklinische en ambulante 

setting die bezwaarlijk nog binnen de contouren van “financieel toegankelijke zorg” gerekend kunnen worden. Teneinde een 

mogelijke shift van ereloonsupplementen van de ziekenhuis- naar de ambulante sector te kunnen opvolgen, is er voldoende 

informatie en transparantie nodig. Zo is het op vandaag o.a. niet steeds duidelijk welke ambulante prestaties ín dan wel buiten 

het ziekenhuis werden verricht. Ook hebben we geen zicht op de ereloonsupplementen in die gevallen waarbij het systeem van 

derde betaler werd toegepast. In deze context vragen we dat op korte termijn de nodige stappen worden gezet zodat we ook in de 

poliklinische en ambulante setting de ereloonsupplementen correct in kaart kunnen brengen. We dringen er daarenboven op aan 

dat patiënten, binnen de ziekenhuismuren, steeds de mogelijkheid moeten hebben om ambulant verzorgd te worden tegen 

conventietarief. De inspanningen die zorginstellingen en -verstrekkers die hierin meestappen leveren, dienen – wat ons betreft – 

ook gehonoreerd te worden.  

 

 

b. Kamersupplementen        

Een kamersupplement is een supplement dat gevraagd kan worden aan een patiënt die bij ziekenhuisopname kiest voor een 

verblijf in een individuele kamer.29 Op heden zijn er geen wettelijke bepalingen omtrent wat een kamersupplement (niet) dekt. Elk 

ziekenhuis bepaalt zelf hoeveel het kamersupplement (uitgedrukt in euro per dag) bedraagt. In 2017 betaalden CM leden in totaal 

46,8 miljoen euro aan kamersupplementen, waarvan 44,2 miljoen euro voor klassieke opnames en 2,6 miljoen euro voor 

daghospitalisatie (m.n. 1,6 miljoen euro voor niet-chirurgische en 1 miljoen euro voor chirurgische daghospitalisatie).  

Uit de facturatiegegevens van onze leden weten we dat er een zeer grote variatie bestaat tussen de ziekenhuizen wat de 

kamersupplementen betreft. Dit is het geval bij zowel klassieke opnames (bijv. bij een bevalling of een totale prostaatwegname) 

als bij daghospitalisaties (bijv. bij een cataractoperatie of het verwijderen van (een deel van) de meniscus in de knie). Zo liepen – 

in 2017 – de kamersupplementen voor sommige van onze leden die kozen voor een opname in een eenpersoonskamer op tot 259 

euro per dag (na een bevalling), 180 euro per dag (totale prostatectomie), 154 euro (cataractoperatie in daghospitalisatie) of 167 

euro (meniscectomie in daghospitalisatie). Kamersupplementen kunnen dus niet enkel verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis, 

maar kunnen – ook binnen eenzelfde ziekenhuis – variëren naargelang het hospitalisatietype, de afdeling, de vleugel van het 

ziekenhuis waarin een kamer zich bevindt etc. Beschouwd over alle patiënten en aandoeningen heen (CM leden, 2017, opnames 

waarbij ereloonsupplementen gefactureerd werden), bedroeg de mediaan van de kamersupplementen bij klassieke opnames 45 

euro per dag (P90: 85 euro), 50 euro voor chirurgische  daghospitalisatie (P90: 75 euro) en 45 euro voor niet-chirurgische 

daghospitalisatie (P90: 66 euro).  

Voor een aantal frequent voorkomende ingrepen tonen we graag de evolutie doorheen de tijd van de kamersupplementen, 

uitgedrukt in euro per dag (figuur 10). Deze voorbeelden tonen niet enkel de evolutie van de bedragen die gevraagd worden per 

dag, maar ook de trend om – voor sommige ingrepen– systematischer kamersupplementen aan te rekenen.  

  

                                                           
29 K.B. 10-07-2008, coördinatie van de Ziekenhuiswet Art. 97.  
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Figuur 10. Evolutie doorheen de tijd (2014, 2015, 2016 en 2017) van de kamersupplementen aangerekend per dag voor die ziekenhuisopnames 

van CM leden waarbij ereloonsupplementen gefactureerd werden. A) bevalling (klassieke opname), B) totale prostatectomie (klassieke opname), 

C) meniscectomie (daghospitalisatie), D) cataractoperatie (daghospitalisatie).  

A) Bevalling, klassieke opname (n = 32.599 (2014), 31.055 (2015), 30.846 (2016), 29.114 (2017))  

 

 

B) Totale prostatectomie, klassieke opname (n = 984 (2014), 1.000 (2015), 1.028 (2016), 1.031 (2017))  
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C) Meniscectomie knie, daghospitalisatie (n = 3.698 (2014), 3.180 (2015), 2.248 (2016), 2.093 (2017))  

 

 

D) Cataractingreep, daghospitalisatie (2017: n = ca. 3.050; 2014: n = ca. 7.050)    

 

 

In de praktijk kan de betekenis van een eenpersoonskamer verschillen naargelang het hospitalisatietype. In tegenstelling 

tot klassieke opnames, overnacht de patiënt bij daghospitalisatie niet in het ziekenhuis en maakt de patiënt maximaal enkele uren 

gebruik van een kamer. In sommige gevallen is er bij daghospitalisatie bijna geen sprake van een kamer en rust de patiënt gewoon 

even uit in een zetel. Toch zien we dat ook bij daghospitalisatie de kamersupplementen erg hoog kunnen oplopen in sommige 

ziekenhuizen.  

  

Daarnaast verdient het zogenaamde “kamercomfort” (pseudocode 960492) – ook wel eens “accommodatieforfaits” of 

“comfortsupplementen” genoemd – onze bijzondere aandacht. In de regel betreft het een (ziekenhuisspecifieke) vergoeding die 

de patiënt betaalt voor bijkomende diensten die hij/zij vraagt (bijv. het gebruik van een ijskast, televisie, telefoon of wifi). Op de 

patiëntenfactuur is dit terug te vinden onder de rubriek diverse kosten. In de praktijk echter zien we dat sommige ziekenhuizen 

deze code forfaitair en automatisch proberen te koppelen aan de kamerkeuze (meestal tweepersoonskamer) en dat patiënten niet 

steeds de mogelijkheid hebben om te verzaken aan deze extra’s. Hierdoor vormt het accommodatieforfait dan de facto een 

verdoken kamersupplement. Wij vinden dat elke patiënt echt en uitdrukkelijk moet kunnen kiezen voor “kamercomfort” en 

duidelijk moet weten welke bijkomende diensten hierdoor gedekt worden. Zo dit niet het geval is, kan – naar onze mening – 

geen kamercomfort aangerekend worden.  
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In 2017 bedroeg het kamercomfort gefactureerd aan onze leden 3,74 miljoen euro (3,64 miljoen euro voor klassieke opnames en 

ca. 100.000 euro voor daghospitalisatie). Bijgevolg betalen patiënten in België naar schatting ca. 9,1 miljoen euro per jaar voor 

“kamercomfort”. Bij CM leden had– in 2017 – 3,2 miljoen euro aan kamercomfort betrekking op opnames in een 

gemeenschappelijke kamer. Gelet op het wettelijk verbod op kamersupplementen op gemeenschappelijke kamers,30 is dit voor 

ons moeilijk aanvaardbaar. De rest van het bedrag aan accommodatieforfaits (ruim 500.000 euro) werd geïnd bij CM leden die 

verbleven op een eenpersoonskamer en hiervoor ook al kamersupplementen betaalden. Zitten de inrichting van een 

eenpersoonskamer en de diensten/faciliteiten die met het comfort van de kamer gelinkt zijn niet vervat in het kamersupplement? 

Meer algemeen kan men zich daarenboven de vraag stellen in welke mate patiënten op vandaag nog wel gebruik maken van bijv. 

de telefoon op de kamer (dan wel van hun eigen gsm). Evenzeer zijn er zaken die op vandaag als kamercomfort worden 

aangerekend die – naar onze mening – behoren tot de standaarduitrusting en dus niet nog eens afzonderlijk mogen worden 

aangerekend. De inrichtingsnormen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd zijn gevat in het K.B. 

van 23-10-1964. De inrichtingsnormen van de jaren ’60 komen echter niet noodzakelijk nog overeen met de standaarden 

anno 2018. Behoren bijvoorbeeld een tv, ijskast, wifi etc. tot de standaarduitrusting van een ziekenhuiskamer anno 2018 of zijn 

ze (nog steeds) “extra’s”?   

 

Bovenstaande zien wij als een duidelijke, kwantificeerbare aanleiding voor onze vraag tot herziening en actualisering van de 

standaardinrichtingsnormen voor ziekenhuiskamers (alle kamertypes) en voor een beperking van de kamersupplementen 

zoals voorzien in de wet.31 Elk ziekenhuis moet een voldoende aanbod eenpersoonskamers hebben tegen een hotelkost die 

redelijk is en aansluit bij hedendaagse realistische inrichtingsnormen.  

Voor opnames in eenpersoonskamers vinden wij dat er – naast de kamersupplementen – geen andere kosten i.v.m. de 

faciliteiten in de kamer mogen aangerekend worden. 

In twee- en meerpersoonskamers vinden we dat de omzeiling van het verbod op kamersupplementen aangepakt moet 

worden door duidelijkere regelgeving (alsook door een betere opvolging van de regelgeving) rond de aanrekening van 

diensten die met het comfort van de kamer gelinkt zijn:  

- de diensten mogen geen deel uitmaken van de (herziene) basisdiensten (inrichting) 
 

- de patiënt moet – na voorafgaandelijk in een duidelijke taal geïnformeerd te zijn over de diensten die hem/haar kunnen  

worden aangeboden en de prijs ervan – op een uitdrukkelijke wijze vrij kunnen beslissen of hij/zij deze diensten  

wenst of niet. Als de patiënt kiest voor bepaalde diensten, moet dit een actieve keuze zijn (geen opt-out regeling dus).  

Het volstaat niet om de overzichtslijst met de (actuele prijzen van de) in het ziekenhuis aangeboden goederen en  

diensten beschikbaar te stellen aan de balie van het ziekenhuis; deze info moet ook op een eenvoudige wijze  

geraadpleegd kunnen worden door de patiënt. 
 

- goederen en diensten moeten op individuele basis aangerekend worden in de rubriek diverse kosten. 

- duidelijkere regels rond de types goederen en diensten die binnen eenzelfde forfait kunnen worden aangeboden.  

We onderschrijven in deze context het belang van een correcte ziekenhuisfinanciering (die o.m. rekening houdt met de financiële 

toegankelijkheid van opnames in eenpersoonskamers) én van het belang van een duidelijk wetgevend kader voor 

privéziekenhuizen.  

 

                                                           
30 Art 97 van ziekenhuiswet (verbod) en art 128, 3° (sanctie). Het verbod op kamersupplementen is in art 97 ingevoerd door art 54 van de programmawet van 
23/12/2009. 
31 Art 97 van de ziekenhuiswet. Dit artikel voorziet eveneens dat bij KB het maximum van het bedrag van kamersupplement moet worden vastgelegd na paritaire 
raadpleging van de verzekeringsinstellingen inzake verzekering voor geneeskundige verzorging en van de organen die de beheerders van de ziekenhuizen 
vertegenwoordigen. 
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Onze voorkeur is dat eerst de kans gelaten wordt aan de stakeholders van de gezondheidszorg om maatregelen inzake 

een beperking van kamersupplementen op eenpersoonskamers vorm te geven binnen een redelijke termijn. Het is immers 

onze overtuiging dat overleg kan leiden tot meer gedragen oplossingen. We dringen er bij de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid dan ook op aan om hierin initiatief te nemen en overleg dienaangaande te faciliteren tussen de 

verzekeringsinstellingen en de ziekenhuisbeheerders/ziekenhuiskoepels.      

We bepleiten een gefaseerde aanpak. In eerste fase willen we transparantie van de ziekenhuizen over het kamersupplementen- 

en kamercomfortbeleid. Als pasmunt hiervoor doen we momenteel geen voorstellen naar een bovengrens (maximumbedrag) voor 

kamersupplementen. In tweede fase wensen we – in samenspraak met de sector – een maximumbedrag vast te leggen voor 

het kamersupplement, gekoppeld aan objectieve criteria waaronder (architectonische) normen. In de structurele oplossing 

die we bepleiten, is er geen ruimte meer voor een forfaitair kamercomfort op eenpersoonskamers.  

 

Op korte termijn vragen we:  

- dat de kamersupplementen maximum 1 keer per jaar kunnen worden aangepast, op een vastgelegd tijdstip dat 

identiek is voor alle ziekenhuizen.     

- een verbod op het aanrekenen van kosten gelinkt met het comfort of faciliteiten van eenpersoonskamers op een 

andere wijze dan via de kamersupplementen (o.a. via de codes 960492-960503).  

- dat elke patiënt – na voorafgaandelijk in een duidelijke taal geïnformeerd te zijn over de diensten die hem/haar kunnen 

worden aangeboden en de prijs ervan – op een uitdrukkelijke wijze vrij moet kunnen beslissen of hij/zij deze diensten 

wenst of niet (geen opt-out regeling).  

- transparantie van elk ziekenhuis over  

o de gehanteerde tarieven van kamersupplementen bij klassieke opname en daghospitalisatie, incl. een 

verantwoording hiervan (oppervlakte van de kamers, aanwezige diensten (koelkast? televisie? wifi? 

badkamer? oppervlakte badkamer? douche? …) 

o welke kosten een kamersupplement in de praktijk dekt 

o wat “kamercomfort” of “accommodatiekost” op heden betekent en wanneer wordt dit aangerekend. 

Wanneer deze transparantie er is, engageert CM zich om de huidige situatie correct in beeld te brengen en de informatie 

aangaande de kamersupplementen op een overzichtelijke en genuanceerde wijze op de CM website te plaatsen. De 

informatie waarover we op vandaag beschikken is niet afdoende gedetailleerd en up-to-date om de burger/onze leden 

voorafgaandelijk en duidelijk te kunnen informeren over de “hotelkost” van een ziekenhuisopname. Een screening van de 

ziekenhuiswebsites leert ons al snel dat er ziekenhuizen zijn die 4, 5 of nog meer tarieven van kamersupplementen hanteren, wat 

niet gevat is in de informatie die ons periodiek wordt overgemaakt via het RIZIV (appendix 5). Informatieverlening aan onze leden 

beschouwen wij echter als een belangrijke opdracht (as 6 van het Toekomstpact met de ziekenfondsen).  

Met de omvattende informatie zijn we vragende partij om, in dialoog met de sector, concrete voorstellen te formuleren omtrent 

- een actualisering van de standaardinrichtingsnormen, met inbegrip van een clausule dat de inrichtingsnormen in de 

toekomst periodiek herzien moeten worden.  

- een duidelijk regelgevend kader over wat een kamersupplement niet dekt 

- wat een redelijk, correct en aanvaardbaar maximumbedrag voor het kamersupplement kan zijn, gekoppeld aan 

objectieve criteria waaronder (architectonische) normen  

- duidelijke regels/afspraken over wat “accommodatieforfait” of “kamercomfort” inhoudt (d.w.z. aanmaken van een 

lijst van producten en diensten die vallen onder kamercomfort ), welke types diensten eventueel binnen eenzelfde forfait 

kunnen worden aangeboden en wanneer een accommodatieforfait wel/niet mag worden aangerekend. 

- wat mogelijke normen of minimumcriteria kunnen zijn om als ziekenhuis te kunnen spreken over 

“luxe”eenpersoonskamers.   
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c. Eenpersoonskamer als standaard  

In onze vorige Ziekenhuisbarometer poneerden we reeds dat CM – als toekomstgericht gezondheidsfonds – van mening is dat 

eenpersoonskamers de nieuwe standaard moeten worden, zeker voor klassieke opnames.32 Uit een eigen enquête 3 jaar 

geleden bij meer dan 50.000 leden gaf 73% aan een eenpersoonskamer te verkiezen. Bij onze leden tussen 18 en 49 jaar liep dit 

cijfer op tot 81%.33 Geïnspireerd door onze leden en gesterkt door vakliteratuur, bepleiten we op dit moment geen evolutie naar 

een “one-size-fits-all”-concept met ziekenhuizen met uitsluitend eenpersoonskamers. Een verhouding individuele 

kamers/gemeenschappelijke kamers van 80% / 20% lijkt ons een gezond streefdoel om op termijn gerealiseerd te zien.  

Eenpersoonskamers als standaard in ziekenhuizen, kunnen echter alleen als ook de ereloonsupplementen worden 

weggewerkt. Wij willen geen gezondheidszorg met 2 snelheden, waarbij eenpersoonskamers enkel toegankelijk zijn voor wie het 

zich kan veroorloven. Frequent zien wij leden die voor een eenpersoonskamer gekozen hebben – niet omwille van “luxe” maar 

omwille van de ernst van hun gezondheidstoestand – en dan ongewild geconfronteerd worden met torenhoge supplementen. 

Zonder in casuïstiek te vervallen, willen we hierbij graag verwijzen naar een moedige getuigenis van een patiënt.34  

Bij onze leden zijn volgende tendenzen waar te nemen wat betreft het aantal en het procentuele aandeel opnames in 

eenpersoonskamers (figuur 11): in 2017 vond 12% van de ziekenhuisopnames plaats in eenpersoonskamers. Doorheen de jaren 

is dit percentage stabiel gebleven. Het aandeel opnames in eenpersoonskamers is hoger bij klassieke opname (23%) dan bij 

daghospitalisatie (8% bij chirurgische daghospitalisatie, 4% bij niet-chirurgische daghospitalisatie). Opvallend in het Brussels 

hoofdstedelijk gewest is de sterke toename doorheen de tijd van het aandeel van opnames op eenpersoonskamers bij chirurgische 

daghospitalisatie tot op een niveau dat gelijk is met dat bij klassieke opnames (20%). In vergelijking met het Waals en Brussels 

hoofdstedelijk gewest is het aandeel klassieke opnames op eenpersoonskamers iets hoger in Vlaanderen (24 à 25% in Vlaanderen 

tegenover 19 à 20% in Brussel en Wallonië).  

 

 

  

                                                           
32 CM ziekenhuisbarometer 2017, CM Informatie 271, maart 2018, beschikbaar via https://www.cm.be/media/CM-Info-ziekenhuizen_tcm47-48768.pdf; de volledige 

studie is beschikbaar via https://www.cm.be/media/Persdossier-ziekenhuisbarometer-13_tcm47-41220.pdf  
33 Avalosse H, Peters B, Vancorenland S, Verniest R. CM Congres ‘Samen innoveren’ Congresenquête: pistes naar de toekomst. CM-Informatie 263, maart 2016, 
beschikbaar via https://www.cm.be/media/CM-263-Samen-innoveren_tcm47-29135.pdf.  
34 “Rekening van 11.051.54 euro ondanks hospitalisatieverzekering. Nick (30) getuigt over ereloonsupplementen die volgens CM-rapport steeds hoger oplopen.” 
De Morgen 06-12-2017  
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Figuur 11. Evolutie van ziekenhuisopnames (2013-2017) bij CM leden op eenpersoonskamers, in absolute aantallen en procentueel aandeel, 

per hospitalisatietype: A) nationaal beschouwd, B) Vlaams gewest, C) Brussels hoofdstedelijk gewest, D) Waals gewest. 

A) 

 

B) 

 

 

C) D) 

 

We vermoeden dat er – doorheen de tijd – een algemene tendens is tot een groter aandeel eenpersoonskamers in Belgische 

ziekenhuizen. Een dergelijke evolutie is an sich positief daar dit – althans deels – beantwoordt aan de vraag van de bevolking. 

Daartegenover staat echter de discongruentie tussen enerzijds het procentuele aandeel van de opnames dat plaatsvindt in 

eenpersoonskamers, de wens dienaangaande van de burger (cf. CM Congresenquête) en het aantal Belgen dat een aanvullende 

ziektekostenverzekering heeft, die minstens markant te noemen is.  

Vreemd genoeg is het exacte aantal en aandeel van eenpersoonskamers in België niet gekend. We zijn vragende partij om – op 

korte termijn, samen met de ziekenhuisbeheerders en -koepels – een kadaster op te maken, periodiek te updaten, van het aantal 

één-, twee- en meerpersoonskamers in Belgische ziekenhuizen, inclusief het aantal en aandeel luxe-eenpersoonskamers. Dat 

er trouwens steeds meer ziekenhuizen “luxe eenpersoonskamers” lijken aan te bieden tegen hogere kamersupplementen dan 

standaard eenpersoonskamers, sterkt ons in onze overtuiging dat ook ziekenhuizen “gewone” eenpersoonskamers meer en meer 

als standaard beschouwen.       

Gelet op de grote verschillen in hoe gezondheidszorg georganiseerd wordt, is voorzichtigheid geboden in vergelijkingen met 

andere landen. Toch is het duidelijk dat er ook in het buitenland een duidelijke trend is tot meer en meer eenpersoonskamers. 

Sommige landen schuiven reeds eenpersoonskamers naar voor als norm voor hospitalisatieafdelingen in algemene ziekenhuizen; 
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duidelijke evoluties zijn te zien in o.m. het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Schotland.35 In Frankrijk, 

bijvoorbeeld, is de norm voor nieuwbouw 80% eenpersoonskamers en 20% gemeenschappelijke kamers. Op 5 jaar tijd (2003-

2007) is in Frankrijk het aandeel eenpersoonskamers toegenomen van 40% naar 60% (nationaal gemiddelde, private en publieke 

sector samen beschouwd). Zoals ook beschreven in de Health ProspectING 2018 studie,36 houdt de veranderende inrichting met 

meer en meer eenpersoonskamers niet enkel verband met diverse medische en technologische trends, maar ook met 

(veranderende) heersende waarden en verwachtingen van de burger.  

 

Ook uit internationale literatuur 37 komt duidelijk naar voor dat een meerderheid van de patiënten een eenpersoonskamer verkiest 

boven een gemeenschappelijke kamer en dat er meer voordelen dan nadelen verbonden zijn aan eenpersoonskamers. 

Belangrijke voordelen verbonden aan eenpersoonskamers zijn, vanuit patiëntenperspectief: privacy (incl. de communicatie met 

de zorgverstrekkers), waardigheid, comfort (o.m. een betere slaapkwaliteit en meer rust) en minder angst en stress (wat 

bevorderend kan zijn voor het herstel van de patiënt). De bevindingen met betrekking tot klinische outcomes in relatie tot het 

kamertype zijn daarentegen niet eenduidig in de literatuur. Een afname in verblijfsduur bij opnames in een eenpersoonskamer kan 

– op basis van de beschikbare evidentie – niet uitgesloten worden. Ook over patiëntveiligheidsaspecten in relatie tot het kamertype, 

zijn onderzoeksresultaten niet eenduidig: niet alle studies vinden bijv. een lager infectierisico dat (louter) toe te schrijven is aan het 

kamertype; niet alle studies vinden een afname in het aantal medicatiefouten in eenpersoonskamers. Waar wel consensus lijkt 

over te bestaan, is dat de meerkost (constructie- en schoonmaakkosten) voor ziekenhuizen met overwegend/uitsluitend 

eenpersoonskamers zeer beperkt is. De vraag is of we ook in België de stap durven zetten richting meer eenpersoonskamers, of 

anders gesteld: willen we (de wensen van) de patiënt daadwerkelijk centraal plaatsen, rekening houdend met de wetenschappelijk 

evidentie? CM antwoordt hier volmondig “ja” op.  

Laten we hierbij ook de Belgische context niet uit het oog verliezen: we weten dat er een overschot is aan erkende bedden. Een 

KCE studie 38 toont dat er 9.308 erkende bedden te veel zijn (referentie is de behoefte aan bedden in 2025). In dezelfde studie 

werd ook het overschot aan erkende bedden becijferd, rekening houdend met de versnelde veroudering. Dit scenario toont een 

overschot van 5.832 erkende bedden (opnieuw met referentie behoefte aan bedden in 2025). CM is van mening dat de 

overcapaciteit die er vandaag is, onnodige of vermijdbare opnames in de hand werkt en de overgang van klassieke 

ziekenhuisopname naar dagbehandelingen en ambulante zorg afremt. Er moet – wat ons betreft – dan ook een akkoord komen 

tussen de federale overheid en de deelstaten om tegen 2025 het aanbod aan ziekenhuisbedden met 6.000 eenheden te 

verminderen. In de Health ProspectING 2018 studie “Efficiënt beheer van ziekenhuisverblijven” stelde men vast dat bijna alle ons 

omringende landen het aantal ziekenhuisbedden al hebben verlaagd. Onze noorderburen bijvoorbeeld willen het aantal 

ziekenhuisbedden zelfs halveren.39 Dergelijke evoluties bieden vanzelfsprekend opportuniteiten in termen van een mogelijke 

toename van het procentuele aandeel van eenpersoonskamers, ook in bestaande ziekenhuisgebouwen. 

 

                                                           
35 Health ProspectING 2018. Efficiënt beheer van ziekenhuisverblijven. Maart 2018. P.59, beschikbaar via https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-ETUDE-
POWERPOINT-Antares-NL.PDF; “Eenpersoonskamers in Erasmus MC: slaap is het beste medicijn.” AD 12-05-2018, beschikbaar via 
https://www.ad.nl/rotterdam/eenpersoonskamers-in-erasmus-mc-slaap-is-het-beste-medicijn~afc0246d/ ; “Meer eenpersoonskamers in ziekenhuizen”, Zorgkrant, 
22-07-2002, beschikbaar via https://www.gezondheidsplein.nl/nieuws/meer-eenpersoonskamers-in-ziekenhuizen/item60987; “Medisch Spectrum Twente, een 
topklinische omgeving”, beschikbaar op https://www.mst.nl/storage_static/2017/02/topklinisch.pdf; “Radboud krijgt vleugel met eenpersoonskamers”, de 
Gelderlander 06-02-2017; Lejeune P, Bourdon D, Caillet R. A quoi ressemblera l’hôpital de 2050? La revue hospitalière de France, 2012/01-02, 44-48, beschikbaar 
via http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/FHF/RHF/2012/544/44.pdf, tabel p.47; “Hausse du nombre de chambres individuelles”, L’essentiel, 26-05-2015, beschikbaar via 
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/hausse-du-nombre-de-chambres-individuelles-19442266.  
36 Health ProspectING 2018. Efficiënt beheer van ziekenhuisverblijven. Maart 2018,, beschikbaar via https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-ETUDE-
POWERPOINT-Antares-NL.PDF.  
37 Taylor E, Card A.J., Piatkowski M. Single-occupancy patient rooms: a systematic review of the literature since 2006. HERD. 2018 Jan;11(1):85-100;  

Maben J, Griffiths P, Penfold C, et al. One size fits all? Mixed methods evaluation of the impact of 100% single-room accommodation on staff and patient experience, 

safety and costs. BMJ Qual Saf 2015; 3(3): hoofdstuk 10, beschikbaar via http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2015/09/25/bmjqs-2015-004265.full. 
38 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-vancomp 
39 Health ProspectING 2018. Efficiënt beheer van ziekenhuisverblijven. Maart 2018, beschikbaar via https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-ETUDE-
POWERPOINT-Antares-NL.PDF. 
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d. Medisch verbruik / overconsumptie  

Door de band genomen is de burger tevreden over de gezondheidszorg in België. Kenmerkend in België zijn onder meer de vrije 

artsenkeuze, directe toegang tot artsen-specialisten en lage wachttijden.40 Dat België echter ook kampt met overconsumptie, is 

niet nieuw en is ook gedocumenteerd o.m. in de verslagen van de Dienst voor Geneeskundige evaluatie en controle van het 

RIZIV.41 

Figuur 12 toont dat het aantal ziekenhuisopnames in België blijft toenemen en dat het aandeel daghospitalisatie in het totaal aantal 

hospitalisaties jaar na jaar stijgt. An sich hoeft het groeiende aandeel van daghospitalisatie niet te verwonderen, daar dit – samen 

met de ambulante activiteit – wellicht de kern zal uitmaken van het ziekenhuis van de toekomst. Interessant is dat de toename 

van daghospitalisatie niet zonder meer een verschuiving is van wat voorheen gebeurde in klassieke hospitalisatie. Meest 

opvallend is de toename in niet-chirurgische daghospitalisatie (RIZIV forfaits, d.i. een open-end budget), voornamelijk in het 

aantal maxiforfaits (figuren 13 en 14).  

 

Figuur 12. Evolutie van het aantal ziekenhuisopnames (klassieke opnames en chirurgisch daghospitalisaties) en RIZIV forfaits in België in de 

periode 2010-2017. Bron: gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de geboekte uitgaven van de jaren 2010 t.e.m. 2017 (Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering, RIZIV). Tot de RIZIV-forfaits alhier opgenomen behoren: maxiforfait (incl. de 5 nieuwe forfaits oncologie sinds 01-03-

2017), forfait groep 1 t.e.m. 7 en forfait pijn 1 t.e.m. 3.  

 

 

  

                                                           
40 Health Consumer PowerHouse. Euro Health Consumer Index 2017. Marseillan: Health Consumer Powerhouse; 2018. Beschikbaar via 
https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf; Eurobarometer, “Patients safety and quality of care”, Special Eurobarometer 411/Wave 
EB80.2, 2014, beschikbaar via http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_411_en.pdf.  
41 Beschikbaar via http://www.inami.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/activiteitenverslagen-dgec.aspx#.Wpwbb-jOWUk 
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Figuur 13. Evolutie in RIZIV forfaits in België in de periode 2010-2017. Bron: gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de geboekte uitgaven van de 

jaren 2010 t.e.m. 2017 (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, RIZIV).  

 

 

Figuur 14. Evolutie in het aantal maxiforfaits (incl. de 5 nieuwe forfaits oncologie sinds 01-03-2017 in het kader van de hervorming van het 

oncologisch dagziekenhuis) geattesteerd bij CM leden in de periode 2010-2017.    

 

 

Naast een bruto toename in medische consumptie – eventuele evoluties in de poliklinische en/of ambulante activiteit nog buiten 

beschouwing gelaten – is er ook een verschil in medisch verbruik vanuit geografisch perspectief. In tabel 3 en appendix 6, 

geven we de geografische uitsplitsing weer van de prevalentie van een aantal courante ingrepen in Belgische ziekenhuizen. We 

behoeden ons voor overhaaste conclusies omdat sommige bevindingen m.b.t. het gebruik van gezondheidszorgen mogelijks 

(deels) verklaard kunnen worden door verschillen in bevolkingsstructuur of andere objectieve karakteristieken van de vergeleken 

populaties. Niettegenstaande analyses die dergelijke factoren in rekening brengen (zoals bijv. de publicaties “Medisch verbruik 

vanuit geografisch perspectief in België” van het RIZIV42 of de IMA atlas43) vergelijkingen ongetwijfeld kunnen 

verrijken/waardevoller maken, zijn we ervan overtuigd dat er toch een aantal opvallendheden zijn die (opnieuw) een 

maatschappelijk debat verdienen. Vaststellingen uit een eerdere studie naar praktijkverschillen bij electieve chirurgische ingrepen 

in België kunnen dit maatschappelijk debat zeker en vast mee voeden.44   

                                                           
42 beschikbaar via https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/medisch-verbruik-geografisch-perspectief-belgie.aspx 
43 http://ima-aim.be/Atlas-181 
44 Jacques J, Gillain D, Fecher F, Van De Sande S, Vrijens F, Ramaekers D, et al. Studie naar praktijkverschillen bij electieve chirurgische ingrepen in België. 
Good Clinical Practice (GCP). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE); 2006. KCE reports 42A (D/2006/10.273/45), beschikbaar via 
https://kce.fgov.be/nl/studie-naar-praktijkverschillen-bij-electieve-chirurgische-ingrepen-in-belgi%C3%AB  
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We willen benadrukken dat onderstaande slechts voorbeelden zijn. Het is geenszins de bedoeling om te stigmatiseren of om 

bepaalde disciplines met de vinger te wijzen. Wel halen we een aantal concrete voorbeelden aan vanuit de insteek dat de zorg 

beter georganiseerd moet worden. In het ganse verhaal is ook de huidige financieringswijze van ziekenhuizen van belang (die 

geenszins aanzet tot minder activiteit en het trachten te voorkomen dat mensen ziek worden/in het ziekenhuis terecht komen) 

alsook de programmatie van het aantal artsen.  

 

Tabel 3. Het procentuele aandeel van meniscectomieën bij CM leden, uitgesplitst per gewest voor de jaren 2014 t.e.m. 2017. 

  2014 (n=17.605) 2015 (n=17.026) 2016 (n=16.819) 2017 (n=15.838) 

Brussel 4,1% 4,5% 4,4% 4,7% 

  
Vlaanderen 85,7% 85,3% 85,2% 85,0% 

  
Wallonië 10,1% 10,2% 10,4% 10,3% 

  

Ook op een fijnmaziger niveau lijkt er overconsumptie te zijn en zijn er opvallende verschillen in medisch verbruik. Nemen we 

bijvoorbeeld medische beeldvorming: België is het land met het hoogste aantal CT-scans per inwoner. Ook is het gebruik van MRI-

scans hier hoger dan gemiddeld.45 Tussen gewesten, provincies en arrondissementen zijn er daarenboven aanzienlijke verschillen 

in het aantal CT- en MRI-scans per 100.000 inwoners (figuur 15).    

 

Figuur 15. Het aantal CT- en MRI-scans per 100.000 inwoners in België. Bron: IMA atlas, beschikbaar via http://atlas.aim-ima.be/base-de-

donnees, geconsulteerd op 14-09-2018.  

 

                                                           
45 OECD Health Statistics 2017 [online]. OECD Indicators. Parijs: OESO-publicaties; 2017. Benutting van de 
gezondheidszorg. Beschikbaar op http://www.oecd.org/health/health-data.htm.   



39 

  

 

Gelet op de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan ioniserende straling met zich mee kan brengen,46  vragen we dat voor elke 

burger – systematisch en via éénzelfde platform (vb. e-health) – een gebruiksvriendelijke registratie zou gebeuren van alle 

onderzoeken en behandelingen waarbij de patiënt wordt blootgesteld aan ioniserende straling. Hierin dienen, naar analogie 

van het “Carnet radiologique électronique“ te Luxemburg,47 de stralingsdosis per event en de gecumuleerde stralingsdosis per 

patiënt bijgehouden worden. Een hieraan te koppelen validatiesysteem kan een belangrijke hulp zijn voor de arts in zijn/haar 

besluitvorming om al dan niet (herhaaldelijk) medische beeldvorming voor te schrijven/uit te voeren bij een patiënt.  

Een onrustwekkende evolutie die we op dit moment zien, is dat zware medische apparatuur ook in de privésetting wordt gevonden. 

Naar onze mening brengen dergelijke praktijken de Volksgezondheid in gevaar. We dringen dan ook aan op een wettelijk verbod 

op zware medisch-technische apparatuur in privé-setting. Op heden is er een compleet gebrek aan regelgeving inzake de 

benodigde toelatingen (erkenningen) om bepaalde types apparaten te kunnen installeren en (blijven) gebruiken, niettegenstaande 

sommige van deze apparaten een aanzienlijke stralingsbelasting kunnen inhouden voor de patiënt.  

Wat ambulante praktijkvoering betreft, binnen de muren van ziekenhuizen, zijn we van mening dat elke patiënt toegang moet 

hebben tot technische prestaties, waaronder medische beeldvorming, aan conventietarief en dit tegen dezelfde voorwaarden 

en met dezelfde kwaliteit (o.m. binnen een redelijke termijn) als patiënten die niet tegen conventietarief gezien wensen te worden. 

Op vandaag is dit zeker niet overal het geval. 

 

 

e. Keuze hospitalisatietype  

Het lijkt erop dat de keuze van de zorgverstrekker voor het hospitalisatietype niet steeds louter gebeurt vanuit de noden van 

de patiënt en/of de beschikbare technische mogelijkheden, maar soms ook gestuurd wordt door andere factoren zoals o.m. 

(wijzigingen in) financiering en/of socio-economische factoren. Een eerste indicatie is dat er ingrepen zijn die bij een belangrijk 

aandeel van de patiënten perfect in daghospitalisatie zouden kunnen worden uitgevoerd, maar waarvan we zien dat ze (nog 

steeds) in klassieke opname worden gedaan. Als voorbeeld halen we het verwijderen van de galblaas aan. Volgens experten kan 

een cholecystectomie in de helft van de gevallen perfect worden uitgevoerd in daghospitalisatie. Onze cijfers tonen echter dat – in 

2017 – 90,5% van de cholecystectomieën bij onze leden hebben plaatsgevonden in klassieke opname. Een tweede indicatie is 

dat er voor een aantal ingrepen opvallende verschillen zijn in hospitalisatietype tussen ziekenhuizen, ook voor zorgtrajecten die 

door de band genomen goed voorspelbaar zijn en weinig variëren tussen patiënten. Voor unilaterale liesbreukoperaties, 

bijvoorbeeld, zien we dat het aandeel van de ingrepen dat gebeurt in daghospitalisatie dan wel in klassieke opname varieert tussen 

de 0% en 83,9%, afhankelijk van het ziekenhuis (figuur 16). In appendix 7 zijn nog een aantal andere voorbeelden opgenomen, 

uit andere specialismen. Ook hier zijn de voorbeelden louter illustratief en niet stigmatiserend bedoeld. Zoals gesteld wensen we 

het maatschappelijk debat aan te wakkeren. Zijn we goed bezig? Wat zijn mogelijke oplossingen? Elementen als afdoende sterke 

financiële stimulansen om efficiënt en doelmatig te werken, sterk klinisch leiderschap en een goede organisatie van zorg 

voorafgaand aan en volgend op de ingreep zijn naar onze mening cruciaal.  

 

                                                           
46 Brambilla M, De Mauri A, Lizio D, et al. Cumulative radiation dose estimates from medical imaging in paediatric patients with non-oncologic chronic illnesses. A 
systematic review. Phys Med 2014.30(4):403-12. doi: 10.1016/j.ejmp.2013.12.005. Epub 2014 Jan 17. 
Thaker A, Navadeh S, Gonzales H, et al. Effectiveness of Policies on Reducing Exposure to Ionizing Radiation From Medical Imaging: A Systematic Review. J Am 
Coll Radiol 2015.12(12 Pt B):1434-45. doi: 10.1016/j.jacr.2015.06.033. Epub 2015 Oct 21. 
Pearce MS, Salotti JA, Little MP, et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort 
study. Lancet 2012. 380(9840):499-505. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60815-0. Epub 2012 Jun 7. 
Faggioni L, Paolicchi F, Bastiani L, et al. Awareness of radiation protection and dose levels of imaging procedures among medical students, radiography students, 
and radiology residents at an academic hospital: Results of a comprehensive survey. Eur J Radiol 2017.86:135-42. Doi: 10.1016/j.ejrad.2016.10.033. Epub 2016 
Oct 31. 
47 https://plancancer.lu/about/prevention/radiations-ionisantes/ 
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Figuur 16. Per ziekenhuis het procentuele aandeel van de unilaterale liesbreukoperaties uitgevoerd in daghospitalisatie, het totaal aantal 

unilaterale liesbreukoperaties (klassieke opname en daghospitalisatie gecumuleerd) en het aantal unilaterale liesbreukoperaties in 

daghospitalisatie (gegevens CM leden, 2017).   

 

 

 

f. Variatie in ligduur vanuit geografisch perspectief 

De ligduur kan aanzienlijk variëren van ziekenhuis tot ziekenhuis en van gewest tot gewest. Dit is niet enkel het geval op 

dienstniveau (bijv. de dienst “300”, d.i. de dienst voor geriatrie en revalidatie; figuur 17), maar geldt ook voor sommige ingrepen 

die in de regel goed voorspelbaar zijn en weinig variëren tussen patiënten (figuur 18).  

 

Figuur 17. De verblijfsduur van CM leden op de dienst voor geriatrie en revalidatie (dienst 300 is de dienst van opname en dienst van ontslag) 

opgesplitst per gewest (gegevens 2017; Vlaams gewest: n = 39.290; Waals gewest: n = 6.721; Brussels hoofdstedelijk gewest: n = 1.727).  
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Figuur 18. De verblijfsduur van CM leden bij wie in 2017 een knieprothese werd geplaatst, met een verblijf in klassieke opname (n=7.649 

(Vlaanderen); n=1.637 (Wallonië); n=507 (Brussel)). 

 

 

Op basis van deze ruwe beschrijvende studie kunnen geen besluiten getrokken worden naar verklarende factoren voor deze 

vaststellingen. Mogelijks spelen o.a. factoren als infrastructuur en organisatie (zoals bijv. de capaciteit en beschikbaarheid van 

(intermediaire) zorgvormen, coördinatie en omkadering bij terugkeer naar huis of beschikbaarheid van (revalidatie-

)zorgprogramma’s, …) een rol. Dit vraagt verder onderzoek.  

Het spreekt voor zich dat een zo kort mogelijke ligduur nooit een op zichzelf staande doelstelling kan zijn. Wel is het zo dat – naast 

patiëntspecifieke factoren – aspecten zoals een goed uitgebouwde doorstroming met medisch-sociale begeleiding, efficiënte en 

effectieve multidisciplinaire samenwerking, voorafgaande zorgverlening en nazorg, … een impact kunnen hebben op zowel de 

kwaliteit van de zorg als op de efficiëntie van een zorgsysteem. We pleiten er dan ook voor om laagvariabele, “voorspelbare” 

zorg aan te grijpen als proeftuin voor het ontwikkelen van evidence-based transmurale en multidisciplinaire zorgpaden 

waarbij de gezondheidsuitkomst van de patiënt (dewelke gemeten moet worden) centraal staat, samen met een goede 

zorgcoördinatie. Dat het in de Belgische context mogelijk is om – in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en patiënten 

– zorgpaden uit te tekenen op basis van wetenschappelijk gefundeerde klinische richtlijnen, staat als een paal boven water.48 CM 

erkent dat het uittekenen van zorgpaden een complexe en tijdsintensieve oefening is. We zijn er echter van overtuigd dat dergelijke 

oefeningen de moeite lonen en dat we – zeker voor laagvariabele zorg – naar een meer gestandaardiseerde aanpak moeten. 

Wanneer onderbouwde en gedragen protocollen gevolgd worden, zijn er voorbeelden van indrukwekkende verbetering in kwaliteit 

van de zorg (o.m. in termen van lagere mortaliteit, minder heropnames, kortere verblijfsduur, hogere patiënttevredenheid en daling 

van kosten: efficiënter werk). 

Een systeem wordt echter pas reëel als het ook in de hoofden en handen zit van alle actoren betrokken bij de zorg. Om dit te 

faciliteren is er sterk leiderschap nodig van overheidswege, met moedige en innovatieve keuzes in financiële incentives die 

gealigneerd zijn met periodiek bijstelbare doelstellingen en dit binnen de contouren van een duidelijke langetermijnvisie. Als 

gezondheidsfonds van de toekomst zien wij een duidelijke rol voor ons weggelegd in het monitoren en transparant maken 

van de voortgang richting vooropgestelde doelen op het vlak van zorgkwaliteit in haar verschillende dimensies. Dit in een 

goede verstandhouding met andere initiatieven die op vandaag al specifieke aspecten van zorgkwaliteit opvolgen. Teneinde de 

kosten en kwaliteit per aandoening ten behoeve van de patiënt transparant te kunnen maken, dringen we erop aan om over 

de gestructureerde diagnostische gegevens te kunnen beschikken. Niettegenstaande er een – zij het nog steeds voorzichtige 

– evolutie merkbaar is in België wat betreft het openbaar stellen van informatie rond kwaliteit en veiligheid in de ziekenhuiszorg, 

                                                           
48 Zie bijvoorbeeld “Een handleiding voor de aanpak van rugpijn”, beschikbaar via https://kce.fgov.be/nl/een-handleiding-voor-de-aanpak-van-rugpijn  
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hinken we in België op dit vlak achterop t.o.v. vele andere landen. CM wil graag, samen met de ziekenhuissector, mee een actieve 

rol opnemen in het bieden van deze transparantie en vraagt dan ook dat alle gegevens die nodig zijn om dit op een correcte en 

genuanceerde wijze te kunnen doen, ter beschikking worden gesteld.  

  

g. Evidence based medicine 

Niettegenstaande er talrijke initiatieven zijn om de meest up-to-date informatie tot bij de zorgverstrekker te krijgen, gaande van 

permanente vormingsinitiatieven over symposia tot online initiatieven zoals bijvoorbeeld de Cebam Digital Library for Health 

beschikbaar via https://www.cdlh.be/nl, stellen we vast dat praktijkrichtlijnen nog te weinig doorsijpelen tot in het dagelijkse 

handelen. Dit is een aandachtspunt, dat zich echter geenszins beperkt tot de ziekenhuissector. In appendix 8 worden, op basis 

van gegevens i.v.m. ziekenhuisopnames bij CM leden, een aantal concrete voorbeelden gegeven die genoemde uitdaging 

illustreren.  

De verdere ontwikkeling van het Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients 

(PAQS) en het Vlaams Instituut voor Kwalteit van Zorg (VIKZ) waar ook de ziekenfondsen actief deel van uitmaken, kan helpen in 

verdere kwaliteitsverbetering. CM steunt de dialoog tussen alle stakeholders, inclusief de academische wereld en 

wetenschappelijke verenigingen, zodat wetenschappelijk gefundeerde praktijkrichtlijnen verder kunnen doorsijpelen richting 

werkvloer. Willen we de zorgkwaliteit verder verbeteren, dienen op korte termijn stappen vooruit gezet op het vlak van 

deze doorsijpeling. Ook voor de academische sector biedt dit opportuniteiten gelet op de toenemende aandacht – en honorering 

– voor valorisatie van onderzoeksresultaten. Tegelijkertijd dringen we aan op een doordachte en periodiek te herziene 

rationalisering in prestaties en populaties waarvoor in een ZIV tussenkomst voorzien wordt, geënt op EBM. Het spreekt 

voor zich dat de integriteit van wetenschapsbeoefening te allen tijde gewaarborgd moet blijven en dat een correcte omgangswijze 

met (internationale) wetenschappelijke literatuur cruciaal is daar deze toch een zekere bias met zich kan meedragen.49 Durven we 

het overwegen om in de toekomst ook onderzoeksfondsen toe te kennen aan projectaanvragen met als hypothese dat een wijd 

verspreide (para)medische interventie niet werkt? CM vindt alvast dat we deze denkoefening moeten durven maken.  

 

h. Sociale hospitalisatie 

Een aantal recente persartikelen handelden over de problematiek van “sociale hospitalisatie”.50 In 2016 is er in het parlement van 

de Franse Gemeenschap ook al een vraag geweest aangaande sociale hospitalisatie.51 Niettegenstaande de media meestal 

focussen op (soms zeer lange) ziekenhuisopnames van (jonge) kinderen uit sociaal kwetsbare milieus door een gebrek aan 

plaatsen in geschikte instellingen, is de problematiek rond sociale hospitalisatie ruimer (hospitalisatie samen met de zieke partner, 

onvoldoende opvang thuis, (zelf)verwaarlozing, …). Teneinde de omvang en specificiteiten van deze problematiek accuraat in 

beeld te kunnen brengen, vragen we toegang tot de ICD-10 codes die in dit verband van toepassing zijn (hetzij als hoofddiagnose 

hetzij als nevendiagnose):  

- Z76.2: “Encounter for health supervision and care of other healthy infant and child” (wordt gebruikt voor 

gezondheidszorgtoezicht en gezondheidszorg voor andere gezonde zuigeling en kind)  

- Z76.3: “Healthy person accompanying sick person” (wordt gebruikt indien een gezond (doch veelal afhankelijk) persoon 

samen met een ziek persoon wordt opgenomen) 

- Z74.2: “Need for assistance at home and no other household member able to render care” (wordt gebruikt indien een 

chronisch zieke patiënt opgenomen wordt omwille van het feit dat zijn/haar verzorger(ster) niet meer kan instaan voor 

de nodige zorgen). 

                                                           
49 Zie ter illustratie de website van “The Journal of Negative Results in BioMedicine”, beschikbaar via https://jnrbm.biomedcentral.com/ 
50 De kinderen die niemand wil. De Standaard. 16 juni 2018; Extensive care. De Standaard. 16 juni 2018;   
51 Parlement de la communauté française. Bulletin des questions et des réponses. 29-01-2016. Vraag 114, p.78. Beschikbaar via 
http://archive.pfwb.be/10000000203209f   
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Wanneer we toegang krijgen tot deze gegevens, engageert CM zich om – in nauw overleg met o.a. de ziekenhuizen – op een 

discrete en correcte manier een gedegen analyse uit te voeren (aantal opnames, spreiding van het aantal opnames doorheen 

een kalenderjaar, duur van de opnames, zorg- en welzijnsbehoeften, eventuele regio-specificiteit in bepaalde aspecten, aandeel 

van de kosten dat ten laste komt van de ZIV, etc) met daaraan gekoppeld adviezen naar gepaste, haalbare en vooral 

menswaardige remediëringsmaatregelen (al dan niet binnen de acute ziekenhuissetting).     

 

 

5. Conclusie 

De steeds toenemende ereloonsupplementen hollen de inspanningen die de gemeenschap levert voor de ziekteverzekering uit en 

tasten de effectiviteit ervan aan. Daar waar de solidariteit – waar iedereen toe bijdraagt – betracht de gezondheidszorg toegankelijk 

te houden voor elkeen, ondermijnen de ereloonsupplementen dit grondbeginsel. Gelet op (1) de massieve toename in 

ereloonsupplementen doorheen de jaren (niet enkel in globaal volume maar ook in euro’s per opname in een eenpersoonskamer), 

(2) de herhaalde pogingen om de groei van ereloonsupplementen aanvaardbare proporties te laten aannemen en om excessen 

op dit vlak een halt toe te roepen, en (3) de geheel onlogische situatie dat het al dan niet kunnen vragen van ereloonsupplementen 

afhankelijk is van de kamerkeuze van de patiënt, voelen we ons genoodzaakt om over te gaan tot het vragen van een wettelijk 

verbod op ereloonsupplementen in hoofde van de gehospitaliseerde patiënt (zowel voor daghospitalisaties als voor klassieke 

opnames). Dat dit niet van vandaag op morgen kan, is duidelijk. Dat een correcte ziekenhuisfinanciering en een correcte verloning 

van artsen-specialisten noodzakelijk is, is evenzeer duidelijk. Willen we echter de verplichte ziekteverzekering – die naam echt 

waardig – veilig stellen, is het wegwerken van ereloonsupplementen een noodzakelijke stap. Een voorstel hoe een dergelijk proces 

er zou kunnen uitzien, is opgenomen in dit werk. Wat ambulante zorg betreft, dringen we erop aan dat elke patiënt die dat wenst 

binnen de ziekenhuismuren steeds (d.w.z. voor alle specialisaties en diensten) de mogelijkheid heeft om verzorgd te worden tegen 

conventietarief.     

Verder neemt deze ziekenhuisbarometer de duidelijk kwantificeerbare aanleiding op voor onze vraag tot inperking van de 

kamersupplementen. We vinden dat elk ziekenhuis een voldoende aanbod moet hebben van eenpersoonskamers tegen een 

hotelkost die redelijk is en aansluit bij hedendaagse, realistische inrichtingsnormen. Graag willen we hierover op korte termijn in 

dialoog gaan met de ziekenhuisbeheerders en -koepels. Op langere termijn zouden eenpersoonskamers standaard moeten 

worden bij klassieke opname, zij het dan op voorwaarde dat de ereloonsupplementen weggewerkt zijn. In deze context gelooft 

CM niet in een one-size-fits-all oplossing: een verhouding van 80% individuele kamers / 20% gemeenschappelijke kamers lijkt 

ons een gezond streefdoel. Op korte termijn vragen we dat elke patiënt afdoende mogelijkheden heeft om opgenomen te worden 

zonder ereloon- en kamersupplementen: in elk ziekenhuis, voor alle hospitalisatietypes (ook daghospitalisatie dus) en met dezelfde 

kwaliteit van zorg in al haar dimensies.  

Merkwaardig is dat er  sommige ingrepen zijn die – volgens experten – in veel gevallen perfect in daghospitalisatie kunnen 

gebeuren, maar in de praktijk nog te vaak worden uitgevoerd in klassieke opname. De keuze voor het hospitalisatietype wordt 

duidelijk beïnvloed door andere factoren dan de noden van de patiënt en de beschikbare technische mogelijkheden. Een 

open debat moet dringend gevoerd worden teneinde de financiering van ziekenhuizen en artsen grondig te hervormen. Een 

aantal eerste, schuchtere stappen worden (of werden recent) gezet: zo is er onder meer de laagvariabele zorg die ingaat per 1 

januari 2019 en het pay-for-quality initiatief (voor het eerst toegekend in het Budget van Financiële Middelen van 1 juli 2018). Het 

afschaffen van de ereloonsupplementen in hoofde van de gehospitaliseerde patiënt via een proces zoals beschreven in dit 

werk, kan helpen om doelgericht en concreet vooruit te gaan in dergelijke complexe denkoefeningen. Waarom niet durven 

denken over het mee ophangen van een nieuwe ziekenhuisfinanciering aan een gezonde mix tussen de verschillende dimensies 

van “kwaliteit” zoals gedefinieerd door het IOM: veiligheid, efficiëntie, effectiviteit, tijdigheid, gelijkheid en patiënt centraal? Zowat 

alle elementen die ertoe doen in het (brede) kader van behoeftegestuurde en menswaardige zorg/welzijn kunnen in dit concept 

worden ingepast. Hiertoe kunnen behoren de goede elementen uit het huidige financieringssysteem, maar ook nieuwe aspecten 

zoals bijv. acties/strategieën i.f.v. EBM, good practice, preventie, financiële toegankelijkheid (bijv. de mate waarin patiënten tegen 

conventietarief terecht kunnen in het ambulante gedeelte van het ziekenhuis), financiële transparantie, de integratie van een 
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ethisch besluitvormingsklimaat in ziekenhuizen, zorgcoördinatie (inclusief samenwerking met andere zorgactoren), etc. Inspiratie 

i.v.m. hervorming van ziekenhuisfinanciering kan zeker gehaald worden uit reeds bestaande, kwaliteitsvolle analyses.(o.a. 52) Ook 

wat betreft een nieuwe, toekomstgerichte verloningswijze voor artsen zijn er reeds waardevolle concept ideeën. Eén ervan is het 

“cappuccinomodel” van Lieven Annemans of varianten hierop. Het betreft een opeenstapeling van verschillende financiële lagen 

met eerst een forfaitaire vergoeding, dan een bijkomende incentive (bijv. voor dienstverlening of voor bepaalde 

opdrachten/zorgcycli) en tot slot een “schuimbonus” (bijv. pay-for-quality). CM wil graag meebouwen aan dergelijke nieuwe 

financieringswijzen die zich opdringen. Om tot goede oplossingen te kunnen komen, is er echter volledige transparantie 

nodig, niet in het minst over de stromen van erelonen en supplementen en over de kosten die een opname met zich meebrengt 

uitgezet tegen de financiering die een ziekenhuis ontvangt. Daarnaast roepen we de overheden op om – elk binnen de eigen 

bevoegdheden doch in samenspraak met elkaar – moedige en correct onderbouwde beslissingen te nemen op het vlak van 

organisatie en infrastructuur voor zorg en welzijn. Dit in het belang van elke burger. Hierbij denken we onder meer aan 

concentratie van complexe en risicovolle zorg zoals bijv. complexe kankerchirurgie, een afdoende aanbod van kwaliteitsvolle 

(kort)verblijven voor ouderen en van geschikte opvangmogelijkheden voor personen in (sociaal) kwetsbare situaties voor wie een 

ziekenhuisverblijf au fond geen geschikte oplossing is.  

Wij van onze kant engageren ons ertoe om, met een open geest en op constructieve wijze, verder mee te bouwen aan 

toegankelijke en kwaliteitsvolle (ziekenhuis)zorg van de toekomst. Ook blijven we ons ten volle inzetten om onze leden op 

een correcte en genuanceerde wijze te informeren. Deze engagementen kaderen binnen onze opdrachten beschreven in het 

Toekomstpact tussen de verzekeringsinstellingen en de Minister van sociale zaken en volksgezondheid en in het Actieplan 

handhaving in de gezondheidszorg. Teneinde in de toekomst de kosten en kwaliteit per aandoening beter in beeld te kunnen 

brengen, dringen we erop aan over de gestructureerde diagnostische gegevens te kunnen beschikken.  

 

 

CM en het ziekenhuis van de toekomst 

- Afschaffen van de ereloonsupplementen 

met waarborg voor (minstens) dezelfde kwaliteit van zorg 

� nood aan andere ziekenhuisfinanciering en herijking van artsenprestaties: correcte vergoeding die 

incentiverend werkt voor het bevorderen van de zorgkwaliteit 

 

- Transparante informatie voor patiënt en gezondheidsfonds 

over de stromen van de honoraria en ereloonsupplementen (incl. de afdrachten), kamersupplementen, 

kostprijs interventies, kwaliteit, …  

 

- Vermindering van het aantal ziekenhuisbedden (vermindering met 6.000 eenheden tegen 2025) 

met meer transmurale en behoeftegestuurde (chronische en preventieve) zorg  

 

- Eenpersoonskamer als standaard bij klassieke ziekenhuisopnames: 80% individuele kamers / 20% 

gemeenschappelijke kamers 

� mits de ereloonsupplementen zijn weggewerkt  

� herziening van de architectonische erkenningsnormen en standaardinrichtingsnormen 

 

                                                           
52 Eijkenaar F, Schut E. (2015). Uitkomstbekostiging in de zorg: een (on)begaanbare weg? Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus University 
Rotterdam.  
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Op korte termijn vragen we dat  

- in het licht van de tripartite werkgroepvergaderingen “ereloonsupplementen” die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van 

het Medicomutakkoord 2018-2019 

o alle ziekenhuizen in een online standaard kostenraming voorzien (minstens) voor een limitatieve lijst van 

courante aandoeningen, tegen ten laatste 01-04-2019.  

o de ziekenhuisboekhoudingen transparanter worden zodat de stroom van erelonen en supplementen 

duidelijker wordt (d.w.z. aanpassing van het rekenschema vastgesteld bij K.B. 14 december 1987 en van het 

detailniveau van de ingezamelde Finhostagegevens).  

o het model van de patiëntenfactuur aangepast wordt, waarbij een gemiddeld percentage van de reëel 

toegepaste afdrachten op de factuur wordt vermeld.  

- aanpassingen in het maximum percentage ereloonsupplementen en in het bedrag van kamersupplementen per dag 

maximum 1 keer per jaar kunnen plaatsvinden, op een geüniformiseerde wijze en op een tijdstip dat identiek is voor alle 

ziekenhuizen.   

- ziekenhuizen op elk moment identieke informatie aanbieden over de ereloon- en kamersupplementen, o.m. via volgende 

kanalen: 1) gegevens overgemaakt aan het RIZIV, 2) de opnameverklaring op de ziekenhuiswebsite, 3) de algemene info op de 

ziekenhuiswebsite en 4) de opnameverklaring die bij opname wordt voorgelegd aan de patiënt.  

- in verband met de kamersupplementen / accommodatiekosten: 

o een verbod op het aanrekenen van kosten gelinkt met comfort of faciliteiten van eenpersoonskamers  op 

een andere wijze dan via de kamersupplementen.  

o elke patiënt moet – na voorafgaandelijk in een duidelijke taal geïnformeerd te zijn over de diensten die 

hem/haar kunnen worden aangeboden en de prijs ervan – op een uitdrukkelijke wijze vrij kunnen beslissen 

of hij/zij deze diensten wenst of niet (geen opt-out regeling).  

o transparantie van alle ziekenhuizen over de kamersupplementen en accommodatiekosten (Welke tarieven 

van kamersupplementen worden gehanteerd? Welke kosten dekken de kamersupplementen in de praktijk? 

Wat betekent kamercomfort of accommodatiekost op heden? Wanneer wordt kamercomfort aangerekend? 

…).  

o het opstarten van de dialoog teneinde – op een redelijke termijn – te komen tot een beperking van de 

kamersupplementen op eenpersoonskamers.  

- het recht van de patiënt om opgenomen te worden zonder ereloon- en kamersupplementen beter bewaakt en gewaarborgd wordt 

(in elk ziekenhuis, voor alle hospitalisatietypes dus ook voor daghospitalisatie, met dezelfde kwaliteit van zorg), o.a. door een 

efficiënte bestrijding van de “gedwongen eenpersoonskamer”.   

- in de wet- en regelgeving geëxpliciteerd wordt dat supplementen die gerelateerd zijn aan de kamerkeuze van de patiënt 

uitsluitend aangerekend kunnen worden wanneer er ook werkelijk een individuele accommodatie ter beschikking werd 

gesteld (d.i. een explicitering in de ziekenhuiswet art. 97, KB 10-08-2008 - Koninklijk Besluit houdende coördinatie van de wet 

betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen). 

- elk ziekenhuis transparantie biedt over het aantal een-, twee- en meerpersoonskamers, incl. het aantal “luxe-

eenpersoonskamers” teneinde een periodiek te updaten kadaster te kunnen opmaken. 

- de mutualiteiten toegang krijgen tot de ICD-10 codes Z76.2, Z76.3 en Z74.2 gebruikt als hoofd- of nevendiagnose teneinde een 

waarheidsgetrouw beeld te kunnen opmaken van de problematiek van “sociale hospitalisatie”.  

- de nodige stappen worden gezet om zware medisch-technische apparatuur wettelijk te verbieden in de extra-muros 

privésetting.  
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- in dialoog wordt gegaan met alle betrokken actoren over hoe de doorsijpeling van wetenschappelijk gefundeerde 

praktijkrichtlijnen richting werkvloer verder gefaciliteerd kan worden. 

- de nodige stappen gezet worden zodat de mutualiteiten de (evolutie van de) ereloonsupplementen ook in de poliklinische en 

ambulante setting correct in kaart kunnen brengen. Dit om een mogelijke shift van ereloonsupplementen van de ziekenhuis- naar 

de ambulante sector te kunnen opvolgen.       

 

 

Op middellange termijn vragen we   

- een wettelijk verbod op ereloonsupplementen in hoofde van gehospitaliseerde patiënten, zowel in klassieke opname als in 

daghospitalisatie. 

- een actualisering van de inrichtingsnormen van ziekenhuiskamers. 

- transparant gereglementeerde kamersupplementen en kamercomfort. 

- dat – binnen de ziekenhuismuren, ook ambulant – elke patiënt toegang moet hebben tot technische prestaties, waaronder 

medische beeldvorming, aan conventietarief en dit tegen dezelfde voorwaarden en met dezelfde kwaliteit als patiënten die niet 

tegen conventietarief willen gezien worden.  

- dat laagvariabele “voorspelbare” zorg aangegrepen wordt als proeftuin voor het ontwikkelen en implementeren van evidence-

based transmurale en multidisciplinaire zorgpaden waarbij de gezondheidsuitkomst van de patiënt centraal staat.  

- een gebruiksvriendelijke centrale registratie van alle interventies waarbij de patiënt wordt blootgesteld aan ioniserende 

straling. 

- dat de gestructureerde diagnostische gegevens beschikbaar zouden worden gesteld aan de mutualiteiten teneinde de kosten 

en kwaliteit per aandoening beter in beeld te kunnen brengen. 

- de implementatie van een doordachte en periodiek te herziene rationalisering in prestaties en populaties waarvoor in een 

ZIV tussenkomst voorzien wordt, geënt op EBM. 
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APPENDIX 1: Toelichting bij de gehanteerde centrum- en spreidingsmaten. 

 

Minimum:  het getal met de laagste waarde in een reeks getallen  

P10:  in een reeks getallen die gerangschikt is van klein naar groot, is de 10e percentiel het getal dat de 10% kleinere 

getallen scheidt van de 90% grotere getallen. 10% van de data is dus kleiner aan of gelijk aan de P10, 90% 

van de data is groter aan of gelijk aan de P10.    

P25:  in een reeks getallen die gerangschikt is van klein naar groot, is de 25e percentiel het getal dat de 25% kleinere 

getallen scheidt van de 75% grotere getallen. 25% van de data is dus kleiner aan of gelijk aan de P25, 75% 

van de data is groter aan of gelijk aan de P25.   

Mediaan: de mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt is van klein naar groot. Dit betekent 

dat de helft van de getallen uit de reeks onder de mediaan ligt (kleiner is dan de mediaan) en de andere helft 

boven de mediaan ligt (groter is dan de mediaan).  

 In vergelijking met het “gemiddelde”, is de mediaan minder gevoelig voor uitbijters of outliers.  

P75: in een reeks getallen die gerangschikt is van klein naar groot, is de 75e percentiel het getal dat de 75% kleinere 

getallen scheidt van de 25% grotere getallen. 75% van de data is dus kleiner aan of gelijk aan de P75, 25% 

van de data is groter aan of gelijk aan de P75.    

P90:  in een reeks getallen die gerangschikt is van klein naar groot, is de 90e percentiel het getal dat de 90% kleinere 

getallen scheidt van de 10% grotere getallen. 90% van de data is dus kleiner aan of gelijk aan de P90, 10% 

van de data is groter aan of gelijk aan de P90.    

Maximum: het getal met de hoogste waarde in een reeks getallen 

 

Dit impliceert dat:  

- De middenste 50% van de datapunten zich situeert tussen de P25 en P75.  

- De middenste 80% van de datapunten zich situeert tussen de P10 en P90.    
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APPENDIX 2: Evolutie doorheen de jaren (2014 t.e.m. 2017) van de totale kostprijs ten laste van de patiënt voor 

ziekenhuisopnames waarbij wél dan wel géén ereloonsupplementen werden aangerekend (gegevens CM leden; prijzen 

2017). 

Voorbeeld 1: meniscectomie, uitgevoerd in klassieke opname (Klass opn) en daghospitalisatie (Chir dag).  

 

 

Bron: CM gegevens Klassieke opname Daghospitalisatie 

Aantal cases zonder 

ereloonsupplementen 

(n) 

Aantal cases met 

ereloonsupplementen 

(n) 

Aantal cases zonder 

ereloonsupplementen 

(n) 

Aantal cases met 

ereloonsupplementen 

(n) 

2017 540 167 13.038 2.093 

2016 639 178 13.751 2.248 

2015 667 169 12.999 3.180 

2014 819 180 12.755 3.698 
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Voorbeeld 2: unilaterale liesbreuk, behandeling in daghospitalisatie (Chir dag). 

 

 

Bron: CM gegevens Daghospitalisatie 

 Aantal cases zonder 

ereloonsupplementen 

(n) 

Aantal cases met 

ereloonsupplementen 

(n) 

2017 4.837 802 

2016 4.380 775 

2015 4.338 854 

2014 4.061 880 
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APPENDIX 3: Aandeel van de ingrepen dat plaatsvindt mét aanrekening van ereloonsupplementen, per gewest (gegevens 

CM leden, facturatiejaar 2017).  

Voorbeeld 1: heupprothese, in klassieke opname.  
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Voorbeeld 2: meniscectomie. 

a) Uitgevoerd in daghospitalisatie  

 

 

 

 

 

b) Uitgevoerd in klassieke opname  
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Voorbeeld 3: spataderoperatie, in klassieke opname.  

 

 

 

Voorbeeld 4: bevalling, in klassieke opname.   

 

 

Achtergrondinformatie:  

Indien we de CM gegevens (facturatiejaar 2017) analyseren op basis van het kamertype, zien we dat  

- in Brussel 51% van de leden die bevallen zijn, verbleven hebben in een eenpersoonskamer 

- in Vlaanderen 77 % van de leden die bevallen zijn, verbleven hebben in een eenpersoonskamer 

- in Wallonië 59% van de leden die bevallen zijn, verbleven hebben in een eenpersoonskamer 

Dit is een gelijkaardig beeld aan wat we zien op basis van het al dan niet aanrekenen van ereloonsupplementen.   
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APPENDIX 4: Oplijsting van de ziekenhuizen die in 2017 en 2018 de maximale ereloonsupplementpercentages verhoogd 

hebben (stand van zaken juni 2018).  

 

Deze oplijsting is gemaakt op basis van (1) het excelbestand “HonorariaSupplementen” dat het RIZIV ons periodiek overmaakt 

(versie 15-06-2018), en (2) opzoekingen op de ziekenhuiswebsites.    

 

Verhogingen van de maximale ereloonsupplementpercentages in 2017: 

Ziekenhuis (erkenningsnummer) Maximum ereloonsupplementpercentage 

AZ Sint-Maria, Halle (106) 150%   → 200% 

Klinik St.-Josef, Sankt-Vith (257) 130%   → 200% 

Sint-Franciskusziekenhuis, Heusden (714)  100%   → 300% (enkel voor plastische chirurgen) 

AZ Maria Middelares, Gent (017) 100%   → 150% 

Jessaziekenhuis, Hasselt (243) 100%   → 150% 

Heilig Hart Ziekenhuis, Lier (097) 100%   → 135% 

Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik (717) 100%   → 125% 

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst (176) 100%   → 125% 

AZ Zeno, Knokke-Heist (392) 100%   → 120% 

AZ Lokeren (265) 100%   → 110% 

AZ Sint-Dimpna, Geel (709) 100%   → 105% (enkel voor radiologen) 

  

Verhogingen van de maximale ereloonsupplementpercentages in 2018 (stand van zaken tot juni 2018): 

Ziekenhuis (erkenningsnummer) Maximum ereloonsupplementpercentage 

Centre Hospitalier Chrétien, Luik (152) 250%   → 275% 

Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Luik (412) 200%   → 250% 

Silva Medical, Brussel (038) 125%   → 150% 

AZ Rivierenland, Bornem/Willebroek (104) 120%   → 200% 

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Tienen (109) 100%   → 150% 

AZ Vesalius, Tongeren (716) 100%   → 150% 

Sint-Vincentiusziekenhuis, Deinze (134) 100%   → 150% 

OLV Van Lourdesziekenhuis, Waregem (397) 100%   → 120% 

 

Onduidelijkheid over de maximale ereloonsupplementpercentages van o.a.  

- Centre de Santé des Fagnes, Chimay (erkenningsnummer 249): sinds 2016 (?) 230%?  

- AZ Sint-Elisabeth, Zottegem (erkenningsnummer 217): sinds 2018 (?) 150%?
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APPENDIX 5: Kamersupplementen (in euro per dag).    

Onderstaande figuur is gemaakt op basis van het excelbestand “kamersupplementen” dat het RIZIV periodiek overmaakt aan CM. 

Meerbepaald toont onderstaande figuur de gegevens op basis van het RIZIV bestand dat CM ontvangen heeft op 15-06-2018, 

partim 

- RIZIV dienstcode 000 (d.i. “volledig ziekenhuis of volledige campus”) 

- algemene en universitaire ziekenhuizen 

Enkel de ziekenhuizen waarvan het erkenningsnummer nog opgenomen is in de adressenlijst die we periodiek ontvangen van de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (v. 05_2018) zijn weerhouden in de 

figuur.     
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APPENDIX 6: Medisch verbruik vanuit geografisch perspectief. 

 

Voorbeeld 1: het procentuele aandeel van pacemakers geplaatst bij CM leden, uitgesplitst per gewest voor de jaren 2014 t.e.m. 

2017.  

  2014 (n=343) 2015 (n=375) 2016 (n=405) 2017 (n=392) 

Brussel 3,5% 4,5% 3,7% 4,3% 

  
Vlaanderen 84,0% 82,4% 84,7% 85,5% 

  
Wallonië 12,5% 13,1% 11,6% 10,2% 

 

 

Voorbeeld 2: de evolutie doorheen de tijd (2014-2017) van het aantal heupprothesen geplaatst bij CM leden, uitgesplitst per 

gewest.  

 

 

Voorbeeld 3: de evolutie doorheen de tijd (2014-2017) van het plaatsen van stents bij CM leden, uitgesplitst per gewest.  
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APPENDIX 7: (Evolutie van) het aandeel van de ingrepen in daghospitalisatie t.o.v. het totale aantal ingrepen 

(daghospitalisatie en klassieke opname gecumuleerd; gegevens CM leden 2014-2017): bijkomende voorbeelden.  

Voorbeeld 1: bilaterale liesbreukoperaties  

 

 

Voorbeeld 2: unilaterale liesbreukoperaties  
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Voorbeeld 3: spataderoperaties  

 

 

Voorbeeld 4: meniscectomie 

 

 

Voorbeeld 5: cataractingreep 
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APPENDIX 8: Recente wetenschappelijke inzichten en richtlijnen versus toepassing in de dagelijkse medische praktijk.  

Voorbeeld 1: de leeftijd van patiënten die een meniscectomie ondergaan.  

Praktijkrichtlijn, beschikbaar via  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 913052, Management of 
meniscus tears; [updated 2017 Jun 05, accessed 13-09-2018]; [about 22 screens]. Available from 
http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=913052. Registration and login 
required. 

Gegevens CM leden (2017), met name   

de leeftijdsverdeling van de CM leden die in 2017 een meniscectomie ondergingen  

 Daghospitalisatie  
(n = 15.131) 

Klassieke opname  
(n = 707) 

Leeftijd Minimum 8 jaar 7 jaar 

 P10 34 jaar 37 jaar 

 P25 45 jaar 51 jaar 

 Mediaan  

(gemiddelde) 

54 jaar 

(53 jaar) 

61 jaar 

(60 jaar) 

 P75 63 jaar 72 jaar 

 P90 70 jaar 79 jaar 

 Maximum 93 jaar 95 jaar 
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Voorbeeld 2: praktijkvariatie tussen ziekenhuizen in het gebruik van angiografie bij cholecystectomie. 

Praktijkrichtlijn, beschikbaar via  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 900759, Cholecystectomy; [updated 2018 Aug 17, accessed 13/09/2018]; [about 
36 screens]. Available from http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=900759. Registration and login required. 

Gegevens CM leden (2017), met name   

de praktijkvariatie tussen de ziekenhuizen wat betreft het aandeel van cholecystectomieën uitgevoerd mét dan wel zonder angiografie 
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Voorbeeld 3: praktijkvariatie tussen ziekenhuizen in het aandeel bilaterale liesbreukingrepen. 

Praktijkrichtlijn, beschikbaar via  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 113880, Groin hernia in adults and adolescents; [updated 2018 Aug 30, 
accessed 13/09/2018]; [about 29 screens]. Available from http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=113880. Registration 
and login required. 

Gegevens CM leden (2017), met name  

de praktijkvariatie tussen de ziekenhuizen wat betreft het aandeel bilaterale ingrepen t.o.v. het totale aantal liesbreukingrepen  

 

  



 

Appendix 8  61 

 

Voorbeeld 4: plaatsen stent.  

Praktijkrichtlijn:  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 114966, Stenting during percutaneous coronary intervention (PCI); [updated 2018 Jun 
21, accessed 13/09/2018]; [about 70 screens]. Available from http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=114966. Registration and login 
required. 

 

Praktijkvariatie tussen de ziekenhuizen in het aandeel gecombineerde ingrepen t.o.v. het totale aantal ingrepen voor plaatsen van stent(s) bij CM leden (gegevens 2017). 

 


