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Voor het vijftiende 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.  

In het eerste deel van deze CM ziekenhuisbarometer 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.  

De focus in deze barometer ligt op ziekenhuiszorg, wetende dat dit “slechts” een deel is van het brede gezondheids- en 

welzijnssysteem. 

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 is niemand gebaat. Nu niet. En in de 

toekomst niet.  

We wensen u alvast veel leesplezier.  
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“If our beds are filled, it means we’ve failed.” 

(Ken Davis, CEO Mount Sinai Health System)  
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Lijst van figuren  

Figuur 1. Berekeningswijze ereloonsupplementen bij een ziekenhuisverblijf. 

Figuur 2. De maximale percentages van ereloonsupplementen van algemene en universitaire ziekenhuizen in België (september 
2019).   

Figuur 3. De mediane kostprijs die u als patiënt betaalt voor een MRI-onderzoek van arm of been, zonder dat u in het ziekenhuis 
opgenomen bent. Basis: gegevens CM leden 2018. “Mediaan” betekent: de helft van de patiënten betaalt (mogelijks) minder, de 
helft (mogelijks) meer. 

Figuur 4. Uitgaven voor gezondheidszorg (ziekenhuiszorg, ambulante zorg en medische producten/toestellen/apparatuur) als % 
van het huishoudbudget, 2013-2017 of laatste beschikbare jaar. Bron: OECD Health Statistics 2019 [online]. OECD indicators. 
Parijs: OESO publicaties; 2019. Final consumption expenditure of households. Beschikbaar via http://www.oecd.org/health/health-
data.htm; gegevensextractie op 07-10-2019. 

Figuur 5. Zelfgerapporteerde onvervulde zorgbehoeften voor medisch onderzoek omwille van a) kostprijs, b) wachttijd, kostprijs 
of afstand, volgens inkomenskwintiel (2017). Bron: Eurostat [hlth_silk_08], 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, geraadpleegd op 07-10-2019. 

Figuur 6. Evolutie van het aantal ziekenhuisopnames (klassieke opnames en chirurgisch daghospitalisaties) en RIZIV forfaits in 
België in de periode 2010-2018. Bron: gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de geboekte uitgaven van de jaren 2010 t.e.m. 2018 
(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.  

Figuur 7. Detail marge per kostenplaats, 2017-2018. Overgenomen uit de slides van de persconferentie MAHA analyse 2018 
(slide 32), beschikbaar via https://www.belfius.be/about-us/nl/nieuws/maha-analyse-2019/.  

Figuur 8. Aantal CT en MRI onderzoeken per 1.000 inwoners, 2018 of laatst beschikbare data. Bron: OECD (2019), Computed 
tomography (CT) exams (indicator). doi: 10.1787/3c994537-en (Accessed on 14 October 2019) en OECD (2019), Magnetic 
resonance imaging (MRI) exams (indicator). doi: 10.1787/1d89353f-en (Accessed on 14 October 2019). 

Figuur 9. Effectieve stralingsdosis per jaar per inwoner, voor verschillende Europese landen. De relatieve bijdrage van de 4 
hoofdonderzoeken gebruik makend van ioniserende straling (radiografie, fluoroscopie, CT en interventionele radiologie) is 
weergegeven op de figuur. Bron: European Commission. Radiation Protection 180: Medical Radiation Exposure of the European 
Population. 2014. Beschikbaar via https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/RP180.pdf. 

Figuur 10. De financiering van ziekenhuiszorg, volgens type financiering, 2017. Bron: OECD.Stat. Health expenditure and 
financing, beschikbaar via https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#; gegevensextractie op 07-10-2018.  

Figuur 11. Evolutie van de gemiddelde kost ten laste van de patiënt voor een klassieke opname, per kamertype (gegevens CM 
leden, 2004-2018, prijzen 2018). 

Figuur 12. Evolutie van de gemiddelde kost ten laste van de patiënt voor een chirurgische daghospitalisatie, per kamertype 
(gegevens CM leden, 2004-2018, prijzen 2018). 

Figuur 13. Evolutie van de gemiddelde kost ten laste van de patiënt voor een niet-chirurgische daghospitalisatie, per kamertype 
(gegevens CM leden, 2004-2018, prijzen 2018). 

Figuur 14. Totale kostprijs ten laste van de patiënt voor 5 courant voorkomende interventies: plaatsen heupprothese (klassieke 
opname), verwijderen galblaas (klassieke opname), bevalling (klassieke opname), verwijderen meniscus knie (chirurgische 
daghospitalisatie), cataractingreep (chirurgische daghospitalisatie) – per kamertype, gewest en ziekenhuis. Gegevens CM leden, 
2018. Enkel ziekenhuizen met minimum 10 opnames van CM leden in 2018 zijn geïncludeerd.   
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Figuur 15. Spreiding in totale kostprijs (P10, mediaan, P90) ten laste van de patiënt op een eenpersoonskamer binnen elk 
ziekenhuis voor a) cataractingreep (chirurgische daghospitalisatie) en b) bevalling (klassieke opname). Gegevens CM leden 
2018; enkel ziekenhuizen met > 10 CM leden per kamertype en per interventie zijn weerhouden.  

Figuur 16. Som van alle kosten ten laste van de gehospitaliseerde patiënt, per kamertype (gegevens CM leden, alle 
hospitalisatietypes gecumuleerd, 2000-2018, prijzen 2018).   

Figuur 17. Evolutie 2006-2017 van de ZIV honoraria en ereloonsupplementen bij ziekenhuisopname (klassieke opname en 
daghospitalisatie) en van de procentuele verhouding ereloonsupplementen t.o.v. ZIV honoraria. Basis: cijfers tabel 2 IMA rapport 
https://ima-aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_-_ereloonsupplementen_geattesteerd_tijdens_ziekenhuisverblijven_-_data_2017.pdf. 

Figuur 18. Heatmap die de procentuele verhouding geattesteerde ereloonsupplementen / ZIV tussenkomst weergeeft in Belgische 
ziekenhuizen (figuur gemaakt op basis van gegevens IMA atlas beschikbaar via https://ima-aim.be/Atlas-181, klassieke opnames 
2017).  

Figuur 19. De maximale percentages van ereloonsupplementen van algemene en universitaire ziekenhuizen in België (stand van 
zaken 16-09-2019); enkel de hoofdcampus is weergegeven. Brongegevens: RIZIV bestand HonorariaSupplementen dd. 16-09-
2019, online opnameverklaringen van de ziekenhuizen, ziekenhuiswebsites en geschreven media.     

Figuur 20. Volume ereloonsupplementen (in euro; bar chart) en verhouding geattesteerde ereloonsupplementen / ZIV tussenkomst 
(in %; heatmap) van de Belgische algemene en universitaire ziekenhuizen. Basis: IMA gegevens, klassieke opnames 2017.  

Figuur 21. Evolutie van het procentuele aandeel van de opnames in eenpersoonskamers waarbij ereloonsupplementen worden 
aangerekend, per hospitalisatietype (gegevens CM leden, 2011-2018). 

Figuur 22. De relatie tussen het ziekenhuisspecifieke percentage opnames voorkeurgerechtigde patiënten t.o.v. het totaal aantal 
opnames enerzijds en de procentuele verhouding ereloonsupplementen t.o.v. de ZIV tussenkomst  (IMA, data 2017, klassieke 
opnames). 

Figuur 23. Gemiddeld bedrag aan ereloonsupplementen voor een vaginale bevalling per ziekenhuis, met aanduiding van gewest 
(kleurcode) en type ziekenhuis (algemeen ziekenhuis: marker rond; universitair ziekenhuis: marker vierkant). Bron: IMA atlas 
http://www.ima-aim.be, geconsulteerd op 29-08-2019. 

Figuur 24. Gemiddeld bedrag aan ereloonsupplementen voor een cataractingreep in daghospitalisatie, per ziekenhuis, met 
aanduiding van gewest (kleurcode) en type ziekenhuis (algemeen ziekenhuis: marker rond; universitair ziekenhuis: marker 
vierkant). Bron: IMA atlas http://www.ima-aim.be, geconsulteerd op 29-08-2019. 

Figuur 25. Aandeel van de ziekenhuisopnames waarbij ereloonsupplementen aangerekend worden (basis: grafiek 7 op p. 15 van 
IMA studie “Ereloonsupplementen geattesteerd tijdens ziekenhuisverblijven. Data 2017”, beschikbaar via https://ima-
aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_-_ereloonsupplementen_geattesteerd_tijdens_ziekenhuisverblijven_-_data_2017.pdf). 

Figuur 26. Het procentuele aandeel van de patiënten bij wie ereloonsupplementen werden aangerekend voor een cataractingreep 
in daghospitalisatie (secundaire as), alsook het totale aantal cataractingrepen (primaire as) en het mediaan bedrag aan 
ereloonsupplementen (primaire as). Basis: 57.522 cataractingrepen in daghospitalisatie bij CM leden, 2018.  

Figuur 27. Evolutie 2009-2018 van niet-vergoedbare betalingen gefactureerd door ziekenhuizen aan CM leden (prijzen 2018); 
overeenkomst oncofreezing niet weergegeven op de figuur. 

Figuur 28. Verstrekkingen, producten en diensten volledig ten laste van de patiënt, gefactureerd door ziekenhuizen (CM data, 
2018).  

Figuur 29. Evolutie 2009-2018 van niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria en ereloonsupplementen (CM leden, 
index niet verdisconteerd) voor klassieke opnames, daghospitalisatie en “residuaire” (ambulante) activiteit gefactureerd door 
ziekenhuizen.  

Figuur 30. Detail van niet-vergoedbare verstrekkingen, producten en diensten gefactureerd door ziekenhuizen aan CM leden 
(2018). 
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Figuur 31. Het procentuele aandeel van de niet-vergoedbare honoraria dat voortvloeit uit klassieke opnames op 
gemeenschappelijke kamers (primaire as) en de totale massa niet-vergoedbare honoraria (alle kamertypes geaggregeerd; bar 
chart; secundaire as), per ziekenhuis. Data CM leden, 2018.     

Figuur 32. De ziekenhuisspecifieke percentages van klassieke opnames waarbij – per kamertype – niet-vergoedbare medische 
en paramedische honoraria worden gefactureerd (gegevens CM leden, 2018).  

Figuur 33. Het gemiddelde bedrag niet-vergoedbare (para)medische honoraria dat wordt gefactureerd per klassieke opname, per 
ziekenhuis en per kamertype. Data CM leden, klassieke opnames 2018 met facturatie van niet-vergoedbare (para)medische 
honoraria.  

Figuur 34. Het procentuele aandeel van de klassieke opnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij plastische 
chirurgie ligt en waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle klassieke opnames met 
zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij plastische chirurgie (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de geattesteerde niet-
vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).  

Figuur 35. Het aantal patiënten dat in 2018 een borstverkleining omwille van functionele redenen onderging (code 251613-251624) 
in klassieke hospitalisatie (per ziekenhuis), het percentage van de ingrepen met verblijf op een eenpersoonskamer en het 
percentage van de ingrepen met facturatie van ereloonsupplementen (gegevens CM leden, 2018; enkel ziekenhuizen minstens 5 
ingrepen bij CM leden worden weergegeven).   

Figuur 36. Het ziekenhuisspecifieke mediaan bedrag aan niet-vergoedbare honoraria, per kamertype (eenpersoonskamer versus 
twee- of meerpersoonskamer), voor klassieke opnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst ligt bij borstverkleining 
omwille van functionele redenen (code 251613-251624) (gegevens CM leden, 2018).  

Figuur 37. De ziekenhuisspecifieke mediane totale kost ten laste van de patiënt (inclusief supplementen en niet-vergoedbare 
betalingen) per kamertype (eenpersoonskamer versus twee- of meerpersoonskamer) voor klassieke opnames voor 
borstverkleining omwille van functionele redenen (code 251613-251624, CM leden, 2018).   

Figuur 38. Het procentuele aandeel van chirurgische dagopnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij 
stomatologie ligt en waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle chirurgische dagopnames 
met het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij stomatologie (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de geattesteerde 
niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).   

Figuur 39. Het procentuele aandeel van niet-chirurgische dagopnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij 
stomatologie ligt en waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle niet-chirurgische 
dagopnames met het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij stomatologie (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de 
geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).   

Figuur 40. Het procentuele aandeel van ziekenhuisactiviteit andere dan hospitalisatie waarbij het zwaartepunt van de ZIV 
tussenkomst bij medische beeldvorming ligt en waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle 
niet-hospitalisatieactiviteit met het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij medische beeldvorming (per ziekenhuis) en het 
gemiddelde bedrag van de geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).   

Figuur 41. Het procentuele aandeel van ziekenhuisactiviteit andere dan hospitalisatie waarbij het zwaartepunt van de ZIV 
tussenkomst bij oftalmologie ligt en waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle niet-
hospitalisatieactiviteit met het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij oftalmologie (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag 
van de geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).   

Figuur 42. Het procentuele aandeel van de klassieke opnames waarbij kamercomfort (code 0960492-0960503) wordt 
gefactureerd, per kamertype en per ziekenhuis (gegevens CM leden 2018).  

Figuur 43. Het gemiddelde bedrag aan kamercomfort, per ziekenhuis en per klassieke opname op een twee- of 
meerpersoonskamer waarbij kamercomfort wordt gefactureerd.  
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Tabel 1. Methodologische verschillen tussen de update van het “traditionele” gedeelte (totale kost ten laste van de patiënt, 

ereloonsupplementen, kamersupplementen, impact kamertype op kostprijs, …) en het “nieuwe” gedeelte (i.c. niet-vergoedbare 

betalingen).  

Tabel 2. Niet door ZIV vergoede producten, verstrekkingen of diensten: ambulante code, hospitalisatiecode en beschrijving. 

Bronnen: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-

algemeen/Paginas/instructies.aspx#Hoe_moet_u_de_elektronische_facturatiegegevens_invullen_en_verzenden?, recordtype 50 

zone 4 vervolg 15 (geraadpleegd op 29-05-2019); OMZ. ZH. 2008/24 en OMZ. ZH 2007/18 (geraadpleegd via 

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/ziekenhuizen/Paginas/omzendbrieven-algemeen-

ziekenhuis.aspx op 29-05-2019). 

Tabel 3. Aandeel van de diverse rubrieken in de patiëntenfactuur van CM leden bij ziekenhuisopname op een eenpersoonskamer 

in 2018, per hospitalisatietype. 

Tabel 4. Overzicht van de ziekenhuizen die de maximale ereloonsupplementpercentages hebben gewijzigd in 2017-2019 (stand 

van zaken september 2019). Basis: Brongegevens: RIZIV bestand HonorariaSupplementen dd. 16-09-2019, online 

opnameverklaringen van de ziekenhuizen, ziekenhuiswebsites en geschreven media.     

Tabel 5. Distributie van de aangerekende ereloonsupplementen volgens het type verblijf; tabel overgenomen uit https://ima-

aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_-_ereloonsupplementen_geattesteerd_tijdens_ziekenhuisverblijven_-_data_2017.pdf: tabel 9 op p. 

18).  

Tabel 6. Niet-vergoedbare betalingen bij de top-10 van specialismen alwaar het zwaartepunt qua ZIV kost ligt bij klassieke 

opnames (gegevens CM leden, 2018) met markering van de meest opvallende cijfers en percentages.      

Tabel 7. Niet-vergoedbare betalingen bij de top-3 van specialismen alwaar het zwaartepunt qua ZIV kost ligt bij (chirurgische en 

niet-chirurgische) daghospitalisatie (gegevens CM leden, 2018) met markering van de meest opvallende cijfers en percentages.  

Tabel 8. Niet-vergoedbare betalingen bij de top-8 van specialismen alwaar het zwaartepunt qua ZIV kost ligt bij andere 

ziekenhuisactiviteit dan opnames (ambulante activiteit, gegevens CM leden, 2018) met markering van de meest opvallende cijfers 

en percentages.      
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Afkortingen 

 

BBP Bruto Binnenlands Product 

CT Computed Tomography 

EBM  Evidence based medicine 

ESPN European Social Policy Network 

EU Europese Unie 

ICD-10 10e versie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems 

IMA  Intermutualistisch agentschap 

IOM the Institute of Medicine  

KCE Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 

MAF  Maximumfactuur 

MRI  Magnetic resonance imaging (beeldvorming met magnetische resonantie) 

OESO Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling  

P10 10e percentiel 

P25 25e percentiel 

P75 75e percentiel 

P90 90e percentiel 

RIZIV  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering  

WHO World Health Organization, Wereldgezondheidsorganisatie  

ZIV Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
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DEEL I: voor de burger 
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1. 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.  

o Zijn er kostenposten waarin de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt? Bespreek de alternatieven met 

uw arts om samen tot de oplossing te komen die voor u het beste is.  
 

- 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 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 
kan u ondersteunen in het formuleren van gerichte kwaliteitsvragen: https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/kwaliteit-
van-zorg, https://www.zorgkwaliteit.be 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. Deze lijst ontvangt u ook bij uw opname. 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 deze (niet) dekt. O.a. het maximaal percentage aan 
ereloonsupplementen dat uw verzekering dekt, is belangrijk om weten.  

 
 

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, …). 
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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 een 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 september 2019.   

Bij de opname moet het ziekenhuis je een opnameverklaring voorleggen. Hierop duidt u uw 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 (september 2019).   

 

 

Voor een aantal courant voorkomende ingrepen, kan u – via de link www.cm.be/interactieve-kaarten – de totale kostprijs per 

ziekenhuis vergelijken:  

- Bevalling, ziekenhuisopname met minstens 1 overnachting: zie 

https://drive.google.com/open?id=1LrUgqY6YHZwX7jY7Ez5nb886jshChSSW&usp=sharing   

- Cataractingreep, chirurgische daghospitalisatie: zie 

https://drive.google.com/open?id=11QIiXJRMNkFdF4sUZm85b7xugGS-L4cU&usp=sharing 

- Verwijderen galblaas, ziekenhuisopname met minstens 1 overnachting: zie 

https://drive.google.com/open?id=11NcgQjVBPB2nU7UJGRKoV7GIZ36MYKMU&usp=sharing  

- Heupprothese, ziekenhuisopname met minstens 1 overnachting: zie 

https://drive.google.com/open?id=1vndiqaNAo3bgILjfnkQ_FJv_-c65r0Bl&usp=sharing  

- Verwijderen meniscus t.h.v. de knie, chirurgische daghospitalisatie: zie https://drive.google.com/open?id=1wY7r-

UkEGL5Wx8F6YtMcPB62F9XSFc5O&usp=sharing  

Deze gegevens zijn gebaseerd op de facturatiegegevens van CM leden, ziekenhuisopnames in 2018.  
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2. U gaat naar het ziekenhuis voor een consultatie, onderzoek of ingreep – zonder ziekenhuisopname 
 
Via onze website https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen, “Specialisten” 
vindt u een overzicht van de honoraria en terugbetalingstarieven van vaak voorkomende prestaties.   
Ook bij de plaatselijke CM consulent kan u steeds terecht voor informatie en uitleg. 
 
Voor sommige specialismen geldt een hogere terugbetaling na verwijzing door de huisarts. Meer info vindt u op 
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/specialisten/hogere-
terugbetaling-na-verwijzing.  

 

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht u te informeren over medische aspecten én over de te verwachten kostprijs. 
 
Of een zorgverlener ereloonsupplementen kan aanrekenen, hangt af van zijn/haar “conventiestatuut”.  

- Is een arts geconventioneerd, dan rekent deze de officiële tarieven aan. Er mogen geen ereloonsupplementen 
aangerekend worden.  

- Is een arts niet geconventioneerd, dan bepaalt deze vrij het honorarium. Men kan dus ereloonsupplementen aanrekenen. 
- Sommige artsen zijn deels geconventioneerd. Op vastgelegde plaatsen en tijdstippen rekenen ze het officiële tarief aan 

(zonder ereloonsupplementen). Op andere dagen en uren kunnen wel ereloonsupplementen aangerekend worden.  
De module “Zoek een zorgverlener in je buurt”, beschikbaar via https://www.cm.be/selfservice/zorgverleners/app, vertelt u of 
een zorgverlener al dan niet geconventioneerd is.  
 
Wanneer u een afspraak wenst vast te leggen, kan u steeds vragen of de arts in kwestie (of zijn collega’s) op het voorgestelde 
moment aan “conventietarief” werkt. Zorgverleners hebben de plicht u hierover vooraf en uitdrukkelijk te informeren.   
 
Er is geen link tussen het aanrekenen van ereloonsupplementen en de kwaliteit van zorg die u geboden wordt.    
 
Naast de erelonen (waarbij de ziekteverzekering tussenkomt in (een deel van) de kosten) en eventuele supplementen op deze 
erelonen, kunnen u ook technische prestaties aangerekend worden wanneer deze hebben plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan 
kunnen zijn medische beeldvorming (foto’s, scans, …), bloedonderzoek, gehoortesten, … Sommige van deze prestaties worden 
vergoed door de verplichte ziekteverzekering; andere niet, bijvoorbeeld omdat de meerwaarde ervan (nog) niet is aangetoond. 
 
Aarzel niet in dialoog te gaan met uw arts over de meerwaarde van bepaalde interventies in uw specifieke situatie, de voor- en 
nadelen, eventuele alternatieven, de impact van het resultaat van een test op de verdere behandelaanpak, … Zo kan u samen 
met uw arts komen tot de oplossing die voor u het beste is.  
 
Op de volgende bladzijde vindt u concrete vragen die u kunnen helpen in de communicatie met uw arts ingeval medische 
beeldvorming (foto’s, scans, …) overwogen wordt.   
 
Houden bepaalde consultaties of onderzoeken verband met een ziekenhuisopname (vooraf of nadien) en heeft u een 
hospitalisatieverzekering? Bezorg deze facturen dan zeker aan uw ziekenfonds. 
 
Neem contact op met het ziekenhuis indien u door omstandigheden uw ziekenhuisfactuur niet tijdig kan betalen.  
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De website https://www.zuinigmetstraling.be/nl/wat-kan-ik-doen/als-patient kan u concreet helpen in uw communicatie met uw arts 
wanneer beeldvorming (Rx, CT-scan, MRI-scan, echografie, …) overwogen wordt:  

 
 
De kostprijs van routine-onderzoeken kan sterk variëren van ziekenhuis tot ziekenhuis. Via  de volgende link kan u de kostprijs 
vergelijken voor een MRI-onderzoek (ook wel MR-scan of NMR scan genoemd) ter hoogte van uw arm of been: 
https://drive.google.com/open?id=1TtSacWs7aode5ITgLMJb51uDAkMTmT78&usp=sharing; zie ook figuur 3.    
 
In tegenstelling tot bijv. Rx of CT, brent MRI u geen schadelijke röntgenstraling toe.  
 
  

 

• Waarom heb ik een bepaald onderzoek nodig? 

• Hoe beïnvloedt het resultaat van dit onderzoek de verdere (behandel)aanpak?  * 

• Wat zijn de voor - en nadelen van het onderzoek? 

• Hoe vaak moet ik het onderzoek ondergaan? 

• Zijn er evenwaardige (of betere) technieken zonder ioniserende straling? 

• Kan dit onderzoek doorgaan als ik misschien zwanger ben? 

• Beantwoordt het voorgestelde onderzoek aan de richtlijnen voor medische beeldvorming? 

De volgende informatie kan uw arts helpen bij het maken van een goede keuze: 

• Vertel uw arts of u onlangs een onderzoek met medische beeldvorming hebt ondergaan. Soms is een nieuw 
onderzoek dan niet meer nodig. 

• Dring niet aan op een onderzoek als uw arts dat niet nodig vindt. 

• Zeg het aan uw arts als u misschien zwanger bent. Dit is belangrijk om uw ongeboren kind te beschermen. 

Overgenomen van https://www.zuinigmetstraling.be/nl/wat-kan-ik-doen/als-patient  
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu i.s.m. RIZIV en FANC 

* Vraag toegevoegd door CM 
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Figuur 3. De mediane kostprijs die u als patiënt betaalt voor een MRI-onderzoek van arm of been, zonder dat u in het ziekenhuis opgenomen bent. Basis: gegevens 

CM leden 2018. “Mediaan” betekent: de helft van de patiënten betaalt (mogelijks) minder, de helft (mogelijks) meer. 
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DEEL II: voor de professional/beleidsmaker 
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1. SAMENVATTING 

In ruil voor de gezondheidsuitgaven, krijgen we kwaliteitsvolle gezondheidszorg terug. De vraag die echter te weinig gesteld 

wordt, is of we – verhoudingsgewijs met wat geldelijk geïnvesteerd wordt – wel voldoende terugkrijgen op het vlak van 

kwaliteit en veiligheid van zorg. Voor ziekenhuiszorg zijn de out-of-pocket uitgaven bijzonder hoog in België en is – in 

vergelijking met andere Europese landen – het percentage dat collectief gefinancierd wordt, laag. Vanuit onze rol als 

medebeheerder van de ziekteverzekering, stakeholder van het gezondheidsbeleid en patiëntenorganisatie, stellen we u hierbij 

graag de vijftiende CM ziekenhuisbarometer voor. Deze is in essentie gebaseerd op de ziekenhuisfacturen van onze 4,6 miljoen 

leden.    

Bij een ziekenhuisopname is het verschil in kostprijs ten laste van de patiënt zeer groot, afhankelijk van diens kamerkeuze.  

Kiest de patiënt bij klassieke opname voor een verblijf op een eenpersoonskamer, betaalt deze gemiddeld 6 keer meer dan op 

een twee- of meerpersoonskamer. In daghospitalisatie is het prijsverschil nog meer uitgesproken (gemiddeld factor 8 à 15 verschil). 

Het verschil in medische kost – in de vorm van ereloonsupplementen – speelt hierin een hoofdrol. Per opname op een 

eenpersoonskamer is, in 2018 t.o.v. 2017, het gemiddelde bedrag aan ereloonsupplementen opnieuw fors toegenomen (+4,7% bij 

klassieke opnames, +5,2% bij chirurgische daghospitalisatie en +3,7% bij niet-chirurgische daghospitalisatie, bovenop de index). 

Het reeds jarenlang gekende groeiritme van ereloonsupplementen op eenpersoonskamers zet zich dus door, de gevraagde 

bedragen variëren sterk en excessen blijven aanwezig. Ook kamersupplementen kunnen hoog oplopen (bij CM leden tot 300 

euro per dag in klassieke hospitalisatie en tot 150 euro per dag in daghospitalisatie), zonder enige verantwoording. Bij opname op 

een eenpersoonskamer maken de ereloon- en kamersupplementen samen gemiddeld 80% à 90% van de patiëntenfactuur uit. Per 

opname op een eenpersoonskamer is de totale kost ten laste van de patiënt verder toegenomen in 2018 t.o.v. 2017: +2,9% bij 

klassieke opname, +2,7% in chirurgische daghospitalisatie en +2,3 in niet-chirurgische daghospitalisatie, bovenop de index. In 

2018 bedroeg de gemiddelde totale kost ten laste van de patiënt op een eenpersoonskamer 1.619 euro (klassieke opname), 866 

euro (chirurgische daghospitalisatie) en 517 euro (niet-chirurgische daghospitalisatie).    

Niet enkel bij ziekenhuisopnames op eenpersoonskamers kunnen de kosten ten laste van de patiënt hoog oplopen en is er een 

grote heterogeniteit in tariefpraktijken. Ook bij opnames op een gemeenschappelijke kamer en bij ambulante activiteit zijn hoge 

supplementaire kosten mogelijk, die daarenboven sterk kunnen variëren van zorgaanbieder tot zorgaanbieder. De huidige realiteit 

doorheen de bril van de patiënt is helder: (1) een (ambulant) onderzoek zoals bijv. een MRI-scan van een lidmaat is in sommige 

ziekenhuizen gemiddeld 6 tot (ruim) 8 keer duurder dan in andere ziekenhuizen. (2) de keuze voor een gemeenschappelijke 

kamer bij ziekenhuisopname biedt niet in alle ziekenhuizen en voor alle ingrepen de garantie op verzorging zonder aanrekening 

van supplementen. Zo is bijv. in sommige ziekenhuizen de mediane totale kost ten laste van de patiënt die een borstreductie 

ondergaat o.w.v. functionele hinder gelijk in beide kamertypes, op een niveau dat 23 keer hoger ligt dan de mediane totale kost 

ten laste van de patiënt op een gemeenschappelijke kamer in andere ziekenhuizen. Dit door een mix van supplementen.     

Naast de reeds uitvoerig bestudeerde ereloon- en kamersupplementen, kunnen ook andere supplementaire kosten t.l.v. de patiënt 

hoog oplopen. Niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria gefactureerd door ziekenhuizen zijn hier een voorbeeld 

van. In de periode 2009-2018 kende het totale volume van dit type honoraria een gemiddelde jaarlijkse reële groei met 5,1% 

(+7,7% in niet-chirurgische daghospitalisatie, +7,0% in chirurgische daghospitalisatie, +5,8% voor ambulante activiteit en +2,1% 

bij klassieke opnames). In 2018 betaalden CM leden 42,7 miljoen euro niet-vergoedbare (para)medische honoraria. Ziekenhuizen 

factureren deze vooral in ambulante context (o.a. interventies waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost bij medische beeldvorming 

of oftalmologie ligt), bij daghospitalisatie (o.a. interventies waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost bij stomatologie ligt) en bij 

klassieke opnames (met zwaartepunt qua ZIV kost bij plastische chirurgie). Niet-vergoedbare (para)medische honoraria kunnen 

voor de patiënt oplopen tot enkele honderden of duizenden euro’s (per opname of interventie). Zowel bij ziekenhuisopname als 

bij ambulante activiteit lijken er regiogebonden verschillen te bestaan in systematiek en hoegrootheid van niet-vergoedbare 

(para)medische honoraria.  

Een ander voorbeeld van supplementaire kost is het zogenaamde “kamercomfort”. We stellen vast dat 5 ziekenhuizen dit 

forfaitair en (quasi) systematisch aanrekenen aan de patiënt, zowel in gemeenschappelijke kamers (waar kamersupplementen 

wettelijk verboden zijn) als in eenpersoonskamers (waar ook al kamersupplementen gefactureerd worden). Vooral – doch niet 
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uitsluitend – bij langere opnames kan deze extra kost voor diensten zoals tv, ijskast, telefoon, wifi, … hoog oplopen. Ook het 

bedrag per dag kan hoog zijn (tot 10 euro per dag). In 2018 betaalden gehospitaliseerde CM leden allen samen 4,3 miljoen euro 

aan dergelijke comfortkosten.  

In tegenstelling tot bijv. ereloon- en kamersupplementen, worden niet-vergoedbare betalingen veelal niet gedekt door 

bijkomende ziekteverzekeringen zoals hospitalisatieverzekeringen. Deze kosten zijn dus volledig ten laste van de patiënt.   

Naast de grote variatie in tariefpraktijken die zorgaanbieders hanteren, worden in deze barometer ook een aantal concrete 

voorbeelden uitgewerkt. Deze voorbeelden wijzen op oneigenlijk gebruik van hooggespecialiseerde (dure) zorg, 

overconsumptie en/of verspilling (incl. interventies waarvan bewezen is dat ze geen meerwaarde bieden en zelfs schadelijk 

kunnen zijn voor de patiënt) en keuzes van hospitalisatietype die niet steeds lijken te gebeuren vanuit de noden van de patiënt 

en/of de beschikbare technische mogelijkheden. 

Deze barometer pleit voor het anders oriënteren en inzetten van middelen in de gezondheidszorg. Dit in het algemeen belang. 

Ook pleiten we voor een verhoudingsgewijze lagere financiering van ziekenhuiszorg vanuit de patiënt en een verhoudingsgewijze 

hogere financiering vanuit de collectiviteit.   
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Als toekomstgericht gezondheidsfonds pleit CM voor:  

 

• Een vermindering van 6.000 ziekenhuisbedden tegen 2025 zoals het KCE voorstelt, met meer transmurale en 

behoeftegestuurde (chronische en preventieve) zorg  

 

• Transparantie voor de burger/patiënt over  

- de te verwachten kostprijs van medische interventies, waaronder ziekenhuisopnames (kostenramingen),  

- de zorgkwaliteit,  

- de financieringsstromen van ons gezondheidszorgsysteem.  

 

• Afschaffen van de supplementen bij ziekenhuisopname, met op korte termijn:  

- wettelijk verbod op ereloonsupplementen bij gehospitaliseerde patiënten,  

- transparant gereglementeerde niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria,  

- transparant gereglementeerde kamersupplementen inclusief inperking van excessen en kamercomfort, samen met een 

herziening van de architectonische en inrichtingsnormen van ziekenhuiskamers. 

 

• Eenpersoonskamer als standaard bij klassieke opname (verhouding 80% eenpersoonskamers, 20% twee- en 

meerpersoonskamers), mits de ereloonsupplementen zijn weggewerkt. 

 

• Verbod van ereloonsupplementen op medisch-technische prestaties zoals medische beeldvorming, klinische biologie 

en anatomo-pathologie. 

 

• Transparantie voor het gezondheidsfonds over  

- de financieringsstromen, inclusief – maar niet beperkt tot – transparantie over de bestemmeling en bestemming van 

honoraria en supplementen, 

- de kosten ten laste van de patiënt, ook bij ambulante en extramurale verstrekkingen (incl. info over de attesteerder, de 

bestemmeling, de bestemming en verantwoording),  

- de zorgkwaliteit (incl. ontsluiten van data voor onderzoeksdoeleinden – zie ook infra, punten E en  F),   

- de kosten die een opname met zich meebrengt uitgezet tegen de financiering die een ziekenhuis ontvangt.  

 

• Afschaffen van systeem hospitalisatieverzekeringen en overheveling van deze gelden naar de verplichte 

ziekteverzekering. 

 

• Toegang tot ambulante zorg aan conventietarief binnen de ziekenhuismuren voor elke patiënt. Dit tegen dezelfde 

voorwaarden (o.a. wachttijd) en met dezelfde kwaliteit als patiënten die niet tegen conventietarief willen gezien worden. 

 

• Correcte financiering van ziekenhuizen en zorgactoren die gezondheid en zorgkwaliteit bevordert. Het gewicht van 

betalingen per prestatie/interventie/opname moet drastisch naar beneden, ten voordele van kwaliteitsvolle zorg waarbij 

zorgverstrekkers prima zorg verlenen en goed samenwerken.  

 

• Herziening van de normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten (K.B. van 30-01-1989).  
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2. INLEIDING  

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

patiënten. In vergelijking met andere Europese landen zijn de out-of-pocket uitgaven voor gezondheidszorg hoog in België. 

In ons land valt maar liefst 17,6% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de patiënt. Tellen we daar de 5,1% 

bij die privaat gefinancierd wordt via bijkomende (vrijwillige) ziektekostenverzekeringen, komen we op 22,7% van de kosten voor 

gezondheidszorg die niet publiek gefinancierd wordt. Dit betekent dat 10,6 van de 46,7 miljard euro ten laste van de patiënt 

valt,1 in de vorm van remgelden, (ereloon)supplementen en niet-vergoede betalingen (bijv. specifieke geneesmiddelen, 

implantaten, onderzoeken, behandelingen, …). Ook wat betreft de gezondheidsuitgaven relatief ten opzichte van het 

huishoudbudget scoren we zonder meer hoog: in België wordt ca. 6,6% van het huishoudbudget besteed aan gezondheidszorg 

(figuur 4).2  

 

Figuur 4. Uitgaven voor gezondheidszorg (ziekenhuiszorg, ambulante zorg en medische producten/toestellen/apparatuur) als % van het huishoudbudget, 2013-
2017 of laatste beschikbare jaar. Bron: OECD Health Statistics 2019 [online]. OECD indicators. Parijs: OESO publicaties; 2019. Final consumption expenditure of 
households. Beschikbaar via http://www.oecd.org/health/health-data.htm; gegevensextractie op 07-10-2019. 

  

 

 

Het aanpakken van gezondheidsongelijkheden wordt wereldwijd beschouwd als een prioriteit, zo ook in België.3 Ondanks de hoge 
inclusiegraad in België dankzij de solidaire verplichte ziekteverzekering, toont onderzoek majeure socio-economische 
ongelijkheden op gezondheidsgebied in ons land: hoe lager op de sociale ladder, hoe hoger het sterfterisico (of hoe lager de 
levensverwachting), hoe hoger het risico op ernstige en invaliderende aandoeningen (zowel geestelijk als lichamelijk), hoe minder 
effectief preventie-initiatieven, hoe meer onvervulde zorgbehoeften, hoe meer uitgestelde zorg omwille van financiële redenen, …4 

                                                 

1 OECD Health Statistics 2019 [online]. OECD indicators. Parijs: OESO publicaties; 2019. Health expenditure and financing. Beschikbaar via 
http://www.oecd.org/health/health-data.htm; gegevensextractie op 07-10-2019. 
2 OECD Health Statistics 2019 [online]. OECD indicators. Parijs: OESO publicaties; 2019. Final consumption expenditure of households. Beschikbaar via 
http://www.oecd.org/health/health-data.htm; gegevensextractie op 07-10-2019. 
3 Mate KS, Wyatt R. Health equity must be a strategic priority. NEJM Catalyst. Jan 2017. Beschikbaar via https://catalyst.nejm.org/health-equity-must-be-strategic-
priority/; WHO Commission on Social Determinants on Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. 
Geneva: WHO 2008; Executive Agency for Health and Consumer. Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013. European 
Commission 2007; KB van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling. BS 8 oktober 2013; 
Gouvernement wallon. Plan prévention et promotion de la santé en Wallonie. Partie 1: définition des priorités en santé. Namur: 2017; Vlaamse overheid. Vlaams 
Actieplan Geestelijke Gezondheid, Strategisch plan 2017-2019. 2017. 
4 Avalosse H, Maron L, Lona M, et al. Ongelijkheid in gezondheid. Intermutualistisch Agentschap. Mei 2019. Beschikbaar via https://ima-
aim.be/IMG/pdf/ongelijkheden_in_gezondheid_-_ima-rapport_-_def_-_nl_-_20190508.pdf; Devos C, Cordon A, Lefèvre M, et al. De performantie van het Belgische 
gezondheidssysteem – Rapport 2019. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2019. KCE Reports 
313B. D/2019/10.273/33; https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/ongelijkheden-in-gezondheid en https://www.gezondbelgie.be/nl/performantie-
van-het-belgische-gezondheidssysteem/toegankelijkheid-van-de-zorg/financiele-toegangkelijkheid, geraadpleegd op 07-10-2019; 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; Health Systems and Policies (2017), België: Landenprofiel Gezondheid 
2017, OECD Publishing, Paris, beschikbaar via https://doi.org/10.1787/9789264285064-nl; Baeten R, Spasova S, Vanhercke B, Coster S. Inequalities in access 
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Het inkomen staat in relatie tot gezondheid en het gebruik van gezondheidsdiensten, niet enkel voor wie het armst of rijkst 
is, maar doorheen de hele inkomensverdeling.5  
 
België scoort ontzettend slecht wat betreft ongelijkheid in toegang tot zorg (figuur 5). In tegenstelling tot de trend in Europa 
boeren we er op dit vlak zelfs verder op achteruit. Het uitstellen van zorg omwille van financiële redenen is een gestaag 
groeiend probleem in ons land, met name bij de laagste inkomensgroepen.6 Aan het stopzetten of uitstellen van zorg o.w.v. 
financiële redenen zijn potentieel nadelige gevolgen verbonden op langere termijn, bijv. hogere gezondheidskosten, impact op 
arbeidsongeschiktheid, afbouw/afbraak van sociale cohesie, … Talrijke experts van het European Social Policy Network (ESPN) 
waarschuwen dat (een toename van) vrijwillige, aanvullende ziektekostenverzekeringen – al dan niet betaald door de werkgever 
– de ongelijkheid in toegang tot zorg kan vergroten.7 Daarnaast kunnen privé-uitgaven voor gezondheidszorg zodanig oplopen dat 
personen de armoede worden ingeduwd wanneer ze geconfronteerd worden met ernstige gezondheidsproblemen.8 Dit 
niettegenstaande de grote budgetten die in België naar gezondheidszorg gaan en de sociale vangnetten die er op vandaag zijn.   
 
 

Figuur 5. Zelfgerapporteerde onvervulde zorgbehoeften voor medisch onderzoek omwille van a) kostprijs, b) wachttijd, kostprijs of afstand, volgens 
inkomenskwintiel (2017). Bron: Eurostat [hlth_silk_08], http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, geraadpleegd op 07-10-2019. 
 
a) 

 

 

                                                 

to healthcare. A study of national policies 2018. European Commission European Social Policy Network (ESPN), Brussel, November 2018. Beschikbaar via 
file:///C:/Users/7515726/Downloads/KE-03-18-334-EN-N.pdf.   
5 Avalosse H, Maron L, Lona M, et al. Ongelijkheid in gezondheid. Intermutualistisch Agentschap. Mei 2019. Beschikbaar via https://ima-
aim.be/IMG/pdf/ongelijkheden_in_gezondheid_-_ima-rapport_-_def_-_nl_-_20190508.pdf. 
6 Baeten R, Spasova S, Vanhercke B, Coster S. Inequalities in access to healthcare. A study of national policies 2018. European Commission European Social 
Policy Network (ESPN), Brussel, November 2018. Beschikbaar via file:///C:/Users/7515726/Downloads/KE-03-18-334-EN-N.pdf;  
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. 
7 Baeten R, Spasova S, Vanhercke B, Coster S. Inequalities in access to healthcare. A study of national policies 2018. European Commission European Social 
Policy Network (ESPN), Brussel, November 2018. Beschikbaar via file:///C:/Users/7515726/Downloads/KE-03-18-334-EN-N.pdf. 
8 Analyse kankerfonds: Zorgkosten en inkomen van de aanvragers. Februari 2015. https://www.komoptegenkanker.be/sites/default/files/media/2018-
10/Analyse%20Kankerfonds%20feb%202015.pdf; Rommel, W. Kanker duwt wie het financieel moeilijk heeft de armoede in. 
http://www.komoptegenkanker.be/nieuws/ kanker-duwtwie-het-financieel-moeilijkheeft-de-armoede (2015). 
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b)  

 

 

 

In ruil voor de gezondheidszorguitgaven, krijgen we kwaliteitsvolle gezondheidszorg terug. De vraag die evenwel zelden gesteld 
wordt, is of we – verhoudingsgewijs met wat geldelijk geïnvesteerd wordt (m.n. 10,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP))9 
– wel voldoende terug krijgen. In de visienota “Helping people live the healthiest lives possible” deden 12 voortrekkers in de zorg 
met een heel diverse achtergrond, een oproep om via structurele hervormingen over te gaan naar een vernieuwd zorgsysteem dat 
beter afgestemd is op de zorgbehoeften van vandaag en morgen (zoals gezondheidspromotie, preventie van ziekte, psychosociale 
en existentiële ondersteuning, geïntegreerde zorg en een permanente zorg voor de kwaliteit van leven). Refererend naar o.a. 
studies van het KCE, de OESO en de EU schatten deze 12 experts dat 3,35 miljard euro in aanmerking komt voor verschuiving 
van middelen vanuit minder prioritaire, overgecompenseerde en/of inefficiënte inzet naar de meest waardevolle inzet binnen 
de zorg.10  
  
 
De meest recente Health ProspectING studie leert ons dat de zorguitgaven voor klassieke hospitalisatie in België bijzonder 
hoog zijn in vergelijking met het Europese gemiddelde.11 Ten opzichte van de behoefte aan bedden en rekening houdend met 
de versnelde veroudering die er aan komt, zijn er in België in 2025 5.832 erkende bedden te veel, zo berekende het KCE.12 
Talrijke studies en visieteksten van expertenteams zijn beschikbaar.13 Deze beschrijven hoe de gezondheidszorg er in de toekomst 
zou (moeten) uitzien. Eén van de krachtlijnen die we daar kunnen uit distilleren, is dat ziekenhuizen zullen evolueren naar kleinere 
en meer specifieke partners, kleiner wat de residentiële functie betreft, ingericht vanuit de continuïteitsinsteek en met het 
zwaartepunt (zoveel als mogelijk) in de thuissituatie van de burger/de “patiënt”.  
 
 
 
 

                                                 

9 OECD Health Statistics 2019 [online]. OECD indicators. Parijs: OESO publicaties; 2019. Health expenditure and financing. Beschikbaar via 
https://stats.oecd.org/#; gegevensextractie op 07-10-2019.  
10 Annemans L, Callens S, De Ploey W, De Rycke R, Devriendt E, Dierickx N, Noppen M, Van Giel R, Van Gorp L, Van Herck P, Vanthesche P, Zwaenepoel L. 
Helping people live the healthiest lives possible. Febr 2019. Beschikbaar via 
http://static.tijd.be/pdf/Helping%20people%20live%20the%20healthiest%20lives%20possible.pdf . 
11 ING België i.s.m. Antares Consulting. Health ProspectING 2019 Hoe kunnen we de zorg beter integreren? Maart 2019. Beschikbaar via 
https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/715114N_ANTARES_Etude_2019.pdf.  
12 KCE rapport 289AS over de benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025, beschikbaar via https://kce.fgov.be/nl/publication/report/benodigdeziekenhuiscapaciteitin-
2025-en-criteria-voor-aanbodbeheersing-van-comp. 
13 O.a. Action paper #hospital2050. Het ziekenhuis van overmorgen is een gezondheidssysteem (In4care). Beschikbaar via https://www.in4care.be/blog/stay-tuned-
1/post/action-paper-hospital2050-79; Hospital of the Future, the future of hospitals (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid en Vlerick Business School i.o.v. 
de Vlaamse Overheid). Groenboek beschikbaar via https://www.zorg-en-gezondheid.be/groenboek-hospital-of-the-future. Engelstalige samenvatting via 
https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/knowledge-items/knowledge/what-does-the-hospital-of-the-future-look-like?); UZ Brussel en VUB. Zorg 2030. 
Rapport beschikbaar via http://www.zorg2030.be/; Annemans L, Callens S, De Ploey W, et al. Helping people live the healthiest lives possible. Febr 2019. 
Beschikbaar via http://static.tijd.be/pdf/Helping%20people%20live%20the%20healthiest%20lives%20possible.pdf.   
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De huidige bezetting van acute bedden ziet er als volgt uit:14   
- 19% wordt bezet door patiënten die langer dan 30 dagen zijn opgenomen en 27% door patiënten die langer dan 20 

dagen zijn opgenomen;  
- 5% wordt bezet door patiënten die lijden aan de volgende chronische ziekten: hartfalen, diabetes, COPD; 
- 17% wordt bezet door patiënten die in het afgelopen jaar meer dan drie keer werden opgenomen en 15% door patiënten 

die binnen 30 dagen opnieuw werden opgenomen.  
Dat een aanzienlijk deel van klassieke opnamedagen op deze manier wordt ingevuld, noopt tot diepgaande reflectie. Het totaal 
aantal ziekenhuisopnames in België blijft toenemen en de toename van daghospitalisatie is niet zonder meer een 
verschuiving van wat voorheen gebeurde in klassieke hospitalisatie (figuur 6).  

 

Figuur 6. Evolutie van het aantal ziekenhuisopnames (klassieke opnames en chirurgisch daghospitalisaties) en RIZIV forfaits in België in de periode 2010-2018. 

Bron: gestandaardiseerde verslagen m.b.t. de geboekte uitgaven van de jaren 2010 t.e.m. 2018 (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.  

 

 

De meest recente MAHA analyse leert ons dat ziekenhuizen in België (toenemende) marges creëren op de kostenplaatsen 500-

710 (hiertoe behoren o.m. de medisch-technische diensten – zoals bijv. medische beeldvorming en labo – en een aantal vormen 

van daghospitalisatie waaronder medische daghospitalisatie) en op kostenplaats 830 zijnde de apotheek (figuur 7). Daartegenover 

staat dat de marges negatief zijn op de kostenplaatsen van de verpleegdiensten en consultaties. Gelet op o.a. (1) de internationale 

positionering van België t.o.v. bijv. Nederland of het Verenigd Koninkrijk op het vlak van aantal CT en MRI onderzoeken per 1.000 

inwoners (figuur 8) en ioniserende stralingsbelasting door medische beeldvorming (figuur 9), en (2) het steeds groter wordend 

aandeel van de farmaceutische specialiteiten in de omzet van de ziekenhuizen, moeten we ons de vraag stellen of dit het 

organisatie- en financieringsmodel is dat we willen voor onze ziekenhuizen (of gezondheidsinstellingen).  

 
  

                                                 

14 ING België i.s.m. Antares Consulting. Health ProspectING 2019 Hoe kunnen we de zorg beter integreren? Maart 2019. Beschikbaar via 
https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/715114N_ANTARES_Etude_2019.pdf.  
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Figuur 7. Detail marge per kostenplaats, 2017-2018. Overgenomen uit de slides van de persconferentie MAHA analyse 2018 (slide 32), beschikbaar via 

https://www.belfius.be/about-us/nl/nieuws/maha-analyse-2019/.  

 

 

 

 

Figuur 8. Aantal CT en MRI onderzoeken per 1.000 inwoners, 2018 of laatst beschikbare data. Bron: OECD (2019), Computed tomography (CT) exams (indicator). 

doi: 10.1787/3c994537-en (Accessed on 14 October 2019) en OECD (2019), Magnetic resonance imaging (MRI) exams (indicator). doi: 10.1787/1d89353f-en 

(Accessed on 14 October 2019). 
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Figuur 9. Effectieve stralingsdosis per jaar per inwoner, voor verschillende Europese landen. De relatieve bijdrage van de 4 hoofdonderzoeken gebruik makend 

van ioniserende straling (radiografie, fluoroscopie, CT en interventionele radiologie) is weergegeven op de figuur. Bron: European Commission. Radiation 

Protection 180: Medical Radiation Exposure of the European Population. 2014. Beschikbaar via https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/RP180.pdf. 

 

 

In de financiering van ziekenhuiszorg is het percentage dat collectief gefinancierd wordt (d.i. publieke financiering via sociale 

zekerheidsbijdragen en subsidies van de federale en regionale overheden) laag in België in vergelijking met andere Europese 

landen (figuur 10). De out-of-pocket uitgaven voor ziekenhuiszorg zijn bijzonder hoog in ons land, hoger ook dan de 

financiering uit vrijwillige regelingen (ruim 2,2 miljard euro out-of pocket uitgaven versus bijna 1,4 miljard euro uit vrijwillige 

regelingen in 2017).  

 

Figuur 10. De financiering van ziekenhuiszorg, volgens type financiering, 2017. Bron: OECD.Stat. Health expenditure and financing, beschikbaar via 

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#; gegevensextractie op 07-10-2018.  
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De CM ziekenhuisbarometer is een van de middelen die we aanwenden in het actief opnemen van onze rol als medebeheerder 

van de ziekteverzekering, stakeholder van het gezondheidsbeleid en belangenbehartiger van de burger/de patiënt. Dit werk kadert 

dan ook 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. Naast de “traditionele” topics die elk jaar aan bod 

komen in onze ziekenhuisbarometer, brengen we in deze 15e editie voor het eerst ook de omvang, aard en evolutie van niet-

vergoedbare betalingen gefactureerd door ziekenhuizen aan onze leden in kaart. We merken immers dat een aanzienlijk deel 

van de facturendiscussies die terecht komen bij CM ledenverdediging betrekking heeft op dit deel van de patiëntenfactuur. 

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar niet-vergoedbare honoraria en kamercomfort, kostenposten die mogelijks niet geheel los 

staan van de – reeds uitvoerig bestudeerde – ereloon- en kamersupplementenproblematiek. Het “nieuwe” deel is ook ruimer in die 

zin dat we, naast hospitalisatieactiviteit, ook ambulante activiteit gefactureerd door ziekenhuizen mee opnemen in de analyses.    

  

CM VISIE  
 
Het huidige model voortzetten waarbij (1) ziekenhuizen inkomsten dreigen te verliezen wanneer ze minder toename in activiteit 
hebben dan hun peers, (2) aanzienlijke winsten gerealiseerd worden op “rendabele” activiteitstypes ter compensatie van 
verlieslatende kernactiviteiten, en (3) de factuur in belangrijke mate doorgeschoven wordt naar de patiënt, is simpelweg 
onhoudbaar. We moeten naar een duurzame gezondheidszorg, die kwaliteit biedt en voor iedereen betaalbaar is.  
 
Het verder afbouwen van bedden en het terugdringen van overconsumptie in de acute zorg is nodig 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. De overcapaciteit die er vandaag is, werkt onnodige of 
vermijdbare opnames mee in de hand en vormt een remmende factor voor de overgang van klassieke ziekenhuisopnames 
naar dagbehandelingen en ambulante zorg. Belangrijk is dat de schaarse middelen geïnvesteerd worden in een geïntegreerd 
en mensgericht gezondheids- en welzijnssysteem, in werkelijke zorg- en welzijnsbehoeften in het licht van een duidelijk 
langetermijnperspectief (o.m. chronische zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, preventieve 
zorg en gezondheidspromotie). Het realiseren van meer “waarde” voor de burger op het vlak van gezondheid met de ingezette 
middelen is een uitdaging waar we samen moeten aan werken. 
 
Willen we de ongelijkheid in gezondheid en in (toegang tot) zorg terugdringen in België, is een transfer van middelen richting 
budget van de verplichte ziektekostenverzekering noodzakelijk. Het patiëntenaandeel in de kost voor ziekenhuiszorg 
moet naar beneden. Binnen een ruimere “health in all policies” aanpak is het gericht aanpakken van financiële barrières in 
hoofde van de burger/de patiënt één van de cruciale stappen die moet worden gezet.  
 
CM onderschrijft de nood aan een nieuw, kostendekkend financieringssysteem van ziekenhuizen, waarbij de 
toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle zorg voor elke burger gewaarborgd is en waarbij ziekenhuizen – net als zorgverstrekkers – 
beloond worden voor het bevorderen van gezondheid en zorgkwaliteit. Waardevolle analyses en conceptideeën in die zin 
zijn op vandaag reeds beschikbaar, waaronder:  

 Hervorming ziekenhuisfinanciering: Eijkenaar F, Schut E. (2015). Uitkomstbekostiging in de zorg: een 
(on)begaanbare weg? Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus University Rotterdam.   

 Het ““cappuccinomodel” van Lieven Annemans (of varianten hierop) als nieuwe verloningswijze voor artsen. 
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 als constructieve partner graag meewerken aan de uitbouw van dergelijke nieuwe financieringswijzen die zich 
opdringen.  
  
De huidige wetgeving ter erkenning als ziekenhuis (K.B. van 30-01-1989) is aan herziening toe, zoals ook 
beargumenteerd in het Groenboek Hospital of the Future, p.101-103, beschikbaar via https://www.zorg-en-
gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Groenboek%20Hospital%20of%20the%20future.pdf). 
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3. METHODIEK 

Deze studie heeft betrekking op de verschillende activiteitstypes van de algemene en universitaire ziekenhuizen in België. Voor 

de analyses baseren we ons op de ziekenhuisfacturen van onze 4,6 miljoen leden. 

De CM ziekenhuisbarometer ondergaat een gedaanteverwisseling. Dit om op een innovatieve wijze te kunnen blijven inspelen op 

het evoluerende ziekenhuislandschap, met het volle respect voor de krachtige inzichten die de CM ziekenhuisbarometer de 

voorbije 14 jaren heeft geleverd. Deze metamorfose gaat o.a. gepaard met een aantal methodologische verschillen tussen het 

“nieuwe” gedeelte (gedeelte over niet-vergoedbare betalingen) en het traditionele gedeelte (over de totale kostprijs ten laste van 

de patiënt, ereloonsupplementen, kamersupplementen, financiële impact van kamerkeuze, …). Deze verschillen lijsten we graag 

voor u op in tabel 1. Voor beide luiken worden historische reeksen gebruikt, wat toelaat om evoluties doorheen de tijd in beeld te 

brengen. Binnen elk van de luiken werd – vanzelfsprekend – over de jaren heen consistent dezelfde methodologie gehanteerd.  

       
Tabel 1. Methodologische verschillen tussen de update van het “traditionele” gedeelte (totale kost ten laste van de patiënt, ereloonsupplementen, 

kamersupplementen, impact kamertype op kostprijs, …) en het “nieuwe” gedeelte (i.c. niet-vergoedbare betalingen).  

 Ziekenhuisbarometer,  
partim totale kostprijs t.l.v. de patiënt, ereloon- en 
supplementen, impact kamerkeuze, …  

Ziekenhuisbarometer,  
partim niet-vergoedbare betalingen 

Bestudeerde activiteitstypes Klassieke opnames 
Daghospitalisatie (chirurgisch en niet-chirurgisch) 

Klassieke opnames 
Daghospitalisatie (chirurgisch en niet-chirurgisch) 
Ambulante activiteit 

Ziekenhuizen  Alle ziekenhuizen met erkenningsnummer 710- met 
uitzondering van de categorale ziekenhuizen 

Alle ziekenhuizen met erkenningsnummer 710- 

Exclusiecriteria - Opnameduur > 90 dagen (dienst geriatrie en 
revalidatie), opnameduur > 30 dagen (overige 
diensten) 
- Opnames waarbij geen geneeskundige 
verstrekkingen hebben plaatsgevonden die 
terugbetaald zijn door de verplichte 
ziekteverzekering 

- Geen exclusie van langdurige ziekenhuisverblijven 
 
 
- Geen exclusie van interventies gefactureerd door 
ziekenhuizen waarbij geen geneeskundige verstrekkingen 
hebben plaatsgevonden die terugbetaald zijn door de 
verplichte ziekteverzekering  

  

Volgende definities/bepalingen worden gehanteerd voor type ziekenhuisactiviteit, kamertype en niet-vergoedbare betalingen:  

- Type ziekenhuisactiviteit,  

o Klassieke opname: ziekenhuisopname met minstens 1 overnachting in het ziekenhuis. 

o Daghospitalisatie: ziekenhuisopname zonder overnachting in het ziekenhuis.  

 Niet-chirurgische daghospitalisatie: opnames met financiering middels een maxiforfait (algemene 

anesthesie), forfait pijn 1-3, forfait groep 1-7 en/of forfait oncologisch dagziekenhuis (monotherapie 

en combotherapie; omzendbrief ziekenhuizen 2017/3, 01-03-2017) – onco- en chemotherapie bij 

kanker tot 01-03-2017. 

 Chirurgische daghospitalisatie: (update van de) ingrepen vermeld in Lijst A (KB 25-04-2002 (BFM): 

identificatie via de pseudonomenclatuurcodenummers 768036-768040 (ziekenhuisverpleging – 

variabel gedeelte op basis van ingediende facturen chirurgisch dagziekenhuis – bedrag per 

opneming).  

  Voor het gedeelte “niet-vergoedbare betalingen” werden daarenboven volgende categorieën gecreëerd:  

o Residuaire groep: interventies gefactureerd door een ziekenhuis, niet ressorterend onder genoemde 

hospitalisatiecategorieën noch onder de 2 onderstaande categorieën. Deze groep wordt in huidig onderzoek 

verder benoemd als “ambulante activiteit” en omvat o.m. consultaties in het ziekenhuis, ambulante 

(diagnostische of therapeutische) interventies, medische beeldvorming, …  Strictu senso kan het zijn dat de 

patiënt niet per se naar het facturerende ziekenhuis is gegaan of in behandeling is in betreffend ziekenhuis 

(bijv. labo-onderzoeken).  

o (Reinigen/manipulatie van) poortkatheter, gipskamer, miniforfait 

o Dialyse 
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- Kamertype bij hospitalisatie, wordt bepaald op basis van de afrekencodes:  

o 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.  

o 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 (twee- of meerpersoonskamer).  

o 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. 

 

- Niet vergoedbare betalingen: pseudocodenummers voor diverse verstrekkingen, producten en diensten die niet 

vergoedbaar zijn door de verplichte ziekteverzekering en dus volledig ten laste van de patiënt. De gebruikte definitie is 

conform de instructies aan de verplegingsinrichtingen, aan de erkende laboratoria voor klinische biologie, aan de 

verpleegkundigen en alle andere inrichtingen of verstrekkers die gebruik maken van het systeem van aflevering van 

facturatiebestanden en aan de verzekeringsinstellingen, recordtype 50, zone 4 (zie tabel 2).15  

 

Tabel 2. Niet door ZIV vergoede producten, verstrekkingen of diensten: ambulante code, hospitalisatiecode en beschrijving. Bronnen: 

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-

algemeen/Paginas/instructies.aspx#Hoe_moet_u_de_elektronische_facturatiegegevens_invullen_en_verzenden?, recordtype 50 zone 4 vervolg 15 

(geraadpleegd op 29-05-2019); OMZ. ZH. 2008/24 en OMZ. ZH 2007/18 (geraadpleegd via 

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/ziekenhuizen/Paginas/omzendbrieven-algemeen-ziekenhuis.aspx op 29-05-2019). 

NN ambulant  NN hospitalisatie  

Medische en paramedische honoraria 

0960035 0960046 Niet vergoedbare laboratoriumverstrekkingen 

0960050 0960061 Niet vergoedbare diagnostische geneeskundige verstrekkingen 

0960072 0960083 Niet vergoedbare therapeutische geneeskundige verstrekkingen 

0961251 0961262 Niet vergoedbare esthetische ingrepen 

Farmacie, farmaceutische en parafarmaceutische kosten, kosten voor implantaten en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen 

0960234 0960245 Niet vergoedbare notificatieplichtige implantaten 

0960536 0960540 Niet vergoedbare niet-notificatieplichtige implantaten 

0961236 0961240 Niet vergoedbare radiofarmaceutische producten 

0960396 0960400 Andere parafarmaceutische producten: niet vergoedbare hygiëneproducten met APB-code, die geen erkend 
geneesmiddel zijn 

960374 960385 Parafarmaceutische producten voor mobiliteits-/ immobilisatiehulpmiddelen 

0961295 0961306 Materiaal vingerpriktest ten laste van de patiënt in het kader van de diabetesovereenkomst 

0961310 0961321 Materiaal vingerpriktest ten laste van de patiënt in het kader van de kinderdiabetesovereenkomst 

0961332 0961343 Materiaal sensor-meting ten laste van de patiënt in het kader van de diabetesovereenkomst 

0961354 0961365 Materiaal sensor-meting ten laste van de patiënt in het kader van de kinderdiabetesovereenkomst 

0961273 0961284 Totaal bedrag BTW 

Diverse kosten in ziekenhuizen of PVT 

0960492 0960503 Kamercomfort 

0960190 0960201 Kosten voor begeleidende persoon 

0960411 0960422 Eten en drinken 

0960433 0960444 Hygiëneproducten zonder APB-code 

0960455 0960466 Andere producten/diensten die op verzoek van de patiënt worden geleverd 

0960470 0960481 Ambulancekosten 

Overeenkomst oncofreezing 

0961376 0961380 Jaarlijkse bijdrage voor oncofreezing (maximum 50 EUR) ten laste van de rechthebbende, zoals voorzien in artikel 
12 van de overeenkomst (rechthebbende had reeds een contract op het ogenblik van in voege treden van de 
overeenkomst) 

0961391 0961402 Jaarlijkse bijdrage voor oncofreezing (maximum 50 EUR) ten laste van de rechthebbende, zoals voorzien in artikel 
13 van de overeenkomst (verlenging van de bewaring na de periode van 10 jaar). 

 

Bij niet-vergoedbare betalingen zijn er geen ZIV uitgaven. Dit in tegenstelling tot bijv. ereloonsupplementen, waar wel een ZIV 

bedrag aan verbonden is. De facturatiegegevens waarover wij op vandaag beschikken laten niet toe om niet-vergoedbare 

bedragen rechtstreeks toe te schrijven aan een verstrekker, prestatie, dienst, kamertype, activiteitstype van een ziekenhuis, … Op 

heden zijn deze  gegevens niet opgenomen in de facturatielijn van een niet-vergoedbare betaling. Dit noopt tot het (onrechtstreeks) 

                                                 

15 Beschikbaar via https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-
algemeen/Paginas/instructies.aspx#Hoe_moet_u_de_elektronische_facturatiegegevens_invullen_en_verzenden? 
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reconstrueren van de context waarbinnen niet-vergoedbare betalingen werden geattesteerd, via gegevens op andere 

facturatielijnen. In deze studie kennen we de niet-vergoedbare betalingen toe aan het specialisme waar – per opname of 

interventie – het zwaartepunt van uitgaven qua ZIV kost lag. Het specialisme werd bepaald op basis van de 

bevoegdheidscodes voor artsen (appendix 2). Ingeval dit zwaartepunt bij anesthesie of bij de “restgroep” lag, werd het 

eerstvolgende specialisme inzake ZIV kost weerhouden. Deze werkwijze impliceert dat de niet-vergoedbare betalingen niet 

noodzakelijkerwijs geattesteerd worden door het weerhouden specialisme. Het betekent enkel dat het weerhouden 

specialisme verantwoordelijk is voor het hoofdaandeel van de ZIV tussenkomst (met uitsluiting van anesthesie en de restgroep).    

In analogie met de ziekenhuisbarometer van vorig jaar, bestuderen we ook dit jaar een aantal specifieke patiëntengroepen, 

zoals bijv. galblaaswegname (cholecystectomie), meniscusverwijdering ter hoogte van de knie (meniscectomie), 

keizersnede/bevalling, …(appendix 3). Bij deze ingreepspecifieke analyses focussen we niet enkel op het kostenplaatje, maar ook 

op een aantal indicatoren voor (variatie in) zorgkwaliteit. Ook hier voegen we een topic toe, m.n. (ambulante) medische 

beeldvorming.   

Bij alle geldelijke bedragen op basis van facturatiegegevens van CM leden, is de index verdisconteerd. Bijgevolg is elke 

vermelde evolutie (groei of daling) reëel en niet het gevolg van inflatie. De data die hier worden gepresenteerd, houden geen 

rekening met eventuele tegemoetkomingen in het kader van de maximumfactuur (MAF).  

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

vergoedbare) geneesmiddelen, afleveringsmarges op implantaten of geneesmiddelen, … niet apart aan bod. Wel worden de trends 

back-office nauwgelet opgevolgd.  

 

 

4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

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

Wanneer de patiënt kiest voor een eenpersoonskamer - én er ook effectief verblijft - kunnen hem/haar ereloon- en 

kamersupplementen worden aangerekend.16 Deze supplementen kunnen de kost ten laste van de patiënt erg doen oplopen.  

Daarnaast kunnen – onafhankelijk van de kamerkeuze – zogenaamde “niet-vergoedbare prestaties” of “niet-terugbetaalbare 

bedragen” de patiëntenfactuur ernstig aandikken. Ook patiënten die verblijven op een twee- of meerpersoonskamer kunnen 

dus geconfronteerd worden met (hoge) supplementaire kosten. In tegenstelling tot de ereloon- en kamersupplementen, zijn 

niet-terugbetaalbare bedragen tot op heden amper bestudeerd.  

In wat volgt, komen eerst de (financiële) aspecten aan bod die verband houden met de kamerkeuze van de patiënt. In een tweede 

deel gaan we dieper in op niet-terugbetaalbare bedragen, dewelke – in principe – niet gerelateerd zijn aan de kamerkeuze.  

                                                 

16 Verbod op ereloonsupplementen in een gemeenschappelijke kamer per 01/01/2013 (klassieke opname) en per 27/08/2015 (daghospitalisatie) 
 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);  

Verbod op kamersupplementen in een gemeenschappelijke kamer per 01/01/2010  
 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;  
Uitzonderingen: (A) er kunnen geen ereloon- en kamersupplementen aangerekend worden aan patiënten die op een eenpersoonskamer verblijven wanneer 
(1) de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van het onderzoek, de behandeling of van toezicht het verblijf in een individuele kamer 
vereisen, (2) de noodwendigheden van de dienst of het niet beschikken over onbezette bedden in tweepatiëntenkamers of in gemeenschappelijke kamers het 
verblijf in een individuele kamer vereisen, of (3) wanneer de opname geschiedt op een eenheid voor intensieve zorg of voor spoedgevallenzorg, buiten de wil van 
de patiënt en voor de duur van het verblijf in een dergelijke eenheid. (B) Er kunnen geen kamersupplementen aangerekend worden wanneer de opname een 
kind op een eenpersoonskamer betreft dat samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis verblijft. Ereloonsupplementen kunnen in dit geval wel 
aangerekend worden.  
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A. Niet-financiële aspecten gerelateerd aan de kamerkeuze bij ziekenhuisopname  
 

Privacy (incl. het delen van vertrouwelijke informatie met zorgverstrekkers), waardigheid, comfort (o.m. een betere 

slaapkwaliteit en meer rust) en minder stress en angst zijn mogelijke drijfveren van een patiënt om bij ziekenhuisopname te 

kiezen voor een eenpersoonskamer.  

Internationaal onderzoek toont duidelijk aan dat er meer voor- dan nadelen verbonden zijn aan eenpersoonskamers. Naast 

de hierboven beschreven voordelen van eenpersoonskamers – waarover consensus bestaat in de wetenschappelijke literatuur – 

kan een kamertypegerelateerde afname in verblijfsduur (d.i. een proxy voor de klinische outcome) niet worden uitgesloten. Op 

het vlak van patiëntveiligheid zijn er studies die een lager infectierisico en een afname in het aantal medicatiefouten rapporteren 

op eenpersoonskamers, al is er geen eensgezindheid of deze gunstige elementen louter toe te schrijven zijn aan het kamertype. 

Waar wel consensus lijkt over te bestaan, is dat de meerkost (constructie- en schoonmaakkosten) voor ziekenhuizen met 

overwegend of uitsluitend eenpersoonskamers zeer beperkt is.17 Ook maken hogere percentages eenpersoonskamers komaf 

met eventuele moeilijkheden om patiënten – bijv. omwille van geslacht, gender of persoonlijkheid 18  – in eenzelfde kamer onder 

te brengen.  

Niet verwonderlijk dan ook dat er in het buitenland een duidelijke trend is naar meer eenpersoonskamers. Onder meer in het 

Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Schotland zijn duidelijke evoluties naar meer eenpersoonskamers 

merkbaar; in sommige landen zijn eenpersoonskamers de norm geworden voor hospitalisatieafdelingen in (algemene) 

ziekenhuizen.19 In het Erasmus MC te Rotterdam bijvoorbeeld – met enkel eenpersoonskamers – zijn de tevredenheidscijfers van 

de patiënten gestegen van ca. 6 naar 9 op 10 en zijn er sterke aanwijzingen dat patiënten sneller herstellen door de rust.20 Ook in 

internationale literatuur is er groeiende aandacht voor de rol die factoren als slaap, stress, angst, … spelen in het kader van 

gezondheid en herstel.21   

In een eigen enquête 3 jaar geleden bij meer dan 50.000 CM leden gaf 73% aan een eenpersoonskamer te verkiezen boven 

een gemeenschappelijke kamer bij ziekenhuisopname. Bij onze leden tussen 18 en 49 jaar liep dit cijfer op tot 81%.22 Deze 

cijfers liggen in lijn met internationale rapporteringen over voorkeuren inzake kamertype bij hospitalisatie en weerspiegelen de 

(veranderende) heersende waarden en verwachtingen van de burger. Tegenover deze cijfers staan de opnamecijfers in België: 

(slechts) 22% van de CM leden die opgenomen worden in het ziekenhuis en er minstens één keer overnachten, verblijven in 

een eenpersoonskamer. Het percentage klassieke opnames op eenpersoonskamers t.o.v. het totaal aantal klassieke opnames 

blijft constant doorheen de jaren (appendix 4).  

In wat volgt, gaan we dieper in op de financiële gevolgen voor de patiënt in relatie tot diens kamerkeuze in België.  

                                                 

17 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-2015-0042 
18 Lawson B, Phiri M. The benefits of single rooms’ provision and their impact on staff and patient health outcomes within the NHS in England. Interim Study 
Report for NHS Estates; 2004. 
19 “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; 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; Dowdeswell B, 
Erskine J,Heasman M. 2004. Hospital ward configuration determinants influencing single room provision. A Report for NHS Estates by the European Health 
Property Network. Beschikbaar op www.pcpd.scot.nhs. uk/PDFs/EUHPN_Report.pdf. 
20 “De beloftes van het nieuwe Erasmus MC een jaar na de grote verhuizing.” AD 20-05-2019, beschikbaar via https://www.ad.nl/rotterdam/de-beloftes-van-het-

nieuwe-erasmus-mc-een-jaar-na-de-grote-verhuizing~a45837b5/?referrer=https://www.google.com/ 
21 Walburn J, Vedhara K, Hankins M, et al. Psychological stress and wound healing in humans: a systematic review and meta-analysis. J Psychosom Res 
2009;67(3):253-71; Auckley D. Poor sleep in the hospital: contributing factors and interventions. UpToDate. Sept 2019. Beschikbaar via 
https://www.uptodate.com/contents/poor-sleep-in-the-hospital-contributing-factors-and-interventions.  
22 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. 
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B. Kamerkeuzegerelateerde kosten ten laste van de gehospitaliseerde patiënt 

 

Wanneer u als patiënt kiest voor een eenpersoonskamer betaalt u al gauw een veelvoud van wat u zou betalen op een 

twee- of meerpersoonskamer, zo weten we uit de gegevens van CM leden. Algemeen kan gesteld worden dat de kloof in kostprijs 

ten laste van de patiënt bij opname in een eenpersoonskamer dan wel in een twee- of meerpersoonskamer bijzonder groot 

geworden is en jaar na jaar toeneemt. Dit bij elk van de hospitalisatietypes: gemiddeld factor 5,8 verschil bij klassieke opname, 

factor 7,5 en 14,8 verschil bij respectievelijk chirurgische en niet-chirurgische daghospitalisatie (figuren 11-13). De vraag stelt 

zich of dergelijke grote prijsverschillen te verantwoorden zijn.   

 

Figuur 11. Evolutie van de gemiddelde kost ten laste van de patiënt voor een klassieke opname, per kamertype (gegevens CM leden, 2004-2018, prijzen 2018). 

 

 

Figuur 12. Evolutie van de gemiddelde kost ten laste van de patiënt voor een chirurgische daghospitalisatie, per kamertype (gegevens CM leden, 2004-2018, 

prijzen 2018). 
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Figuur 13. Evolutie van de gemiddelde kost ten laste van de patiënt voor een niet-chirurgische daghospitalisatie, per kamertype (gegevens CM leden, 2004-2018, 

prijzen 2018). 

 

 

De kamertypegerelateerde verschillen in kostprijs ten laste van de patiënt te zien in figuren 11-13 kunnen niet louter verklaard 

worden als zouden patiënten op eenpersoonskamers systematisch meer complexe, “duurdere” zorgbehoeften hebben dan 

patiënten op twee- of meerpersoonskamers. Zo was in 2018 bijvoorbeeld de mediane patiëntenfactuur voor een bevalling 

(klassieke opname) met verblijf op een eenpersoonskamer 8,0 keer hoger dan op een twee- of meerpersoonskamer (1.485 euro 

versus 185 euro). Voor het plaatsen van een pacemaker was het verschil factor 7,5 (1.507 euro versus 200 euro). Een 

cataractingreep met het nadien even tot rust komen op een eenpersoonskamer (daghospitalisatie) was – in 2018 – 5,8 keer duurder 

dan op een twee- of meerpersoonskamer (1.222 euro versus 212 euro), … (bron: gegevens CM leden, 2018). In sommige 

ziekenhuizen kan – voor bepaalde ingrepen – het kamertypegerelateerde verschil in kostprijs heel extreem zijn. Zo zijn er 

ziekenhuizen waar de mediane kostprijs ten laste van de patiënt voor een borstreductie o.w.v. functionele hinder 32,9 keer hoger 

is op een eenpersoonskamer dan op een twee- of meerpersoonskamer (3.384 euro versus 103 euro; zie ook onder bij punt C.a.i.) 

 

Doorheen de jaren zijn ereloonsupplementen een steeds belangrijker deel gaan uitmaken van de kost ten laste van de patiënt op 

een eenpersoonskamer (figuren 11-13). In 2018 maakten ereloonsupplementen gemiddeld 2/3 tot 4/5 uit van de totale kostprijs 

ten laste van de patiënt op een individuele kamer (tabel 3). Laten we hierbij niet vergeten dat ereloonsupplementen supplementen 

zijn op de erelonen van zorgverstrekkers. Ereloonsupplementen zijn m.a.w. een aanvullende vergoeding voor de medische 

behandeling die een arts kan aanrekenen bovenop het tarief bepaald door de ziekteverzekering. Dat het vragen van 

ereloonsupplementen gekoppeld is aan de kamerkeuze van de patiënt is dan ook geheel onlogisch en daarenboven uniek 

in de wereld. Ook in de zorgsector erkent men deze particuliere situatie : « Leur lien <le lien des suppléments d’honoraires> avec 

le type de chambre n’est plus compréhensible pour le médecin et, sûrement pas, pour le patient. » (Dr. Gilbert Bejjani, secretaris-

generaal absym-bvas, le Vif, september 2019, p.30). Brengen we daarnaast de extra hotelkosten in rekening die een patiënt betaalt 

op een eenpersoonskamer (d.i. de kamersupplementen), dan zien we dat – gemiddeld genomen – 80% à 90% van de 

patiëntenfactuur bij opname in een eenpersoonskamer bestaat uit ereloon- en kamersupplementen (tabel 3).  
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Tabel 3. Aandeel van de diverse rubrieken in de patiëntenfactuur van CM leden bij ziekenhuisopname op een eenpersoonskamer in 2018, per hospitalisatietype. 

 Klassieke hospitalisatie Chirurgische daghospitalisatie Niet-chirurgische daghospitalisatie 

Ereloonsupplementen  64% 
81% 

81% 
86% 

81% 
90% 

Kamersupplementen 17% 6% 10% 

Remgelden 14% 8% 6% 

Andere (diverse kosten, niet-
vergoede medische prestaties, 
verzorgingsproducten etc.) 

5% 6% 3% 

Totaal: patiëntenfactuur 100% 100% 100% 

 

Zelfs voor gestandaardiseerde ingrepen die door de band genomen goed voorspelbaar zijn en weinig variëren tussen patiënten 

zijn er grote verschillen in kostprijs ten laste van de patiënt. Deze verschillen situeren zich niet enkel tussen ziekenhuizen en 

tussen regio’s, maar ook binnen ziekenhuizen (figuren 14-15; online interactieve kaarten beschikbaar via www.cm.be/interactieve-

kaarten. Of de invoering van het systeem van gebundelde financiering van laagvariabele ziekenhuiszorg (van kracht per 01-01-

2019)23 enige invloed op zal hebben op de hoegrootheid van de ereloonsupplementen valt te betwijfelen. 

 

Figuur 14. Totale kostprijs ten laste van de patiënt voor 5 courant voorkomende interventies: plaatsen heupprothese (klassieke opname), verwijderen galblaas 

(klassieke opname), bevalling (klassieke opname), verwijderen meniscus knie (chirurgische daghospitalisatie), cataractingreep (chirurgische daghospitalisatie) – 

per kamertype, gewest en ziekenhuis. Gegevens CM leden, 2018. Enkel ziekenhuizen met minimum 10 opnames van CM leden in 2018 zijn geïncludeerd.   

 

 

 

                                                 

23 De wet betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg – 19.07.2018 en het Koninklijk besluit van 02-12-2018 vormen de wettelijke 
basis voor dit nieuwe financieringssysteem. 
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Figuur 15. Spreiding in totale kostprijs (P10, mediaan, P90) ten laste van de patiënt op een eenpersoonskamer binnen elk ziekenhuis voor a) cataractingreep 

(chirurgische daghospitalisatie) en b) bevalling (klassieke opname). Gegevens CM leden 2018; enkel ziekenhuizen met > 10 CM leden per kamertype en per 

interventie zijn weerhouden.  

a)  

 

b)  

 

 

Vanuit het perspectief van de zorgaanbieder (ziekenhuizen en ziekenhuisartsen worden samen beschouwd bij gebrek aan 

transparantie over de retrocessies) zijn de totale inkomsten uit patiëntbetalingen van eenpersoonskamers ruim hoger dan deze 

van twee- en meerpersoonskamers (figuur 16). Dit niettegenstaande het feit dat slechts een minderheid (13%) van de 

ziekenhuisopnames plaatsvindt op eenpersoonskamers (CM leden 2018, 22% van de klassieke opnames en 6% van de 

(chirurgische en niet-chirurgische) dagopnames; zie appendix 4). Fundamenteel stelt zich de vraag in hoeverre het gezond is 

dat de inkomsten van ziekenhuizen en/of artsen uit patiëntenbetalingen dermate sterk beïnvloed worden door het 

kamertype bij hospitalisatie. De toevoeging van een nieuw artikel 29/1 (en daarbij horend artikel 128 13°) in de gecoördineerde 

wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen24 tracht potentiële risico’s in deze context te beperken, 

doch biedt au fond geen antwoord op bovenstaande vraag.   

                                                 

24 Deze artikels (inwerkingtreding 06-01-2017) stipuleren dat de kamerkeuze van de patiënt geen invloed mag hebben op de bereidheid van een ziekenhuisarts 
een patiënt te verzorgen of op diens beschikbaarheid. De patiënt heeft altijd recht op hetzelfde aanbod aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg.  
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Figuur 16. Som van alle kosten ten laste van de gehospitaliseerde patiënt, per kamertype (gegevens CM leden, alle hospitalisatietypes gecumuleerd, 2000-2018, 

prijzen 2018).   

 

 

In wat volgt, gaan we achtereenvolgens dieper in op de ereloon- en kamersupplementen. 

 

a. Ereloonsupplementen 
  

De plaat van de ereloonsupplementen bij ziekenhuisopname is ondertussen grijsgedraaid. Deze problematiek wordt al vele jaren 

aangeklaagd, niet in het minst ook door CM. Getuige daarvan is o.m. het feit dat de CM ziekenhuisbarometer dit jaar aan haar 

vijftiende editie toe is. Fundamentele hervormingen die excessen vermijden en die het groeiritme van ereloonsupplementen op 

eenpersoonskamers in ziekenhuizen toch minstens afremmen, blijven echter uit. Ook de high-level werkgroepvergaderingen 

“ereloonsupplementen” die hebben plaatsgevonden in het kader van de uitvoering van het Nationaal Akkoord Artsen 

Ziekenfondsen 2018-2019 hebben tot op heden tot geen enkel engagement kunnen leiden vanuit de sector.25  Niet enkel vanuit 

het perspectief van de burger/de patiënt is dit betreurenswaardig; ook ongenoegen bij individuele ziekenhuizen en artsen die 

alles in het werk stellen om de financiële toegankelijkheid van eenpersoonskamers te blijven garanderen door redelijkheid 

en bescheidenheid in ereloonsupplementen, valt te begrijpen.  

 

                                                 

25 De werkgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, artsen en verzekeringsinstellingen – zijn bijeengekomen onder co-voorzitterschap van 
de administrateur-generaal van het RIZIV en de directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
Ook de Beleidscel van de Minister nam deel aan de besprekingen; Nationaal Akkoord artsen – ziekenfondsen, 19-12-2017, p. 15 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. 
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De cijfers uit recente ziekenfondsoverschrijdende studies uitgevoerd door het InterMutualistisch Agentschap (IMA)26 bevestigen 

wat de ziekenhuisbarometers van de afzonderlijke verzekeringsinstellingen al vele jaren aanklagen: in globo is er een onbeheerste 

groei van ereloonsupplementen op eenpersoonskamers in ziekenhuizen, de gevraagde bedragen variëren enorm (van 

streek tot streek, van ziekenhuis tot ziekenhuis, van discipline tot discipline en van zorgverstrekker tot zorgverstrekker) zonder 

enige rechtvaardiging of sociaal nut en er is een sluipende privatisering van de ziekenhuiszorg. Het deel 

“ereloonsupplementen” in deze CM ziekenhuisbarometer betracht geenszins een duplicaat te zijn van de (update) van genoemde 

IMA studies. Wel willen we de meest opvallende bevindingen in de verf zetten en – waar zinvol – aanvullen met bijkomende 

inzichten en cijfermateriaal. 

563 miljoen euro. Zoveel bedroeg de ereloonsupplementenmassa in België aangerekend bij ziekenhuisopnames in 2017.26 

In dat bedrag zijn eventuele ereloonsupplementen aangerekend bij onderzoeken voorafgaand aan de opname en/of 

controleconsultaties niet vervat. CM cijfers tonen dat de totale ereloonsupplementenmassa verder gestegen is in 2018 

(+0,9% t.o.v. 2017; index verdisconteerd) niettegenstaande het absolute aantal ziekenhuisopnames van CM leden op 

eenpersoonskamers gedaald is. Nationaal beschouwd kan dan ook verwacht worden dat de groei in ereloonsupplementen zich 

verder zet. Een land dat frequent geciteerd wordt in de context van de ereloonsupplementenproblematiek, is Frankrijk. Merk op 

dat – per inwoner beschouwd - de ereloonsupplementen aangerekend door artsen bij ziekenhuisopnames in België ruim 3 

keer hoger zijn dan in Frankrijk (in 2015 gemiddeld 14 euro per inwoner in Frankrijk versus 47 euro per inwoner in België).27  

De groei van de ereloonsupplementen bij ziekenhuisopnames in België overstijgt duidelijk de groei van de 

terugbetalingen vanuit de ZIV. Over de periode 2006-2017 stegen de ereloonsupplementen ruim 2 keer sneller dan de ZIV 

tarieven (figuur 17); tussen 2015 en 2017 stegen de ereloonsupplementen zelfs 2,5 keer sneller dan de terugbetalingen vanuit de 

ZIV (jaarlijkse toename met 3,0% tegenover 1,2%),26 een vaststelling die zelfs Dr. Marc Moens, voormalig bvas-absym voorzitter, 

benoemt als “opmerkelijk”.28 Bij klassieke opnames – d.i. het hospitalisatietype dat instaat voor 85% van de totale 

ereloonsupplementenmassa bij ziekenhuisopname – werd in 2017 voor elke 5 euro ZIV tussenkomst 1 euro ereloonsupplement 

gefactureerd (ruim 2,4 miljard euro ZIV tussenkomst (alle kamertypes) t.o.v. 476 miljoen euro ereloonsupplementen; verhouding 

ereloonsupplementen t.o.v. ZIV tussenkomst is 19,6%).26 Merk op dat ereloonsupplementen “slechts” bij 21% van de klassieke 

opnames worden gefactureerd,26 een cijfer dat zeer dicht aanleunt bij het procentuele aandeel van klassieke opnames bij CM 

leden dat plaatsvindt in eenpersoonskamers (m.n. 22%, zie appendix 4). Merk verder op dat er zeer grote verschillen bestaan 

tussen de ziekenhuizen wat betreft de verhouding ereloonsupplementenmassa t.o.v. ZIV honorariummassa (range 6% - 107% bij 

klassieke opname; figuur 18).26  

 

  

                                                 

26 Persbericht 05-02-2019 “563 miljoen in 2017: Een recordbedrag aan ereloonsupplementen” (https://ima-aim.be/Persbericht-563-miljoen-in-2017-Een-
recordbedrag-aan-ereloonsupplementen-05-02) – onderzoeksrapport beschikbaar via https://ima-aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_-
_ereloonsupplementen_geattesteerd_tijdens_ziekenhuisverblijven_-_data_2017.pdf ;  IMA project “Ereloonsupplementen in ziekenhuizen” i.o.v. de Nationale 
Commissie Artsen Ziekenfondsen van het RIZIV (de “Medicomut”) beschikbaar via https://ima-aim.be/Ereloonsupplementen-in  
27 Piet Calcoen. Privé-uitgaven voor gezondheidszorg. De rol van privé-verzekeringen. Itinera Institute. Brussel, 2019, tabel 5 op p. 15 van 56. Beschikbaar via 
https://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/Priv%C3%A9-uitgaven-voor-gezondheidszorg.pdf 
28 “Supplementen niet in het gareel.” De Specialist 05-02-2019, beschikbaar via https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/supplementen-niet-in-het-
gareel.html 
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Figuur 17. Evolutie 2006-2017 van de ZIV honoraria en ereloonsupplementen bij ziekenhuisopname (klassieke opname en daghospitalisatie) en van de 

procentuele verhouding ereloonsupplementen t.o.v. ZIV honoraria. Basis: cijfers tabel 2 IMA rapport https://ima-aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_-

_ereloonsupplementen_geattesteerd_tijdens_ziekenhuisverblijven_-_data_2017.pdf. 

 

Figuur 18. Heatmap die de procentuele verhouding geattesteerde ereloonsupplementen / ZIV tussenkomst weergeeft in Belgische ziekenhuizen (figuur gemaakt 

op basis van gegevens IMA atlas beschikbaar via https://ima-aim.be/Atlas-181, klassieke opnames 2017).  

 

 

Op vandaag bestaat er geen wettelijk maximum op de ereloonsupplementen. Elk ziekenhuis legt in haar algemene regeling een 

maximaal toegelaten percentage ereloonsupplementen vast dat kan worden aangerekend op het officiële tarief vastgesteld door 

de verplichte ziekteverzekering. Hierbinnen geldt het principe van vrije tariefzetting, zij het binnen de geldende (wettelijke) 

contouren.29 We stellen vast dat meerdere ziekenhuizen de voorbije jaren de wettelijke procedure niet gevolgd hebben inzake 

wijziging van de maximale ereloonsupplementpercentages. Dit heeft niet enkel tot gevolg dat de verzekeringsinstellingen geen à 

jour (en bijgevolg foutieve) informatie verspreid hebben naar hun leden, ook zijn dergelijke verhogingen van maximale 

ereloonsupplementpercentages onwettig. Volgens Dr. Moens zou het aantal ziekenhuizen dat eenzijdig en onwettelijk de 

                                                 

29 Art. 152 §2 al 4 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen: “Ziekenhuisartsen mogen in toepassing van 

het eerste en het derde lid enkel supplementen aanrekenen op voorwaarde dat maximumtarieven zijn vastgelegd in de in artikel 144 bedoelde algemene regeling. 

Dit onderdeel van de algemene regeling wordt voor de toepassing ervan door de beheerder aan de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen en, 

via het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de verzekeringsinstellingen meegedeeld.” (eigen onderlijning); omzendbrief RIZIV HOP. 2009/8 - 

PSY 2009/3; cf. voetnoot 16 voor de situaties waarin ereloonsupplementen (niet) mogen worden aangerekend; conventie borstreconstructie met eigen weefsel: 

meer info op https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/borstreconstructie-eigen-weefsel-ziekenhuis-

overeenkomst.aspx. 
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supplementen optrekt in stijgende lijn zijn.30 Figuur 19 toont de maximale percentages ereloonsupplementen van de algemene en 

universitaire ziekenhuizen in België; op heden variëren deze tussen 100% en 300% (stand van zaken 16-09-2019).  
 

Figuur 19. De maximale percentages van ereloonsupplementen van algemene en universitaire ziekenhuizen in België (stand van zaken 16-09-2019); enkel de 

hoofdcampus is weergegeven. Brongegevens: RIZIV bestand HonorariaSupplementen dd. 16-09-2019, online opnameverklaringen van de ziekenhuizen, 

ziekenhuiswebsites en geschreven media.     

 

 

Het aantal ziekenhuizen dat 100% hanteert als maximumpercentage ereloonsupplementen – 100% betekent een verdubbeling 

van het officiële tarief – is zienderogen geslonken en staat momenteel op 10:   

- AZ Sint-Jan Brugge-Oostende  

- AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout 

- Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper  

- Centre Hospitalier de Mouscron 

- Sint-Andriesziekenhuis, Tielt 

- AZ Jan Palfijn Gent 

- Sint-Trudo Ziekenhuis, Sint-Truiden 

- Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk 

- Mariaziekenhuis Noord Limburg, Overpelt  

- AZ Turnhout (m.u.v. 1 plastisch chirurg en ambulante MRI en CT angiografie) 
 

Dat 3 ziekenhuizen hun maximale ereloonsupplementenpercentage teruggeschroefd hebben in 2018 en 2019 (tabel 4) is 

lovenswaardig doch ontoereikend om de algemene trend in België om te buigen. De voorbije jaren trokken immers heel wat 

ziekenhuizen hun maximale ereloonsupplementpercentages op: 11 ziekenhuizen in 2017, 12 in 2018 en 5 in 2019 (stand van 

zaken op 16-09-2019). Tegelijk stellen we vast dat er steeds meer ziekenhuizen zijn met uitzonderingen op hun normale 

maximumpercentages (bijv. hogere maximumpercentages gelden voor specifieke disciplines, voor het gebruik van bepaalde 

technologieën (vb. robotgeassisteerde ingrepen), voor verblijven op luxe eenpersoonskamers, voor specifieke artsen, …).  

                                                 

30 “Supplementen niet in het gareel.” De Specialist 05-02-2019, beschikbaar via https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/supplementen-niet-in-het-
gareel.html 
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Tabel 4. Overzicht van de ziekenhuizen die de maximale ereloonsupplementpercentages hebben gewijzigd in 2017-2019 (stand van zaken september 2019). Basis: Brongegevens: RIZIV bestand HonorariaSupplementen dd. 

16-09-2019, online opnameverklaringen van de ziekenhuizen, ziekenhuiswebsites en geschreven media.     

2017 2018 2019 (tot 16-09-2019) 

Sint-Franciskusziekenhuis 
Heusden 

100% → 300% (plastische 
chirurgie); 150% voor andere 
disciplines 

↑ AZ Sint Lucas, Brugge 300% → 200% voor niet-
geconventioneerde artsen met 
behoud van max 100% voor 
geconventioneerde artsen 

↓ Europaziekenhuizen – Cliniques 
de L’Europe, Brussel 

300% → 200%   ↓ 

AZ Sint-Maria Halle 150% → 200% ↑ CH Chrétien, Luik 250% → 275% ↑ Kliniek St.-Jan – Clinique St.-
Jean 

300% → 200%   ↓ 

Klinik St-Josef, Sankt-Vith 165% → 200%  ↑ CHR de la Citadelle, Luik 200% → 250% ↑ Vivalia (IFAC) 160% → 200%  ↑ 

AZ Maria Middelares, Gent 100% → 150% 
(daghospitalisatie, klassiek was 
al zo  sinds 01-01-2015)  

↑ AZ Sint-Jozef, Malle 100% → 200% ↑ AZ Lokeren 110% → 150% ↑ 

Ziekenhuis Maas en Kempen, 
Maaseik 

100% → 125% (01-04-2017) 
125% → 150%  
(toepassingsdatum 01-10-2017; 
ingebracht op 16-09-2019) 

↑ AZ Rivierenland, 
Bornem/Willebroek 

120% → 200% ↑ AZ Sint-Lucas, Gent 100% → 125%  ↑ 

Jessaziekenhuis Hasselt 100% → 150%  ↑ AZ Nikolaas, Sint-Niklaas 110 → 150% ↑ AZ Damiaan, Oostende 100% → 110%  ↑ 

Heilig Hartziekenhuis Lier 100% → 135%  ↑ AZ Sint-Elisabeth, Zottegem 130% (?) → 150%  ↑ AZ Herentals 100% → 135% (?) ↑ 

Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis Aalst 

100% → 125%  ↑ RZ Heilig Hart, Tienen 100% → 150% ↑ 

AZ Zeno Knokke-Heist 100% → 120%  ↑ AZ Vesalius, Tongeren 100% → 150% ↑ 

AZ Lokeren 100% → 110%  ↑ Sint-Vincentius, Deinze 100% → 150% ↑ 

AZ Dimpna, Geel 100% → 105% (radiologen) 
 

 

↑ Silva Medical, Brussel 125% → 150% ↑ 

AZ West, Veurne 115% → 125% ↑ 

OLV Van Lourdesziekenhuis, 
Waregem 

100% → 120% ↑ 
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Vanuit de sector wordt vaak geargumenteerd dat het optrekken van de ereloonsupplementen noodzakelijk is om de 

ziekenhuizen niet in de problemen te brengen, waarbij veelal in eenzelfde adem gerefereerd wordt naar de MAHA studie.31 

Door een compleet gebrek aan transparantie over de bestemmeling (ziekenhuis versus arts) en bestemming van de 

(afdrachten) op honoraria, is o.a. de macro-afhankelijkheid van de ziekenhuissector (in globo + van individuele 

ziekenhuizen) van deze inkomsten onbekend. Ook 2 recente koninklijke besluiten in die context 32 verhelpen niet aan de 

redelijke vraag van volledige publieke transparantie hierover. Op vandaag is er geen enkele indicatie dat de hoogte van de 

(maximale en/of gefactureerde) ereloonsupplementen bij hospitalisatie in relatie zou staan met de financiële gezondheid van 

ziekenhuizen 33 of met de kwaliteit van de geboden zorg (“extra value for extra money”). Feit is wel dat het volume 

ereloonsupplementen sterk verschilt tussen de ziekenhuizen (IMA, klassieke opnames 2017; range 470.000 euro – (ruim) 

24,6 miljoen euro per ziekenhuis; figuur 20).  

 

Figuur 20. Volume ereloonsupplementen (in euro; bar chart) en verhouding geattesteerde ereloonsupplementen / ZIV tussenkomst (in %; heatmap) van de 

Belgische algemene en universitaire ziekenhuizen. Basis: IMA gegevens, klassieke opnames 2017.  

 

 

Vanuit patiëntenperspectief is het bedrag aan ereloonsupplementen per verblijf belangrijker dan cijfers op macro- of 

mesoniveau. Recent onderzoek toont deze evolutie, bij zowel klassieke als daghospitalisatie, voor de periode 2014-2017 

(tabel 5).26 CM cijfers leren ons dat – per opname op een eenpersoonskamer – het gemiddelde bedrag 

ereloonsupplementen in 2018 opnieuw gestegen is met 4,7% voor klassieke hospitalisatie, met 5,2% voor 

chirurgische daghospitalisatie en met 3,7% voor niet-chirurgische daghospitalisatie in vergelijking met 2017, bovenop 

de index (figuren 11-13). De stijgende trend die we al jaren zien zet zich dus verder. Ook worden ereloonsupplementen steeds 

systematischer aangerekend bij opnames in eenpersoonskamers, een trend die meest uitgesproken is bij daghospitalisatie 

(figuur 21).    

                                                 

31 De MAHA studie is een jaarlijkse analyse van de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen, uitgevoerd door Belfius. De meest recente studie 
(boekjaar 2018, beschikbaar via https://www.belfius.be/about-us/nl/nieuws/maha-analyse-2019/) toont onder meer dat (1) de financiële structuur van de 
sector globaal genomen gezond blijft, (2) winsten in de farmacie en bij medisch-technische diensten bijdragen aan de financiële gezondheid van het 
ziekenhuis, (3) de omzet steeg met 5,2% tot 15,5 miljard euro in 2018 (de farmaceutische producten stegen met 10,7%; de honoraria van de artsen stegen 
met 5,3%), (4) 32% van de ziekenhuizen een tekort vertoonde in 2018 (tegenover 44% in 2017) en (5) het courant resultaat – net als in 2017 – 0,2% 
vertegenwoordigde van de omzet. Merk op dat in de studie geen cijfermateriaal beschikbaar is over eventuele reserves en provisies, wat echter een completer 
beeld zou kunnen geven. 
32 KB van 29 juli 2019 tot wijziging van het KB van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel van de 

ziekenhuizen (BS 9 aug 2019); KB van 29 juli tot wijziging van het KB van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen (BS 9 aug 2019).  
33 C. Vande Voorde. De rol van supplementen en private verzekeringen in een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Presentatie Itinera 21-03-2019, 
Brussel. Slide 6 van 29, beschikbaar via https://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/Presentatie-Carine-Vande-Voorde.pdf; 
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/een-op-de-drie-ziekenhuizen-in-het-rood/10065720.html; De Tijd Interactief “Eén op de vier Vlaamse 
ziekenhuizen in het rood“ beschikbaar via https://multimedia.tijd.be/ziekenhuizen2019/ en L’Echo “Que lest l’état de santé de votre hôpital?” beschikbaar via 
https://multimedia.lecho.be/finances-hopitaux-
2019/?utm_campaign=NOUVEAUSUR&utm_medium=email&utm_source=SIM&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&ut
m_term=. 
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Tabel 5. Distributie van de aangerekende ereloonsupplementen volgens het type verblijf; tabel overgenomen uit https://ima-aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_-

_ereloonsupplementen_geattesteerd_tijdens_ziekenhuisverblijven_-_data_2017.pdf: tabel 9 op p. 18).  

Type verblijf Jaar Aantal verblijven met 
ereloonsupplementen 

Indien ereloonsupplementen gefactureerd: bedrag per 
opname 

Gemiddelde Mediaan P95 P99 

Klassieke opname 2014 378.254 € 1.109 € 732 € 3.296 € 6.623 

2017 379.534 € 1.249 € 839 € 3.678 € 7.762 

Daghospitalisatie 2014 211.380 € 437 € 289 € 1.380 € 2.246 

2017 147.823 € 591 € 460 € 1.622 € 2.476 

 

 

Figuur 21. Evolutie van het procentuele aandeel van de opnames in eenpersoonskamers waarbij ereloonsupplementen worden aangerekend, per 

hospitalisatietype (gegevens CM leden, 2011-2018). 

 

 

Vooral het risico om geconfronteerd te worden met heel hoge ereloonsupplementen is toegenomen met de tijd.26 Zo 

werden in 2017, in België (IMA gegevens), 2.913 patiënten geconfronteerd met een bedrag van meer dan 10.000 euro aan 

ereloonsupplementen voor hun ziekenhuisopnames dat jaar, wat 50% meer is dan in 2014. Soortgelijk betaalden 37.408 

patiënten meer dan 3.000 euro aan ereloonsupplementen voor hun ziekenhuisopnames in 2017. Drie jaar eerder – in 2014 – 

waren dit “nog maar” 30.032 patiënten. Bij ruim 43% van de klassieke verblijven waarbij in 2017 ereloonsupplementen werden 

aangerekend, bedroegen deze meer dan 1.000 euro. Analoog overschreden de ereloonsupplementen bij daghospitalisatie de 

1.000 euro bij 18% van de opnames waarbij ereloonsupplementen werden gefactureerd.26 Vinden we het als maatschappij 

aanvaardbaar dat er in 2017 33 patiënten waren die – voor één enkele ziekenhuisopname – meer dan 30.000 euro aan 

ereloonsupplementen moesten ophoesten?26 Het feit dat – in 2017 – bij meer dan 10.000 ziekenhuisopnames minstens 

5.000 euro aan ereloonsupplementen werd aangerekend,26 wordt zelfs door Dr. Marc Moens benoemd als 

“verontrustend”.34 Ook bestaat er een opvallende geografische heterogeniteit in het risico om als patiënt geconfronteerd 

te worden met zeer hoge ereloonsupplementen: voor ziekenhuisopnames (al dan niet met overnachting) waarbij 

ereloonsupplementen werden aangerekend, was de kans dat deze – per opname – hoger waren dan 5.000 euro bijna 1 op 

20 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegenover ongeveer 1 op 100 in Vlaanderen.26  

 

Laten we in deze context niet vergeten dat de patiënt zonder hospitalisatieverzekering op geen enkele manier 

beschermd is tegen (hoge) ereloonsupplementen, ook niet door sociale vangnetten zoals de MAF of het statuut verhoogde 

tegemoetkoming van medische kosten. Wanneer personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering bij 

                                                 

34 “Supplementen niet in het gareel.” De Specialist 05-02-2019, beschikbaar via https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/supplementen-niet-in-
het-gareel.html 
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ziekenhuisopname kiezen voor een eenpersoonskamer zijn de ereloonsupplementen (en dus ook het risico op zeer hoge 

ereloonsupplementen) gelijkaardig aan die van gewone rechthebbenden.26 We zien dat – bij klassieke opnames - gewone 

rechthebbenden 3 keer vaker op een eenpersoonskamer verblijven vergeleken met personen met het statuut verhoogde 

tegemoetkoming (CM cijfers 2018, IMA cijfers 2017). Vanuit het perspectief van de patiënt is het dus niet zo dat iedereen 

gelijke toegang heeft tot gelijke zorg.  

 

 

Men zou zich de vraag kunnen stellen of er geen sociale stratificatie van ziekenhuizen dreigt, waarbij in ziekenhuizen met 

een “welstellend” publiek verhoudingsgewijs veel ereloonsupplementen geïnd (kunnen) worden, hetgeen niet zo is in 

ziekenhuizen met een financieel minder gunstig achterland. We zien effectief een statistisch significante relatie tussen het 

percentage voorkeurgerechtigde patiënten enerzijds en het financieel gewicht van ereloonsupplementen t.o.v. de officiële ZIV 

honoraria anderzijds (gegevens klassieke opnames, IMA, 2017): in ziekenhuizen waar een groter aandeel van de 

patiënten recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming is het relatieve gewicht van de totale 

ereloonsupplementenmassa t.o.v. de ZIV honorariummassa lager (p<0.001; r = -0.34; figuur 22). Genoemd verband – 

hetwelk niet noodzakelijkerwijs causaal van aard is – is sterk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (r = -0.80), matig in 

Vlaanderen (r = -0.56) en zwak in Wallonië (r = -0.33).  

 
Figuur 22. De relatie tussen het ziekenhuisspecifieke percentage opnames voorkeurgerechtigde patiënten t.o.v. het totaal aantal opnames enerzijds en de 

procentuele verhouding ereloonsupplementen t.o.v. de ZIV tussenkomst  (IMA, data 2017, klassieke opnames). 

 

 
 

 

Wanneer we meerdere variabelen in een multivariaat lineair regressiemodel plaatsen, zien we dat 4 parameters samen 85% 

van de variantie in de ereloonsupplementenmassa t.o.v. ZIV honorariummassa verklaren (klassieke opnames, IMA, 2017):  

- (1) het percentage rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming,  

- (2) het procentuele aandeel van de opnames waarbij ereloonsupplementen worden gefactureerd (proxy voor het 

aandeel van de opnames op eenpersoonskamers),  

- (3) het maximaal aanrekenbaar percentage ereloonsupplementen, en  

- (4) gewest.  

Het percentage rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming t.o.v. het totaal aantal opgenomen patiënten blijkt een 

cruciale factor in het meervoudig regressiemodel. Voor ziekenhuizen met een gelijke score op de overige variabelen in het 

model, komt een verschil van 1% (meer) patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming overeen met een 

vermindering van 0,33% van de verhouding ereloonsupplementenmassa op ZIV honorariummassa (appendix 5). Op 

basis van onze analyses is er geen evidentie dat het type ziekenhuis (algemeen dan wel universitair ziekenhuis) en het totaal 

aantal ziekenhuisopnames bijkomende informatie zouden leveren voor het voorspellen van de ereloonsupplementenmassa 

t.o.v. de ZIV honorariummassa eens de waarden op de 4 significante variabelen in het model gekend zijn.   
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De heterogeniteit in gefactureerde ereloonsupplementen beperkt zich niet tot complexe en/of zeldzame medische 

situaties. Ook voor gestandaardiseerde ingrepen die door de band genomen goed voorspelbaar zijn en weinig variëren 

tussen patiënten kunnen de ereloonsupplementen hoog oplopen en bestaan er grote verschillen tussen en zelfs binnen 

ziekenhuizen. Hoe valt de grote variatie in ereloonsupplementen te verantwoorden tussen ziekenhuizen voor bijv. een vaginale 

bevalling (klassieke opname; figuur 23) of cataractingreep (daghospitalisatie, figuur 24)? Hoe valt aan een patiënt uit te leggen 

dat bij een vaginale bevalling met verblijf op een eenpersoonskamer – binnen eenzelfde ziekenhuis – 25% van de vrouwen 

meer dan 2.154 euro aan ereloonsupplementen betaalt daar waar een andere 25% minder dan 715 euro aan 

ereloonsupplementen betaalt?26 Is het aanvaardbaar dat een vrouw die bij een vaginale bevalling opteert voor een 

eenpersoonskamer een factuur kan ontvangen van meer dan 8.000 euro aan ereloonsupplementen?26 Dit is echter de realiteit 

in België. 

 

Figuur 23. Gemiddeld bedrag aan ereloonsupplementen voor een vaginale bevalling per ziekenhuis, met aanduiding van gewest (kleurcode) en type 

ziekenhuis (algemeen ziekenhuis: marker rond; universitair ziekenhuis: marker vierkant). Bron: IMA atlas http://www.ima-aim.be, geconsulteerd op 29-08-

2019. 

 

 

Figuur 24. Gemiddeld bedrag aan ereloonsupplementen voor een cataractingreep in daghospitalisatie, per ziekenhuis, met aanduiding van gewest 

(kleurcode) en type ziekenhuis (algemeen ziekenhuis: marker rond; universitair ziekenhuis: marker vierkant). Bron: IMA atlas http://www.ima-aim.be, 

geconsulteerd op 29-08-2019. 
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Niet enkel de hoegrootheid van de aangerekende ereloonsupplementen, maar ook het procentuele aandeel van de opnames 

waarbij ereloonsupplementen worden gefactureerd, kan sterk verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis (figuur 25). Concreet 

zien we bijv. ziekenhuizen waar ongeveer de helft van de cataractingrepen (daghospitalisatie, 2018) bij CM leden 

plaatsvonden mét aanrekening van ereloonsupplementen, daar waar het ziekenhuisoverschrijdend gemiddelde bij CM leden 

4,8% bedraagt (figuur 26). Biedt elk ziekenhuis in de praktijk wel nog voldoende mogelijkheden voor de patiënt om 

opgenomen te worden zonder supplementen (ook in daghospitalisatie), met dezelfde kwaliteit van zorg in al haar 

dimensies?    

 

Figuur 25. Aandeel van de ziekenhuisopnames waarbij ereloonsupplementen aangerekend worden (basis: grafiek 7 op p. 15 van IMA studie 

“Ereloonsupplementen geattesteerd tijdens ziekenhuisverblijven. Data 2017”, beschikbaar via https://ima-aim.be/IMG/pdf/ima-rapport_-

_ereloonsupplementen_geattesteerd_tijdens_ziekenhuisverblijven_-_data_2017.pdf). 

 

 
Figuur 26. Het procentuele aandeel van de patiënten bij wie ereloonsupplementen werden aangerekend voor een cataractingreep in daghospitalisatie 

(secundaire as), alsook het totale aantal cataractingrepen (primaire as) en het mediaan bedrag aan ereloonsupplementen (primaire as). Basis: 57.522 

cataractingrepen in daghospitalisatie bij CM leden, 2018.  
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CM VISIE  

De problematiek van de steeds toenemende ereloonsupplementen wordt al jarenlang aangeklaagd, niet in het minst 

door CM. We stellen vast dat zelfregulering van de sector, o.a. via de deontologie, er in een steeds groter aantal gevallen 

niet meer in slaagt om de erelonen binnen aanvaardbare, gematigde en bescheiden perken te houden. Ook high-level 

overleg omtrent het vermijden van excessen, het afremmen van het groeiritme van ereloonsupplementen op 

eenpersoonskamers en het voorzien in duidelijke kostenramingen ten behoeve van de patiënt, hebben tot op heden tot 

geen enkel engagement kunnen leiden vanuit de sector.  

 

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  kwaliteitsvolle gezondheidszorg toegankelijk te houden voor elkeen, ondermijnen de ereloonsupplementen dit 

grondbeginsel. Hoe krijg je daarenboven in het buitenland uitgelegd dat – bij ziekenhuisopname – de medische kost 

ten laste van de patiënt verschilt naargelang diens kamerkeuze? CM ziet geen enkel rationeel argument waarom er 

ereloonsupplementen gevraagd zouden mogen worden aan een patiënt omdat deze op een eenpersoonskamer verblijft 

(waarvoor deze nota bene ook al extra hotelkosten betaalt). Dat dit onhoudbaar is, wordt ook door de 

sector/zorgverstrekkers zelf erkend. Getuige hiervan zijn o.m.  

- “Hôpital. Le business de la chambre privée.”, Le Vif, N° 37, 12-09-2019, p. 30 

- Zorg 2030, p. 25: “de ereloonsupplementen vervallen” (rapport beschikbaar via http://www.zorg2030.be/) 

 

Bij ziekenhuisopname is het verschil in kostprijs ten laste van de patiënt in een één- dan wel twee- of 

meerpersoonskamer zodanig groot geworden dat dit op geen enkele manier nog te verantwoorden is. 

Ereloonsupplementen spelen hierin een hoofdrol. Het zou van een verregaande lichtzinnigheid getuigen te stellen dat 

dergelijke prijsverschillen geen probleem vormen “omdat de hospitalisatieverzekering toch terugbetaalt.” Immers, niet 

iedereen heeft een hospitalisatieverzekering (naar schatting heeft 25% van de Belgische bevolking geen 

hospitalisatieverzekering), hospitalisatieverzekeringen zijn vaak niet allesdekkend en ook de premies worden steeds 

duurder. De financiële toegankelijkheid van eenpersoonskamers staat zodanig zwaar onder druk voor burgers zonder 

hospitalisatieverzekering en/of voor zij met een kwetsbaar socio-economisch profiel dat dit een voorbeeld is geworden 

van een gezondheidszorg met twee snelheden. CM spreekt zich uit tegen dergelijke evoluties. Toegankelijkheid van 

gezondheidszorg - dus ook van zorg in eenpersoonskamers - beschouwen wij als een van de vele indicatoren van 

kwaliteitsvolle zorg, met de patiënt centraal.   

 

Voor CM is het duidelijk: het gecontroleerd afschaffen van ereloonsupplementen bij de gehospitaliseerde patiënt 

is een noodzakelijke stap willen we de verplichte ziekteverzekering – die naam echt waardig – veilig stellen. Wanneer 

supplementen verdwijnen, zijn er eigenlijk geen hospitalisatieverzekeringen meer nodig. Doorheen de jaren heeft 

zich een pervers systeem ontwikkeld waarbij het bestaan van hospitalisatieverzekeringen aangegrepen wordt als alibi 

om steeds hogere supplementen aan te rekenen en waarbij de steeds toenemende supplementen de premies voor 

hospitalisatieverzekeringen de hoogte instuwen. Het is deze kostenverhogende spiraal die CM wil doorbreken omdat het 

raakt aan de fundamentele principes van gezondheidszorg en sociale “zekerheid”.  

 

In grote lijnen zou het wegwerken van ereloonsupplementen bij ziekenhuisopnames er als volgt kunnen uitzien:  

 

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

daghospitalisatie als klassieke opnames).  

 Dit moet leiden tot een gevoelige vermindering van de premies voor een bijkomende 

ziektekostenverzekering, zowel voor individuele als voor collectieve contracten. In 2017 bedroeg de 

premiemassa voor bijkomende ziektekostenverzekeringen in België 2 miljard euro (waarvan 39% via 

collectieve private verzekeringscontracten, 35% via verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand 

(mutualiteiten) en 26% via individuele private verzekeringscontracten).  
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- Transfer van middelen ten bedrage van de huidige ereloonsupplementenmassa richting budget van de verplichte 

ziektekostenverzekering. 

Een deel van het geld dat vrijkomt bij iedereen die op vandaag premies betaalt voor bijkomende 

ziektekostenverzekeringen volstaat en dient op solidaire wijze ingekanteld te worden in het budget van de verplichte 

ziektekostenverzekering: 650 miljoen euro, periodiek te herzien.  

 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. 

 Methodes om de 650 miljoen euro te integreren in de verplichte ziekteverzekering (te bespreken met de sociale 

partners): 

 • hetzij via het optrekken van de sociale bijdrage;  

• hetzij via het optrekken van het aandeel van de sociale zekerheid in de alternatieve financieringsbronnen;  

• hetzij via een verhoging van de algemene staatstoelagen;  

• hetzij via een combinatie van deze maatregelen. 

 

- Verdeling van deze getransfereerde middelen tussen ziekenhuizen en artsen-specialisten op basis van 

transparante, objectief gefundeerde en billijke verdeelsleutels. CM onderschrijft immers het belang van een correcte 

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

verschillende specialismen binnen het artsenkorps.     

 

Teneinde een mogelijke shift van supplementen naar de ambulante sector te kunnen opvolgen, is ook vanuit de 

poliklinische en ambulante praktijk voldoende informatie noodzakelijk. We vragen totale transparantie over de 

aangerekende bedragen en plaats van verstrekking bij ambulante en extramurale verstrekkingen, zeker ook 

wanneer de derdebetalersregeling wordt toegepast.  

 

Op korte termijn vragen we ook een verbod op het aanrekenen van ereloonsupplementen op medisch-technische 

prestaties.  

We vinden dat elke patiënt binnen de ziekenhuismuren toegang moet hebben tot ambulante zorg aan 

conventietarief. Dit tegen dezelfde voorwaarden (o.a. wachttijd) en met dezelfde kwaliteit als patiënten die niet tegen 

conventietarief willen gezien worden. 

 

Daarenboven moeten we als ziekenfondsen, overheid en zorgverleners samen werk maken van positieve incentives 

die het conventiesysteem aantrekkelijker maken en van maatregelen die het werken buiten conventie 

ontmoedigen. Concreet denken wij o.m. aan (1) het inbouwen van tegemoetkomingen voor administratieve kosten voor 

geconventioneerde zorgverleners, (2) meer aandacht voor (noodzakelijke) prestaties op onregelmatige tijdstippen bij 

geconventioneerde zorgverleners, (3) het afschaffen van de mogelijkheid tot partieel conventioneren, (4) een verbod op 

het hanteren van inkomensplafonds van de patiënt waarboven geconventioneerde zorgverleners niet meer gebonden 

zijn door het afgesproken tarief, (5) het inbouwen van de mogelijkheid voor verzekeringsinstellingen om zorgverleners 

die zich niet houden aan tariefafspraken, guidelines of kwaliteitsnormen uit het conventiesysteem te sluiten, en (6) het 

werken aan conventietarief reglementair te verplichten voor zorgaanbieders die werkzaam zijn binnen multidisciplinaire 

samenwerkingsinitatieven.  

 

Als toekomstgericht gezondheidsfonds vindt CM dat eenpersoonskamers de standaard moeten worden voor 

klassieke ziekenhuisopnames. Op basis van een grootschalige ledenbevraging en gesterkt door (internationale) 

vakliteratuur, stellen wij een verhouding van 80% eenpersoonskamers en 20% twee- of meerpersoonskamers 

voorop als streefdoel. 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.  
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b. Kamersupplementen 

 

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

een verblijf in een individuele kamer, op voorwaarde dat minstens de helft van het aantal bedden in het ziekenhuis beschikbaar 

kan worden gesteld voor het onderbrengen van patiënten die zonder supplementen wensen te worden opgenomen.35 Ook 

stipuleert de wetgever een aantal andere situaties waarin geen kamersupplement mag worden aangerekend – zie voetnoot 

16. Op heden zijn er geen wettelijke bepalingen omtrent wat een kamersupplement (niet) dekt, noch bestaat er een 

wettelijk maximum. Elk ziekenhuis bepaalt zelf hoeveel het kamersupplement (uitgedrukt in euro per dag) bedraagt.  

 

Op basis van facturatiegegevens weten we dat de totale massa kamersupplementen betaald door CM leden in 2018 46,3 

miljoen euro bedroeg. Van dit bedrag had 43,7 miljoen euro (94,4%) betrekking op klassieke ziekenhuisopnames, 1,6 miljoen 

euro op niet-chirurgische daghospitalisatie en 1 miljoen euro op chirurgische daghospitalisatie. Nationaal beschouwd kan het 

totale volume kamersupplementen geraamd worden op ca. 115 miljoen euro.  

 

Het bedrag aan kamersupplementen per dag kan zeer hoog zijn, zonder ook maar enige verantwoording. Er bestaat 

een grote heterogeniteit in gevraagde bedragen per dag, naargelang het ziekenhuis, de afdeling of dienst, de vleugel van 

het ziekenhuisgebouw, het hospitalisatietype, karakteristieken van een kamer (vb. kamer met of zonder douche), … Zelfs 

binnen eenzelfde ziekenhuisverblijf bij eenzelfde patiënt op eenzelfde kamer hanteren sommige ziekenhuizen een 

prijsdifferentiatie, waarbij het kamersupplement op dag één 30 euro hoger is dan het tarief op de volgende dagen.  

 

Daar waar er ziekenhuizen zijn die een eenpersoonskamer aanbieden tegen een extra “hotelkost” van minder dan 50 euro 

per dag, kunnen de maxima in andere ziekenhuizen oplopen tot 330 euro kamersupplement per dag. Tegenover deze 

laatstgenoemde prijs staat weliswaar een luxesuite. Specifiek bij CM leden bedroeg – in 2018 – het hoogst gefactureerde 

kamersupplement 300 euro per dag. Ook in daghospitalisatie kunnen de kamersupplementen zeer aanzienlijk zijn, ook 

al overnacht de patiënt bij daghospitalisatie niet in het ziekenhuis en maakt de patiënt maximaal enkele uren gebruik van een 

kamer. Is bijv. een kamersupplement van 150 euro voor het even tot rust komen na een cataractingreep in daghospitalisatie 

te verantwoorden?  

 

                                                 

35 Art. 97 van de Wet op de ziekenhuizen 

In bijvoorbeeld de hotelsector lijkt het ondenkbaar dat een overnachting op een twee- of meerpersoonskamer – samen 

met een onbekende mede-cliënt – de norm zou zijn, behalve indien men bereid is een (vooraf onbekend) veelvoud te 

betalen voor een individuele kamer. Nochtans benadert dit scenario de realiteit waarmee personen in België 

geconfronteerd worden wanneer ze ernstige gezondheidsproblemen  hebben die hospitalisatie behoeven. De 

overcapaciteit aan ziekenhuisbedden die er op vandaag is, biedt in deze context opportuniteiten: het KCE 

berekende dat er – t.o.v. de behoefte in 2025 en rekening houdend met de versnelde veroudering – ca. 6.000 

ziekenhuisbedden te veel zijn in België (KCE rapport 289AS).   

 

Eenpersoonskamers als standaard kunnen echter alleen als ook de ereloonsupplementen worden weggewerkt. 

 

De vaststelling dat steeds meer ziekenhuizen “luxe eenpersoonskamers” aanbieden tegen hogere supplementen dan 

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

en meer als standaard beschouwen. 

 

Teneinde de overgang naar verhoudingsgewijs meer eenpersoonskamers te kunnen opvolgen, is het aangewezen een 

kadaster aan te leggen met ziekenhuisspecifieke gegevens over de beschikbare een-, twee- en meerpersoonskamers 

(aantallen en karakteristieken).  
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Een analyse van de ziekenhuiswebsites leert al snel dat er ziekenhuizen zijn die 4, 5 of nog meer tarieven van 

kamersupplementen hanteren. Deze fijnmazigheid is niet gevat in de informatie die het RIZIV periodiek overmaakt aan de 

verzekeringsinstellingen, noch valt deze af te leiden uit de facturatiegegevens van onze leden. De informatie waarover wij op 

vandaag beschikken is niet voldoende gedetailleerd en up-to-date om de burger/onze leden voorafgaandelijk en duidelijk te 

kunnen informeren over de “hotelkost” van een ziekenhuisopname. Desalniettemin beschouwen wij informatieverlening aan 

onze leden als een belangrijke opdracht (o.a. as 6 van het Toekomstpact met de ziekenfondsen). Internationaal beschouwd 

is het trouwens niet algemeen gangbaar dat de gehospitaliseerde patiënt een extra (hotel)kost betaalt wanneer hij/zij verblijft 

op een eenpersoonskamer.   

 

De inrichtingsnormen die door ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, zijn gevat in het KB van 23-10-1964. 

De inrichtingsnormen van de jaren ’60 komen echter niet noodzakelijk nog overeen met de standaarden anno 2019. 

Is het bijv. nog actueel in 1 toilet per 10 patiënten te voorzien? En behoren tv, wifi, … tot de standaarduitrusting van een 

hedendaagse ziekenhuiskamer of zijn ze nog steeds “extra’s”? 

 

 

     

 

 

 

 

 

CM VISIE  

 

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

die redelijk is en aansluit bij hedendaagse, realistische inrichtingsnormen.  

 

Wat “redelijk” is moet worden vastgesteld. Wij denken o.a. aan vastgelegde, transparante maximumprijzen. CM wil – 

bij voorkeur in samenspraak met de sector – komen tot een beperking van de kamersupplementen op 

eenpersoonskamers zoals ook voorzien in de wet.  

(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 ziekenhuizen 

vertegenwoordigen).  

 

Ons pleidooi voor een beperking van de kamersupplementen, gekoppeld aan objectieve criteria, gaat samen met 

een pleidooi voor een correcte en transparante ziekenhuisfinanciering. 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 op aan om hierin 

initiatief te nemen en overleg dienaangaande te faciliteren tussen de ziekenhuisbeheerders/ziekenhuiskoepels en 

verzekeringsinstellingen.  

 

We vragen ook een duidelijk regelgevend kader over wat een kamersupplement niet dekt.  

 

De standaardinrichtingsnormen voor ziekenhuiskamers dateren van 55 jaar geleden en zijn dringend aan 

actualisering toe. De vraag tot herziening en actualisering van de normen heeft betrekking op zowel een-, twee- als 

meerpersoonskamers. Bij voorkeur wordt tevens in een clausule voorzien die stelt dat – in de toekomst – de 

inrichtingsnormen periodiek herzien moeten worden.  
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C. Niet door ZIV vergoede producten, verstrekkingen of diensten  

 

In 2018 betaalden CM leden 88,9 miljoen euro aan niet-vergoedbare verstrekkingen, producten en diensten gefactureerd 

door ziekenhuizen. Dit betekent dat het totaal voor België geraamd worden op zo’n 218 miljoen euro. In de periode 2009-2018 

kende de totale massa niet-vergoedbare betalingen bij CM leden een reële jaarlijkse groei met 1,7% bovenop de index.  

Niet-vergoedbare betalingen kunnen in 3 grote subgroepen worden onderverdeeld: niet-vergoedbare medische en 

paramedische honoraria, niet-vergoedbare implantaten en hygiëneproducten en diverse kosten.   

Vooral de omvang en evolutie van niet-vergoedbare (para)medische honoraria is opvallend (figuur 27). In 2018 betaalden 

CM leden 42,7 miljoen euro niet-vergoedbare (para)medische honoraria gefactureerd door ziekenhuizen. Voor de gehele 

Belgische bevolking kan dit bijgevolg geraamd worden op ca. 105 miljoen euro. Bij CM leden maakten de niet-vergoedbare 

honoraria 48% uit van alle niet-vergoedbare betalingen voorwerp van deze studie (figuur 28). Merk hierbij op dat – in 2018 – 

56% van de niet-vergoedbare (para)medische honoraria gefactureerd door ziekenhuizen zich buiten de hospitalisatiecontext 

situeerde, m.a.w. in de ambulante sfeer. De massa niet-vergoedbare honoraria is in de periode 2009-2018 toegenomen 

met gemiddeld 5,1% per jaar, bovenop de index. Procentueel beschouwd is de toename het meest uitgesproken in 

daghospitalisatie (+7,7% per jaar in niet-chirurgische daghospitalisatie; +7,0% per jaar in chirurgische daghospitalisatie) en 

bij ambulante activiteit (gemiddelde jaarlijkse toename van 5,8%). Echter, ook bij klassieke opname zien we een jaarlijkse 

reële toename van 2,1%.   

 

 

Op korte termijn vragen we: 

 

- transparantie van elk ziekenhuis over  

* 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? …)  

* welke kosten een kamersupplement in de praktijk dekt  

* wat “kamercomfort” of “accommodatiekost” op heden betekent en wanneer dit wordt aangerekend (zie ook onder, punt 

C.b.) 

 

 Als pasmunt voor deze transparantie op korte termijn doen we momenteel geen voorstellen naar een 

bovengrens (maximumbedrag) voor kamersupplementen.  

 

 Wanneer de gevraagde 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. 

 

- een verbod op het factureren van een forfaitair kamercomfort op eenpersoonskamers op een andere manier dan 

de kamersupplementen (o.a. via de codes 960492-960503; zie ook infra)  

 

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

identiek is voor alle ziekenhuizen.  

 
- dat het kamersupplementenbedrag gelijk is voor alle dagen op een eenpersoonskamer (m.a.w. geen 

prijsdifferentiatiemogelijkheden op ligdag 1 t.o.v. de daarop volgende ligdagen).  
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Figuur 27. Evolutie 2009-2018 van niet-vergoedbare betalingen gefactureerd door ziekenhuizen aan CM leden (prijzen 2018); overeenkomst oncofreezing 

niet weergegeven op de figuur. 

 

 

Figuur 28. Verstrekkingen, producten en diensten volledig ten laste van de patiënt, gefactureerd door ziekenhuizen (CM data, 2018).  

 

 

In verhouding tot het volume ereloonsupplementen lijkt – in globo,– het volume niet-vergoedbare honoraria eerder beperkt 

(figuur 29). Bij ambulante activiteit gefactureerd door ziekenhuizen is de gemiddelde jaarlijkse toename (2009-2018) van 

ereloonsupplementen duidelijk meer uitgesproken dan deze van niet-vergoedbare (para)medische honoraria. In 

daghospitalisatie daarentegen is de gemiddelde jaarlijkse toename van niet-vergoedbare (para)medische honoraria duidelijk 

groter dan deze van ereloonsupplementen. Dit is vooral het geval in chirurgische daghospitalisatie. In klassieke opname liggen 

de procentuele groeiritmes van ereloonsupplementen en niet-vergoedbare (para)medische honoraria in dezelfde grootte-orde, 

op een niveau dat duidelijk hoger ligt dan het groeiritme van de ZIV honoraria.   
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Figuur 29. Evolutie 2009-2018 van niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria en ereloonsupplementen (CM leden, index niet verdisconteerd) 

voor klassieke opnames, daghospitalisatie en “residuaire” (ambulante) activiteit gefactureerd door ziekenhuizen.  

 

 

In 2018 betaalden CM leden 28,3 miljoen euro aan niet-vergoedbare implantaten en hygiëneproducten gefactureerd door 

ziekenhuizen (figuur 28), wat overeenkomt met 32% van de totale massa niet-vergoedbare betalingen. Deze categorie van 

niet-vergoedbare betalingen heeft voornamelijk betrekking op het hospitalisatiegedeelte van het ziekenhuis. Daar waar we bij 

klassieke opname een afname zien doorheen de tijd (gemiddelde jaarlijkse afname met 2,7% in 2009-2018, index 

verdisconteerd), stellen we een toename vast van de geldelijke massa bij chirurgische daghospitalisatie (+3,9% per jaar in 

2009-2018). Over alle activiteitstypes van ziekenhuizen heen beschouwd, is er een afname van de geldelijke massa niet-

vergoedbare implantaten doorheen de tijd (gemiddeld -0,7% per jaar). Merk op dat dit de resultante is van een sterk dalende 

trend tussen 2009 en 2013 en een sterk stijgende trend tussen 2013 en 2018.     

“Diverse kosten” gefactureerd door ziekenhuizen aan CM leden bedroegen 17,9 miljoen euro in 2018, wat overeenkomt 

met 20% van de niet-vergoedbare betalingen die voorwerp zijn van deze studie. De totale massa diverse kosten bij CM leden 

blijft vrij stabiel/neemt licht af doorheen de tijd (gemiddeld -0,7% per jaar in 2009-2018). Dit type kosten heeft voornamelijk 

betrekking op klassieke opnames.  

 

Figuur 30 toont verder detail van de opbouw van de niet-vergoedbare betalingen (CM leden, 2018). Opvallend hierbij is o.m.:  

- de hoogte van het bedrag van niet-vergoedbare therapeutische geneeskundige verstrekkingen (24,3 miljoen euro)  

- het aanzienlijke bedrag voor niet-vergoedbare laboratoriumonderzoeken (7,9 miljoen euro) 

- niet-vergoedbare diagnostische geneeskundige verstrekkingen ten bedrage van 7,0 miljoen euro 

- de dominantie van ambulante ziekenhuisactiviteit in de niet-vergoedbare honoraria 

- de facturatie van 4,3 miljoen euro aan kamercomfort (quasi uitsluitend in klassieke opname)  

 

Daarnaast vallen ook de aanzienlijke bedragen op voor een aantal andere categorieën (waar weliswaar een levering tegenover 

staat): 

- 15,6 miljoen euro voor niet-vergoedbare hygiëneproducten met APB-code die geen erkend geneesmiddel zijn (dit 

kan bijv. bodylotion zijn, zeep, badschuim, voedingssupplementen, …)  

- 8,3 miljoen euro voor niet-vergoedbare notificatieplichtige implantaten, overwegend gefactureerd bij klassieke 

opnames en chirurgische daghospitalisatie 
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Figuur 30. Detail van niet-vergoedbare verstrekkingen, producten en diensten gefactureerd door ziekenhuizen aan CM leden (2018). 

 

 

In wat volgt, focussen we vooral op niet-vergoedbare honoraria en kamercomfort. De overige elementen (zoals bijv. medische 

hulpmiddelen, implantaten, cosmetica, …) zullen – samen met o.a. niet-vergoedbare geneesmiddelen – deel uitmaken van 

een aparte studie.  

 

 

a.  Niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria  

 

Gemiddeld genomen – per opname beschouwd – lijken de niet-vergoedbare (para)medische honoraria relatief beperkt: 12 

euro per klassieke opname, 24 euro per chirurgische dagopname, 7 euro per niet-chirurgische dagopname en 2 euro voor 

per “residuaire” (ambulante) activiteit. Gemiddelden kunnen echter aanzienlijke variaties maskeren, bijv. tussen disciplines of 

ingrepen. Teneinde hier zicht op te krijgen hebben we de context trachten te reconstrueren waarin de niet-vergoedbare 

betalingen werden geattesteerd. De strategie die we hiertoe gebruikt hebben (m.n. per opname bepalen bij welk specialisme 

het zwaartepunt van de ZIV kost lag) leverde volgende inzichten:  

- Bij klassieke opname kon 87,5% van de niet-vergoedbare betalingen (d.i. 31,6 van de 36,1 miljoen euro) gekoppeld 

worden aan een specialisme. Voor de overige 4,5 miljoen euro lukte dit niet, hetzij omdat het specialisme bij wie het 

zwaartepunt van de ZIV kost lag niet gevat was in de bevoegdheidscodes die we in deze studie gebruikten 

(“residuaire groep”, cf. appendix 2) hetzij omdat niet zowel datum van opname én van ontslag gekend waren.   
 

- Bij daghospitalisatie (d.i. chirurgische en niet-chirurgische dagopnames, samen beschouwd) kon 97,5% van de niet-

vergoedbare betalingen (14,3 van de 14,7 miljoen euro) toegekend worden aan een specialisme. Voor de overige 

2,5% lukte dit niet omdat het specialisme bij wie het zwaartepunt van de ZIV kost lag niet gevat was in de 

bevoegdheidscodes opgenomen in deze studie.   
 

- Bij de residuaire activiteit (ambulant) kon slechts 46,1% van de niet-vergoedbare betalingen worden 

gekoppeld aan een specialisme. De voornaamste reden voor het niet kunnen koppelen van het overige bedrag 

niet-vergoedbare (para)medische honoraria (ca. was dat  er op de dag van de facturatie van het niet-vergoedbare 

bedrag geen enkele andere prestatie gefactureerd werd (voor betreffende patiënt, in betreffend ziekenhuis). Dit 

is het geval bij meer dan 7 miljoen euro niet-vergoedbare (para)medische honoraria. In de gevallen waar wel andere 

prestaties werden gefactureerd (voor betreffende patiënt, in betreffend ziekenhuis, op die dag), ging het veelal om 

medicatie (gekoppeld aan ca. 3,9 miljoen euro niet-vergoedbare (para)medische honoraria) of labotesten 

(gekoppeld aan ca. 2,4 miljoen euro niet-vergoedbare (para)medische honoraria). Hierbij was het niet mogelijk om 

een specialisme te bepalen op basis van de bevoegdheidscodes gebruikt in deze studie.   

  

In de paragrafen die volgen, beperken we ons (noodgedwongen) tot die bedragen die we konden linken aan een specialisme, 

bij achtereenvolgens klassieke opnames, daghospitalisatie en “residuaire” (ambulante) activiteit. We benadrukken dat het niet 

noodzakelijkerwijs steeds de specialismen met de hoogste ZIV tussenkomst zijn die ook effectief de niet-vergoedbare 

betalingen factureren. Immers, op vandaag is geen informatie beschikbaar over wie de niet-vergoedbare bedragen attesteert.    
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i. Klassieke opnames 

77,0% van de totale massa niet-vergoedbare (para)medische honoraria wordt gefactureerd bij ziekenhuisverblijven op 

tweepersoonskamers. Achter dit cijfer schuilen grote verschillen: daar waar in sommige ziekenhuizen quasi de gehele niet-

vergoedbare honorariummassa gegenereerd wordt bij opnames op gemeenschappelijke kamers, vloeit – in andere 

ziekenhuizen – het grootste deel van de niet-vergoedbare honorariummassa voornamelijk voort uit opnames op 

eenpersoonskamers (figuur 31). Ook zien we grote verschillen tussen de ziekenhuizen wat betreft de systematiek waarmee 

niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd bij klassieke opnames en dit zowel op eenpersoonskamers 

als op twee- of meerpersoonskamers (figuur 32). Over alle ziekenhuizen heen, worden bij respectievelijk 21% en 20% van de 

klassieke opnames op eenpersoonskamers en twee- of meerpersoonskamers niet-vergoedbare (para)medische honoraria 

gefactureerd (data CM, 2018). In 2009 was dit nog bij respectievelijk 15% en 14% van de klassieke opnames op 

eenpersoonskamers en twee- of meerpersoonskamers.      

 

Figuur 31. Het procentuele aandeel van de niet-vergoedbare honoraria dat voortvloeit uit klassieke opnames op gemeenschappelijke kamers (primaire as) 

en de totale massa niet-vergoedbare honoraria (alle kamertypes geaggregeerd; bar chart; secundaire as), per ziekenhuis. Data CM leden, 2018.     

 

 

Figuur 32. De ziekenhuisspecifieke percentages van klassieke opnames waarbij – per kamertype – niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria 

worden gefactureerd (gegevens CM leden, 2018).  
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Wanneer we enkel die klassieke opnames beschouwen waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden 

gefactureerd, stellen we grote verschillen vast tussen de ziekenhuizen wat betreft (gemiddeld) bedrag per opname. In de 

meeste ziekenhuizen zijn de gemiddelde bedragen niet-vergoedbare (para)medische honoraria per opname gelijkaardig in 

beide kamertypes (eenpersoonskamers – gemeenschappelijke kamers). Echter, in een aantal ziekenhuizen zijn de 

gemiddelde gefactureerde bedragen (per verblijf) duidelijk hoger of net lager op eenpersoonskamers (figuur 33).  

 

Figuur 33. Het gemiddelde bedrag niet-vergoedbare (para)medische honoraria dat wordt gefactureerd per klassieke opname, per ziekenhuis en per 

kamertype. Data CM leden, klassieke opnames 2018 met facturatie van niet-vergoedbare (para)medische honoraria.  

 

 

75% van het totaalbedrag aan niet-vergoedbare betalingen kan gekoppeld worden aan de 10 specialismen met de hoogste 

ZIV tussenkomst per opname (tabel 6). 36% van het totaalbedrag aan (para)medische honoraria (d.i. 3,1 van de 8,7 miljoen 

euro) kan gekoppeld worden aan opnames waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost ligt bij een plastisch chirurg.   

Tabel 6. Niet-vergoedbare betalingen bij de top-10 van specialismen alwaar het zwaartepunt qua ZIV kost ligt bij klassieke opnames (gegevens CM leden, 

2018) met markering van de meest opvallende cijfers en percentages.      

Specialisme  Diverse kosten in 
ziekenhuizen 

Farmacie, farmaceutische 
en parafarmaceutische 

kosten, kosten voor 
implantaten en niet-

implanteerbare medische 
hulpmiddelen 

Medische en paramedische 
honoraria 

TOTAAL 

Plastische chirurgie 54.983 € (1%) 
0% 

674.641 € (18%) 
6% 

3.111.958 € (81%) 
36% 

3.841.581 € (100%) 
12% 

Pediatrie 2.780.126 € (79%) 
25% 

331.132 € (9%) 
3% 

410.613 € (12%) 
5% 

      3.521.870 € (100%) 
11% 

Chirurgie 753.312 € (26%) 
7% 

1.772.066 € (62%) 
15% 

337.731 € (12%) 
4% 

      2.863.109 € (100%) 
9% 

Gynaecologie-verloskunde 1.060.695 € (40%) 
10% 

1.238.815 € (47%) 
10% 

349.448 € (13%) 
4% 

2.648.957 € (100%) 
8% 

Orthopedie 640.439 € (24%) 
6% 

1.861.948 € (71%) 
16% 

134.739 € (5%) 
2% 

1.637.125 € (100%)  
8% 

Medische beeldvorming 889.128 € (40%) 
8% 

571.915 € (26%) 
5% 

741.060 € (34%) 
9% 

      2.202.103 € (100%) 
7% 

Geriatrie 1.010.420 € (49%) 
9% 

550.192 € (27%) 
5% 

483.618 € (24%) 
6% 

      2.044.230 € (100%) 
6% 

Neurochirurgie / 
neuropsychiatrie 

171.449 € (9%) 
2% 

1.593.623 (88%) 
13% 

49.136 € (3%) 
1% 

1.814.209 € (100%) 
6% 

Cardiologie 448.027 € (38%) 
4% 

305.233 € (26%) 
3% 

435.497 € (37%) 
5% 

      1.188.758 € (100%) 
4% 

Fysische geneeskunde en 
revalidatie 

654.111 € (61%) 
6% 

298.994 € (28%) 
3% 

119.235 € (11%) 
1% 

      1.072.340 € (100%) 
3% 

… … … … … 

TOTAAL 11.109.745€ (35%) 
100% 

11.855.363 € (37%) 
100% 

8.684.286 € (27%) 
100% 

31.649.444 (100%) 
100% 
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De systematiek waarmee niet-vergoedbare honoraria worden gefactureerd bij klassieke opnames met het zwaartepunt qua 

ZIV kost bij plastische chirurgie, verschilt sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis (figuur 34). Daar waar dit in sommige 

ziekenhuizen eerder zelden gebeurt, lijkt dit – op basis van facturatiegegevens van CM leden – in andere ziekenhuizen een 

vrij frequente praktijk (bijv. AZ Diest, AZ Vilvoorde, AZ Delta Torhout, AZ Zeno, Centre Hospitalier Epicura 

(Baudour/Hornu/Frameries), AZ West Veurne, AZ Jan Palfijn, …). Ook de hoogte van de gefactureerde bedragen (per 

opname) varieert sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. De ziekenhuisspecifieke gemiddelde bedragen (per opname, wanneer 

niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd) zijn van de grootte-orde (minder dan) 500 euro – 3.500 

euro.  

 
Figuur 34. Het procentuele aandeel van de klassieke opnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij plastische chirurgie ligt en waarbij niet-

vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle klassieke opnames met zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij plastische chirurgie 

(per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).  

 

 

Tot de top-10 van ziekenhuizen die het meest systematisch niet-vergoedbare (para)medische honoraria factureren bij 

klassieke opnames waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost bij plastische chirurgie ligt, behoren 8 ziekenhuizen in Vlaanderen. 

In de top-10 van ziekenhuizen met de hoogste gemiddelde bedragen van niet-vergoedbare (para)medische honoraria zitten 

6 ziekenhuizen in Wallonië en 4 ziekenhuizen in Vlaanderen. Merk op dat Brusselse ziekenhuizen relatief veel voorkomen in 

de top-10 van ziekenhuizen met laagste frequentie van aanrekenen (n=3) en laagste gemiddelde bedragen (n=3). De 

frequentie van aanrekenen van niet-vergoedbare honoraria (klassieke opnames, zwaartepunt ZIV kost bij plastische 

chirurgie) lijkt dus hoogst in ziekenhuizen in Vlaanderen; het risico om geconfronteerd te worden met hoge bedragen 

lijkt zich vooral te situeren in ziekenhuizen in Wallonië en Vlaanderen.  

 

Bij 2/3 van de klassieke opnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij plastische chirurgie ligt én waarbij niet-

vergoedbare honoraria worden gefactureerd, komt minstens 1 van de 3 volgende nomenclatuurcodenummers voor (basis: 

gegevens CM leden 2018):  

- 241286: exeresis van uitgebreide vetschort met functionele hinder: resectie met huidplastiek en transpositie van de 

navel (555 opnames) 

- 251624: reducerende borstplastie wegens borsthypertrofie die functionele hinder veroorzaakt (523 opnames) 

- 250224: huid- of fascio cutane flap, in één bewerking over een oppervlakte gelijk of groter dan 100 cm² (105 

opnames) 

Deze top-3 codes hebben samen een totale niet-vergoedbare honorariummassa van ruim 2,3 miljoen euro (CM leden, 2018).  

Eén van de prestaties waarrond leden ons frequent contacteren met vragen/klachten rond het factureren van niet-vergoedbare 

(para)medische honoraria is borstreductie o.w.v. functionele hinder (251613-251624: “reducerende borstplastie wegens 

borsthypertrofie die functionele hinder veroorzaakt”). In 2018 werd deze ingreep uitgevoerd bij 1.246 CM leden, meestal in 

klassieke opname (n=1.200). De totale kost ten laste van de patiënten voor deze klassieke opnames bedroeg 2.151.840 euro, 

waarvan 991.852 euro niet-vergoedbare honoraria en 875.090 euro ereloonsupplementen. Deze supplementen (die niet bij 

elke patiënt worden gefactureerd) vormen samen 86,8% van de totale kost ten laste van de patiënt.   
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Het percentage van patiënten dat – bij genoemde ingreep in klassieke opname – verblijft op een eenpersoonskamer, verschilt 

sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis (range 0% - 88%; figuur 35). De 3 ziekenhuizen waar het procentueel aandeel verblijven 

op eenpersoonskamers hoogst is, zijn AZ Monica te Deurne/Antwerpen (88%), het Imeldaziekenhuis te Bonheiden (87%) en 

CHIREC te Brussel (84%). Wanneer de patiënt op een eenpersoonskamer verblijft, factureren de meeste ziekenhuizen ook 

systematisch ereloonsupplementen.  

 

Figuur 35. Het aantal patiënten dat in 2018 een borstverkleining omwille van functionele redenen onderging (code 251613-251624) in klassieke hospitalisatie 

(per ziekenhuis), het percentage van de ingrepen met verblijf op een eenpersoonskamer en het percentage van de ingrepen met facturatie van 

ereloonsupplementen (gegevens CM leden, 2018; enkel ziekenhuizen minstens 5 ingrepen bij CM leden worden weergegeven).   

 

 

(Minstens) 7 ziekenhuizen hebben geen niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria gefactureerd bij het uitvoeren 

van betreffende ingreep (facturatiegegevens CM leden, klassieke hospitalisatie in 2018; figuur 36):  

GZA-ziekenhuizen te Wilrijk/Antwerpen/Mortsel 

AZ Klina te Brasschaat/Wuustwezel 

Jessaziekenhuis te Hasselt 

Centre Hospitalier Régional de la Citadelle te Luik/Herstal 

Centre Hospitalier Chrétien te Luik 

Centre Hospitalier Chrétien te Hermalle-Sous-Argenteau/Heusy 

CHU UCL Namur 

 
 

Figuur 36. Het ziekenhuisspecifieke mediaan bedrag aan niet-vergoedbare honoraria, per kamertype (eenpersoonskamer versus twee- of 

meerpersoonskamer), voor klassieke opnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst ligt bij borstverkleining omwille van functionele redenen 

(code 251613-251624) (gegevens CM leden, 2018).  
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Andere ziekenhuizen factureren wel niet-vergoedbare (para)medische honoraria bij betreffende ingreep. Het hoogst 

gefactureerde bedrag van deze vorm van honoraria bij een CM lid in 2018 bedroeg 6.050 euro. Dit bedrag is exclusief 

eventuele andere kosten ten laste van de patiënte. Het mediaan bedrag per ziekenhuis bevindt zich veelal in de range 1.000 

euro – 2.500 euro, per opname (figuur 36). Er zijn echter opvallende verschillen in tariefpraktijken tussen de ziekenhuizen:  

- Facturatie van niet-vergoedbare (para)medische honoraria enkel bij verblijven op twee- of meerpersoonskamers 

(bijv. Imelda ziekenhuis Bonheiden, AZ Monica te Deurne/Antwerpen, AZ Sint Lucas te Brugge, Centre Hospitalier 

Universitaire de Liège, AZ Jan Palfijn te Gent)  

- Facturatie van niet-vergoedbare (para)medische honoraria enkel bij verblijven op eenpersoonskamers (bijv. AZ 

Nikolaas te Sint-Niklaas/Beveren/Temse, AZ Turnhout, Heilig Hart Ziekenhuis te Lier)   

- Mediaan gefactureerde bedragen (quasi) gelijk bij beide kamertypes (bijv. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ West 

te Veurne, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, AZ Groeninge te Kortrijk, Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk/Lanaken, AZ 

Heilige Familie te Reet, …) 

- … 
 

De mediane totale kost ten laste van de patiënt is in de meeste ziekenhuizen merkelijk hoger bij verblijven op een 

eenpersoonskamer dan op een gemeenschappelijke kamer. In bepaalde ziekenhuizen is dit zeer uitgesproken en is de 

mediane totale kostprijs ten laste van de patiënt op een eenpersoonskamer 29,5 à 32,9 keer hoger dan op een twee- of 

meerpersoonskamer (vb. AZ Nikolaas en AZ Turnhout). In andere ziekenhuizen stellen we vast dat de mediane totale kost 

ten laste van de patiënt (quasi) gelijk is, onafhankelijk van het gekozen kamertype (figuur 37). Voorbeelden hiervan zijn 

o.m. het AZ Sint Lucas te Brugge en Centre Hospitalier Universitaire de Liège. De 2 laatstgenoemde ziekenhuizen factureren 

(voor betreffende ingreep, bij CM leden) niet-vergoedbare honoraria enkel bij verblijven op twee- of meerpersoonskamers; de 

2 eerstgenoemde ziekenhuizen enkel bij verblijven op eenpersoonskamers (cf. supra). 

 

Figuur 37. De ziekenhuisspecifieke mediane totale kost ten laste van de patiënt (inclusief supplementen en niet-vergoedbare betalingen) per kamertype 

(eenpersoonskamer versus twee- of meerpersoonskamer) voor klassieke opnames voor borstverkleining omwille van functionele redenen (code 251613-

251624, CM leden, 2018).   

 

 

Hiermee tonen we aan dat zelfs een patiënt die verblijft op een twee- of meerpersoonskamer niet steeds de garantie heeft 

dat geen supplementen worden aangerekend. Ook heeft de patiënt die verblijft op een twee- of meerpersoonskamer niet 

steeds de garantie om op een financieel toegankelijker wijze geholpen te worden dan op een eenpersoonskamer  door 

een mix aan supplementen. Merk ook op dat er enorme prijsverschillen zijn tussen ziekenhuizen voor opnames met 

verblijf op een gemeenschappelijke kamer: ziekenhuis met de hoogste mediane totale kostprijs: 3.023 euro, ziekenhuizen 

met de laagste mediane kostprijs: 103 euro, verschil factor 29,3 voor eenzelfde ingreep met verblijf op een 

gemeenschappelijke kamer).  
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Meer nog: bij een schijnbaar gelijke kost ten laste van een patiënt die beschikt over een hospitalisatieverzekering is het niet 

uitgesloten dat de zuivere out-of-pocket uitgaven bij opname op een gemeenschappelijke kamer (fors) hoger liggen dan bij 

opname op een eenpersoonskamer. De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken immers (een deel van) de 

ereloonsupplementen gefactureerd bij opnames op een eenpersoonskamer, doch komen veelal niet tussen in supplementen 

onder de vorm van “niet-vergoedbare honoraria”.   

 

 

ii. Daghospitalisatie  

95,7% van de totale massa niet-vergoedbare (para)medische honoraria wordt gefactureerd bij dagopnames op twee- of 

meerpersoonskamers.  

Bij chirurgische en niet-chirurgische dagopnames (samen beschouwd) kan 74% van het totaalbedrag aan niet-vergoedbare 

betalingen gekoppeld worden aan 3 specialismen met de hoogste ZIV tussenkomst per opname (tabel 7). 60% van het 

totaalbedrag aan (para)medische honoraria (d.i. 4,6 van de 7,5 miljoen euro) kan gekoppeld worden aan dagopnames 

waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost bij een stomatoloog ligt. Van deze 4,6 miljoen euro heeft respectievelijk 51% en 

49% betrekking op chirurgische en niet-chirurgische daghospitalisatie.   

 

Tabel 7. Niet-vergoedbare betalingen bij de top-3 van specialismen alwaar het zwaartepunt qua ZIV kost ligt bij (chirurgische en niet-chirurgische) 

daghospitalisatie (gegevens CM leden, 2018) met markering van de meest opvallende cijfers en percentages.  

Specialisme Diverse kosten in 
ziekenhuizen 

Farmacie, farmaceutische 
en parafarmaceutische 

kosten, kosten voor 
implantaten en niet-

implanteerbare medische 
hulpmiddelen 

Medische en paramedische 
honoraria 

TOTAAL 

Stomatologie 248.285 € (4%) 
33%  

1.578.885 € (25%) 
26 % 

4.551.473 € (71%) 
60% 

6.378.643 € (100%) 
45% 

Oftalmologie 24.789 € (1%) 
3% 

2.455.852 € (79%) 
41% 

630.529 € (20%) 
8% 

3.111.170 € (100%) 
22% 

Plastische chirurgie  15.752 € (1%) 
2% 

240.981 € (22%) 
4% 

850.674 € (77%) 
11% 

1.107.406 € (100%) 
8%  

… … … … … 

TOTAAL 746.734 € (5%) 
100% 

6.038.956 € (42%) 
100% 

7.525.282 € (53%) 
100% 

14.311.022 € (100%) 
100% 

 

Bij dagopnames waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost bij stomatologie ligt, zien we grote verschillen tussen ziekenhuizen, 

zowel wat betreft de systematiek waarmee niet-vergoedbare honoraria worden gefactureerd als wat betreft de gefactureerde 

bedragen (figuren 38 en 39, respectievelijk chirurgische en niet-chirurgische daghospitalisatie). Daar waar het factureren van 

niet-vergoedbare (para)medische honoraria vrij gangbaar lijkt in bepaalde ziekenhuizen, is dit minder het geval in andere 

ziekenhuizen. De bedragen, per opname kunnen gemakkelijk enkele honderden euro’s bedragen; in sommige 

ziekenhuizen lopen de gemiddelden bij niet-chirurgische dagopnames - ingeval niet-vergoedbare (para)medische honoraria 

worden gefactureerd - op tot (ruim boven de) 1.000 euro, bijv. in AZ Oudenaarde, CH de Mouscron en Hopitaux Iris Sud – Iris 

Ziekenhuizen Zuid.  
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Figuur 38. Het procentuele aandeel van chirurgische dagopnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij stomatologie ligt en waarbij niet-

vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle chirurgische dagopnames met het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij 

stomatologie (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).   

 

Figuur 39. Het procentuele aandeel van niet-chirurgische dagopnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij stomatologie ligt en waarbij niet-

vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle niet-chirurgische dagopnames met het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij 

stomatologie (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).   

 

 

De frequentie van aanrekenen van niet-vergoedbare (para)medische honoraria (dagopnames, zwaartepunt ZIV kost bij 

stomatologie) lijkt het hoogst in Vlaanderen: tot de top-10 van ziekenhuizen die het meest systematisch niet-vergoedbare 

(para)medische honoraria factureren, behoren 7 ziekenhuizen in Vlaanderen (zowel bij chirurgische als bij niet-chirurgische 

daghospitalisatie). Op basis van de top-10 van hoogste gemiddelde bedragen, lijkt het risico op hoge bedragen zich vooral te 

situeren in Wallonië en Vlaanderen.  

Bij 4/5 van de (chirurgische of niet-chirurgische) dagopnames waarbij het zwaartepunt van de ZIV kost bij stomatologie ligt én 

waarbij niet-vergoedbare honoraria worden gefactureerd, komt minstens 1 van de 3 volgende nomenclatuurcodenummers 

voor (basis: gegevens CM leden 2018):  

- 310914: Behandeling van kaakbeenostitis, door curettage, in één of meer bewerkingen (9.014 opnames) 

- 312410: Osteotomie  rond een geretineerde tand waarbij een pericoronaire botresectie en desgevallend een 

tandsectie wordt uitgevoerd (6.618 opnames) 

- 311334: Heelkundige bewerking wegens paradentale cysten (1.744 opnames) 

Deze top-3 codes hebben samen een totale niet-vergoedbare honorariummassa van 2,6 miljoen euro (CM leden, 2018).  
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iii. Residuaire groep (ambulante activiteit, met inbegrip van poortkatheter en hemodialyse) 

Minder dan de helft van de niet-vergoedbare bedragen kon gekoppeld worden aan een specialisme (cf. supra). Van het sterk 

gereduceerde bedrag waarbij wel een koppeling mogelijk was (17,8 miljoen euro), kan 76% gekoppeld worden aan de 8 

specialismen met de hoogste ZIV tussenkomst per opname (tabel 8). Van de niet-vergoedbare (para)medische honoraria 

kan 27% (d.i. 2,8 miljoen euro) gekoppeld worden aan medische beeldvorming op basis van de hoogste ZIV tussenkomst 

en 16% (oftewel 1,6 miljoen euro) aan oftalmologie.  

 

Tabel 8. Niet-vergoedbare betalingen bij de top-8 van specialismen alwaar het zwaartepunt qua ZIV kost ligt bij andere ziekenhuisactiviteit dan opnames 

(ambulante activiteit, gegevens CM leden, 2018) met markering van de meest opvallende cijfers en percentages.      

Specialisme Diverse kosten in 
ziekenhuizen 

Farmacie, farmaceutische 
en parafarmaceutische 

kosten, kosten voor 
implantaten en niet-

implanteerbare medische 
hulpmiddelen 

Medische en paramedische 
honoraria 

TOTAAL 

Medische beeldvorming 788.915 € (16%) 
36% 

1.346.468 € (28%) 
24% 

2.757.046 € (56%) 
27% 

4.892.429 € (100%) 
27% 

Oftalmologie 79.210 € (4%) 
4% 

384.319 € (19%) 
7% 

1.612.719 € (78%) 
16% 

2.076.248 € (100%) 
12% 

Stomatologie 51.939 € (4%) 
2% 

476.798€ (34%) 
9% 

882.462 € (63%) 
9% 

1.408.199 € (100%) 
8% 

Gynaecologie/verloskunde 112.715 € (9%) 
5% 

279.462 € (22%) 
5% 

893.599 € (69%) 
9% 

1.285.775 € (100%) 
7% 

Orthopedie 181.816 € (14%) 
8% 

762.289 € (60%) 
14% 

316.400 € (25%) 
3% 

1.260.504 € (100%) 
7% 

Fysische geneeskunde en 
revalidatie 

100.745 (8%) 
5% 

213.421 (18%) 
4% 

881.934 (74%) 
9% 

1.196.101 (100%) 
7% 

Acute geneeskunde en 
urgentiegeneeskunde 

176.391 (25%) 
8% 

386.779 (56%) 
7% 

133.275 (19%) 
1% 

696.445 (100%) 
4% 

Inwendige geneeskunde  118.343 (18%) 
5% 

192.038 (29%) 
3% 

354.787 (53%) 
4% 

665.168 (100%) 
4% 

… … … … … 

TOTAAL 2.197.688 € (12%) 
100% 

5.525.071 € (31%) 
100% 

10.094.129 € (57%) 
100%  

17.816.887 (100%) 
100% 

 

Voor interventies waarbij het zwaartepunt van de ZIV kost bij medische beeldvorming ligt, toont figuur 40 hoe verschillend de 

systematiek is tussen ziekenhuizen waarmee niet-vergoedbare honoraria worden gefactureerd. Daar waar in sommige 

ziekenhuizen relatief uitzonderlijk niet-vergoedbare honoraria worden gefactureerd, lijkt dit in andere ziekenhuizen (bijv. AZ 

Glorieux Ronse, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst en Clinique Saint-Pierre Ottignies) courante praktijk te zijn. Los van de 

frequentie van aanrekenen, zien we dat ook de gemiddelde bedragen per ziekenhuis behoorlijk kunnen oplopen, waarbij o.a. 

RZ Heilig Hart Leuven, AZ St-Jan Brugge-Oostende en CHU UCL Namur hoge gemiddelden vertonen.  
 

Figuur 40. Het procentuele aandeel van ziekenhuisactiviteit andere dan hospitalisatie waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij medische 

beeldvorming ligt en waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle niet-hospitalisatieactiviteit met het zwaartepunt van 

de ZIV tussenkomst bij medische beeldvorming (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria 

(gegevens CM leden, 2018).   
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Tot de top-10 van ziekenhuizen die het meest systematisch niet-vergoedbare (para)medische honoraria factureren bij 

ambulante activiteit waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost bij medische beeldvorming ligt, behoren 7 ziekenhuizen in 

Vlaanderen en 2 ziekenhuizen in Brussel. In de top-10 van ziekenhuizen met hoogste gemiddelde bedragen van niet-

vergoedbare (para)medische honoraria zitten 6 ziekenhuizen in Vlaanderen en 3 ziekenhuizen in Wallonië. Vooral in 

Vlaanderen dus lijkt de patiënt (ambulante activiteit, zwaartepunt ZIV kost bij medische beeldvorming) risico te lopen op 

niet-vergoedbare (para)medische honoraria, die daarenboven hoog kunnen oplopen.  

 

Bij 94% van de ambulante activiteit waarbij het zwaartepunt van de ZIV kost bij medische beeldvorming ligt én waarbij niet-

vergoedbare honoraria worden gefactureerd, komt minstens 1 van de 3 volgende nomenclatuurcodenummers voor (basis: 

gegevens CM leden 2018):  

- 461016: Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag voor alle technische verstrekkingen inzake medische 

beeldvorming die ambulant worden uitgevoerd waarvan minsten één van volgende verstrekkingen uit artikel 17, § 1 

: 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 457855, 

457870, 457892, 459572, 459594, 459616, 459631,459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 2) 453316 

tot 453530 3) 453154 tot 453294 4) 454016 tot 454075 5) 459395 tot 459535 6) (n=48.282) 

- 460795: Consultancehonorarium van de geaccrediteerde geneesheer specialist voor röntgendiagnose, dat geldt 

voor dezelfde verstrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn gesteld voor de verstrekking nr 

460670 van dit artikel (n=87.914) 

- 460972: Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag voor alle technische verstrekkingen inzake medische 

beeldvorming van artikel 17,§ 1 die ambulant worden uitgevoerd behoudens wanneer minstens één van de 

verstrekkingen vermeld onder 460994 of 461016 uitgevoerd wordt (n=39.805) 

Deze top-3 codes hebben samen een totale niet-vergoedbare honorariummassa van ruim 2,4 miljoen euro (CM leden, 

2018).  

  

Een gelijkaardig verhaal van variatie tussen ziekenhuizen zien we voor ambulante activiteit gefactureerd door het ziekenhuis 

waarbij het zwaartepunt qua ZIV kost bij oftalmologie ligt (figuur 41). Ziekenhuizen die zeer hoog scoren qua frequentie van 

aanrekenen van niet-vergoedbare honoraria zijn hier het St.-Andriesziekenhuis in Tielt en AZ Zeno in Knokke-Heist. 

Ziekenhuizen met hoge gemiddelde waarden (CM cijfers, 2018) zijn o.a. CHU de Liège Sart-Tilman, Vivalia Institut Famenne-

Ardenne-Condroz, AZ Vesalius Tongeren/Bilzen en ZOL Genk/Lanaken.   

  
Figuur 41. Het procentuele aandeel van ziekenhuisactiviteit andere dan hospitalisatie waarbij het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst bij oftalmologie ligt 

en waarbij niet-vergoedbare (para)medische honoraria worden gefactureerd t.o.v. alle niet-hospitalisatieactiviteit met het zwaartepunt van de ZIV tussenkomst 

bij oftalmologie (per ziekenhuis) en het gemiddelde bedrag van de geattesteerde niet-vergoedbare (para)medische honoraria (gegevens CM leden, 2018).   

 

Tot de top-10 van ziekenhuizen die het meest systematisch niet-vergoedbare (para)medische honoraria factureren bij 

ambulante activiteit met het zwaartepunt qua ZIV kost bij oftalmologie, behoren 6 ziekenhuizen in Vlaanderen en 2 

ziekenhuizen in Brussel. In de top-10 van hoogste gemiddelde bedragen van niet-vergoedbare (para)medische honoraria 

zitten 6 ziekenhuizen in Vlaanderen en 4 ziekenhuizen in Wallonië.  
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Bij 95% van de ambulante activiteit waarbij het zwaartepunt van de ZIV kost bij oftalmologie ligt én waarbij niet-vergoedbare 

honoraria worden gefactureerd, komt minstens 1 van de 3 volgende nomenclatuurcodenummers voor (basis: gegevens CM 

leden 2018):  

- 249233: Binoculaire biomicroscopie van het voorste segment met protocol of iconografie (n = 49.039) 

- 248975: Onrechtstreekse binoculaire oftalmoscopie met of zonder sclerale insnijding (n = 39.633) 

- 102535: Raadpleging in de spreekkamer door een ander geaccrediteerde geneesheer-specialist dan die, vermeld 

onder de nrs. 101290, 102292, 102336, 102373, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 

102690, 102712, 102756, 102874, 102911 en 103471 (n = 26.208) 

Deze top-3 codes hebben samen een totale niet-vergoedbare honorariummassa van bijna 1,5 miljoen euro (CM leden, 

2018).  
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VISIE CM:  

CM vindt het onaanvaardbaar dat niet-vergoedbare medische en paramedische honoraria kunnen worden 

gefactureerd zonder enige transparantie of verantwoording:  

- wie is de attesteerder?  

- wat dekt het gevraagde honorarium?  

- hoe onderscheidt het gevraagde honorarium zich van de bestaande prestaties in het “klassieke”, terugbetaalde 

circuit? 

- hoe is de prijszetting gebeurd?  

- wie is de bestemmeling + wat is de bestemming van deze honoraria?  

- is er wetenschappelijke evidentie voorhanden die de (meer)waarde van de prestatie aantoont? 

- in welke omstandigheden worden niet-vergoedbare honoraria wel/niet gefactureerd?  

- …  

 

Op korte termijn eisen wij hierover transparantie, inclusief in het facturatiecircuit. Dit niet enkel m.b.t. 

hospitalisatie-activiteiten, maar (zeker) ook m.b.t. ambulante activiteiten.  

Informatie over niet-vergoedbare honoraria dient transparant en op een verstaanbare/gemakkelijk vindbare wijze te 

worden opgenomen op de ziekenhuiswebsite ten behoeve van de patiënt (“wat kan worden aangerekend door wie 

onder welke omstandigheden en wat zal mij dat kosten?”); deze informatie kan meegenomen worden in de dialoog over 

prijs en kwaliteit tussen de zorgvrager en -verstrekker.  

Een eenvoudige en duidelijke regulering inzake niet-vergoedbare honoraria is noodzakelijk.  

Fundamenteel moeten we ons de vraag stellen of “niet-vergoedbare honoraria” een bestaansreden hebben. CM vindt dat 

er – in het huidige organisatie- en financieringsmodel – in beperkte mate én onder strikte randvoorwaarden een plaats 

kan zijn voor “niet-vergoedbare honoraria”. Om niet-vergoedbare honoraria in ziekenhuiscontext te kunnen factureren 

dient echter o.m. voldaan worden aan volgende criteria:  

 

- Uniform en nationaal kader waarbinnen niet-vergoedbare honoraria kunnen worden gefactureerd: enkel mits 

goedkeuring van de gemotiveerde vraag door de Raad van Bestuur op ziekenhuisnetwerkniveau kunnen 

niet-vergoedbare honoraria worden gefactureerd.  

 sommige individuele ziekenhuizen in België hanteren op vandaag reeds duidelijke procedures in die zin.  

 

- Niet-vergoedbare honoraria kunnen enkel worden gefactureerd wanneer de patiënt vooraf op een correcte 

wijze geïnformeerd werd over het nut/de eventuele meerwaarde van de niet-vergoedbare prestatie, de 

eventuele risico’s en nadelen, de kostprijs, …  

 

- De mogelijkheid tot het factureren van een bepaalde prestatie onder de vorm van “niet-vergoedbare honoraria” 

is per definitie beperkt in de tijd: ofwel wordt de prestatie opgenomen in de nomenclatuur op basis van 

evidence-based medicine (EBM), ofwel wordt de niet-vergoedbare betaling (bijv. door gebrek aan 

wetenschappelijke evidentie) geschrapt en kan deze dus niet meer gefactureerd worden.  

 

- Een lijst van niet-vergoedbare honoraria die geattesteerd kunnen worden, dient transparant en raadpleegbaar 

te zijn door elke burger. Evenzeer dient een lijst beschikbaar te zijn met niet-vergoedbare honoraria die – na 

evaluatie – niet overgeheveld zijn naar de nomenclatuur en aldus geschrapt zijn.  

 

- Mogelijkheid tot sanctioneren bij het niet naleven van de regelgeving. 
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b. Kamercomfort (ziekenhuisopname) 

 
CM leden betaalden in 2018 4,3 miljoen euro voor kamercomfort, waarvan 94,6% (4,1 miljoen euro) bij klassieke opnames.  
Van die 4,1 miljoen euro had 86,8% betrekking op verblijven in twee- of meerpersoonskamers (waar kamersupplementen 
bij wet verboden zijn); de overige 13,2% op eenpersoonskamers (waar ook al kamersupplementen kunnen worden 
aangerekend).  
 
In de regel betreft “kamercomfort” (ook wel eens “accommodatieforfaits” of “comfortsupplementen” genoemd) een 
ziekenhuisspecifieke vergoeding die de patiënt betaalt voor bijkomende diensten die hij/zij vraagt (vb. het gebruik van een 
televisie, ijskast, telefoon, wifi, … op de kamer). In de praktijk stellen we vast dat sommige ziekenhuizen deze code forfaitair 
en automatisch koppelen aan de kamerkeuze (figuur 42). Wanneer dit het geval is bij opnames op een gemeenschappelijke 
kamer, vormt het accommodatieforfaide de facto een verdoken kamersupplement.  
 
 
Figuur 42. Het procentuele aandeel van de klassieke opnames waarbij kamercomfort (code 0960492-0960503) wordt gefactureerd, per kamertype en per 

ziekenhuis (gegevens CM leden 2018).  

 

 
In de facturatiegegevens van onze leden (klassieke opnames 2018) zien we dat 5 ziekenhuizen kamercomfort factureren bij 
100% van de klassieke verblijven op een eenpersoonskamer én bij meer dan 95% van de klassieke verblijven op een twee- 
of meerpersoonskamer:  

- AZ Heilige Familie te Reet 
- AZ Sint-Jozef te Malle 
- Imelda ziekenhuis te Bonheiden 
- AZ Maria Middelares te Gent  
- Clinique St-Luc te Bouge 

 
Ook AZ Jan Palfijn te Gent, Sint-Jozefkliniek te Bornem/Willebroek, Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis te Aalst/Asse/Ninove, AZ 
Vesalius te Tongeren/Bilzen, CHU UCL Namur en AZ Zint-Dimpna te Geel factureerden in 2018 bij meer dan 95% van de 
klassieke opnames op twee- of meerpersoonskamers kamercomfort.  
We zijn tevreden te zien dat er ziekenhuizen zijn die recent – op eigen initiatief – gestopt zijn met het aanrekenen van 
comfortkosten op gemeenschappelijke kamers, bijv. AZ St.-Dimpna in Geel.36   
 
Ook AZ Herentals en UZ Gent factureerden in 2018 (quasi) systematisch kamercomfort bij klassieke opnames op 
eenpersoonskamers. 
 
De gemiddelde bedragen kamercomfort gefactureerd per klassieke opname (bij die opnames waarbij kamercomfort wordt 
gefactureerd) variëren sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Dit is ook zo voor de P-95 waarden, die kunnen oplopen tot 

                                                 

36 HO. AZ Sint-Dimpna stopt met aanrekenen kost voor televisie: “Bij wet verboden”. GVA. 08-05-2019. Beschikbaar via 
https://www.gva.be/cnt/dmf20190507_04381685/az-sint-dimpna-stopt-met-aanrekenen-kost-voor-televisie-bij-wet-verboden.  
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enkele honderden euro’s. Dit laatste lijkt vooral het geval in (sommige) categorale ziekenhuizen37 (bijv. P95 in Centre 
Neurologique et de Réadaptation Fonctionelle te Fraiture-en-Condroz: 480 euro ; P95 in Revalidatie & MS centrum Overpelt : 
414 euro), die veelal gekenmerkt worden door lange(re) verblijven. Echter, ook in algemene ziekenhuizen kan de kost voor 
“kamercomfort” oplopen: in AZ Glorieux te Ronse bijvoorbeeld bedraagt de P95 bij gehospitaliseerde patiënten die 
kamercomfort betalen 306 euro; in betreffend ziekenhuis bedraagt de accommodatiekost (TV, internet, koelkast) 10 euro per 
dag. Anders dan bij kamersupplementen, komen hospitalisatieverzekeringen veelal niet tussen in “kamercomfort” of 
“accommodatieforfaits”.  
 
Ook bij een verblijf op een gemeenschappelijke kamer kan de bijkomende kost voor “kamercomfort” dus behoorlijk 
oplopen (figuur 43). De hoogste gemiddelde bedragen per verblijf (top 3) zijn te vinden bij AZ Glorieux (Ronse) en bij 2 
categorale ziekenhuizen: Revalidatie & MS centrum Overpelt en Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège.  
 
 

Figuur 43. Het gemiddelde bedrag aan kamercomfort, per ziekenhuis en per klassieke opname op een twee- of meerpersoonskamer waarbij kamercomfort 

wordt gefactureerd.  

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 

37 Categorale ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die gespecialiseerde, geïsoleerde of chronische gezondheidszorg aanbieden (gespecialiseerde zorgen) waarin 
een welbepaalde aandoening, zonder dat die acuut is, wordt behandeld. (Definitie overgenomen van https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-
jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/normen-tav-2)  

Visie CM:  
 
CM vindt dat de 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. Als de patiënt kiest voor bepaalde diensten, moet dit een actieve keuze zijn (en dus geen opt-out 
regeling).  
 
We zijn van mening dat er een duidelijkere regelgeving – en betere opvolging ervan – moet komen wat betreft het 
aanrekenen van diensten gelinkt aan het comfort van een ziekenhuiskamer. Onder meer dient de omzeiling van het 
verbod op kamersupplementen op twee- en meerpersoonskamers worden aangepakt.  
 
Op eenpersoonskamers, waar ook al kamersupplementen kunnen worden aangerekend, zou het factureren van een 
forfaitair kamercomfort  (o.a. via de codes 960492-960503) verboden moeten worden.  
 
We vragen een herziening en actualisering van de standaardinrichtingsnormen voor ziekenhuiskamers (cf. supra, 
deel kamersupplementen).  
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D. Financiële transparantie ten aanzien van de patiënt: kostenramingen 

Er zijn diverse juridische bepalingen inzake de plicht van zorgverleners en verzorgingsinstellingen om hun patiënten te 

informeren, niet enkel over medische aspecten, maar ook over de te verwachten kostprijs.38  

Toch weten we – uit de focusgroepen die CM georganiseerd heeft in het kader van de Actie Patiëntenrechten 2018 – dat 

patiënten in de praktijk zelden spontaan en voorafgaandelijk financiële informatie krijgen, zelfs niet met betrekking tot een 

geplande ziekenhuisopname.39 Er is nood aan duidelijke en begrijpelijke financiële informatie vóór de eigenlijke opname: 

informatie gegeven bij intake – op de opnamedag zelf – dringt vaak minder door (patiënten zijn soms angstig/zenuwachtig 

voor de ingreep die zal plaatsvinden en zijn dan vooral bezig met hun gezondheid), omvat geen kostprijs uitgedrukt in euro’s 

noch geeft het de patiënt inzicht in de ware financiële impact van de kamerkeuze. Daarenboven zijn de mogelijkheden tot het 

inwinnen van bijkomende informatie op dat moment beperkt.  

Ook bij interventies andere dan geplande ziekenhuisopnames, geldt de wettelijke informatieplicht. 

 

                                                 

38 De Wet betreffende de Rechten van de Patiënt, de Europese Richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
zorg en het Wetboek economisch recht. 
39 Mullié, K., Verleyen, A., Verhaegen, P., et al. (2018). Actie Patiëntenrechten 2018: Vinden patiënten hun weg naar financiële informatie bij een 
ziekenhuisopname? CM Informatie, 273, 41-46. 
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Visie CM:    

CM dringt er – samen met de andere verzekeringsinstellingen in België – op aan dat patiënten voor hun 

ziekenhuisopname een duidelijke kostenraming krijgen. We vragen dat elk ziekenhuis minstens voor een limitatieve 

lijst van courant voorkomende ingrepen kostenramingen beschikbaar stelt tegen ten laatste 01-06-2020. Dit op 

basis van de facturatiegegevens van het ziekenhuis en gebruik makend van een duidelijk en verstaanbaar 

standaardmodel. Dergelijke standaard kostenramingen, minstens beschikbaar via de ziekenhuiswebsite, beschouwen 

we als een handig hulpmiddel ter ondersteuning van de dialoog tussen zorgvrager en –verstrekker.  

We zijn tevreden dat dit punt reeds uitvoerig werd besproken op de werkgroepvergaderingen “ereloonsupplementen” in 

het kader van de uitvoering van het Nationaal Akkoord Artsen Ziekenfondsen van 19-12-2017.* We hopen echter ook 

op een snelle uitvoering daar dit zeker een stap vooruit zou zijn in de financiële transparantie ten aanzien van de patiënt.  

Onderstaande lijst van ingrepen of behandelingen werd – samen met een gezamenlijk opgesteld standaardmodel van 

kostenraming – besproken op vermelde high-level werkgroepvergaderingen:  

1. Appendectomie 

2. Liesbreuk of femorale hernia (eenzijdig) en umbilicale hernia 

3. Verwijderen galblaas (met of zonder beeldvorming) 

4. Colonscopie 

5. Bevalling zonder epidurale verdoving 

6. Bevalling met epidurale verdoving 

7. Bevalling met keizersnede 

8. Hysterectomie 

9. Cataractingreep met lensimplant 

10. Plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) zonder aanrekening van anesthesie 

11. Plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) met aanrekening van anesthesie 

12. Adenoïdectomie en/of amygdalectomie tot 18j 

13. Heupprothese 

14. Knieprothese 

15. Meniscusoperatie 

16. Vrijmaken handwortelkanaal (carpal tunnel) zonder aanrekening van anesthesie 

17. Vrijmaken handwortelkanaal (carpal tunnel) met aanrekening van anesthesie 

18. Extractie van 2 wijsheidstanden 

19. Extractie van 4 wijsheidstanden 

20. Besnijdenis 

21. Endoscopische resectie van de prostaat 

 

Naar aanleiding van de Actie Patiëntenrechten heeft CM – tussen oktober 2017 en januari 2018 – de ziekenhuiswebsites 

geanalyseerd op o.m. financiële transparantie m.b.t. geplande ziekenhuisopnames. Hieruit bleek dat, in genoemde 

periode, al ingreepspecifieke kostenramingen te vinden waren op 36 websites (d.i. op ruim 35% van de 

ziekenhuiswebsites).** 

* De werkgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, artsen en verzekeringsinstellingen – zijn bijeengekomen onder co-

voorzitterschap van de administrateur-generaal van het RIZIV en de directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu. Ook de Beleidscel van de Minister nam deel aan de besprekingen; Nationaal Akkoord artsen – ziekenfondsen, 19-

12-2017, p. 15 punt 4.3.1.1., beschikbaar via https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/nationaal-

akkoord-artsen-ziekenfondsen.aspx 

** Patiënt weet nog te weinig wat hij zal betalen in ziekenhuis. Persbericht CM 17 april 2018, beschikbaar via https://www.cm.be/professioneel/pers/ 

persberichten-2018/patient-weet-nog-te-weinig-wat-hij-zal-betalen-in-ziekenhuis 
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E. (Meer) kwaliteit, (minder) verspilling 

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.40 Er zijn diverse wettelijke bepalingen die stellen dat 

zorgverleners geen overbodige of onnodig dure verstrekkingen mogen (laten) uitvoeren, dat patiënten recht hebben op 

kwaliteitsvolle zorg en dat rekening gehouden moet worden met relevante wetenschappelijke gegevens (art. 73 van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, de wet 

op de patiëntenrechten, art. 4 van de wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg).  

Ook de code van medische deontologie, art. 41 is duidelijk wat betreft de verantwoordelijkheid van de arts op het vlak van 

(on)gepaste zorg:41 “De arts gebruikt verantwoord de middelen van de maatschappij. Hij doet geen onnodig dure of overbodige 

onderzoeken, behandelingen of verstrekkingen, zelfs niet op vraag van de patiënt.”   

In de paragrafen die volgen, illustreren we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden dat er sterke indicaties bestaan 

voor oneigenlijk gebruik van hooggespecialiseerde en/of (te) dure zorg in België. Ook halen we enkele voorbeelden aan die 

sterk suggestief zijn voor ongepaste zorg en/of overconsumptie van zorg in ons land.   

De voorbeelden zijn louter illustratief en niet stigmatiserend bedoeld. Er is een grote variabiliteit tussen artsen en ziekenhuizen 

qua praktijkvoering, wat aangeeft dat niet alle (associaties van) artsen en ziekenhuizen over eenzelfde kam geschoren mogen 

worden. Toch zijn sommige vaststellingen frappant, zelfs onthutsend. Wat we willen bereiken is dat het maatschappelijk debat 

wordt aangewakkerd. Zijn we goed bezig? Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe kunnen we deze oplossingen in de praktijk 

zetten? 

Getuigenissen als deze hieronder, van zorgprofessionals die met beide voeten in de praktijk staan, en van patiënten moeten 

ernstig genomen worden:  

- “Veel jonge artsen vertellen mij dat ze jarenlang geprobeerd hebben om evidence-based te werken en kwaliteitsvolle 

zorg te leveren, maar dat de druk binnen de associatie om overbodige onderzoeken te doen te groot is. En je kan 

als jonge arts niet zeggen: sorry, ik doe hier niet aan mee, ik ga mijn werk uitbouwen volgens wetenschappelijke 

principes. Want dan kom je op dit moment niet aan de bak."   

(getuigenis in Galle C, Vandekerckhove S, Christiaens E. De macht van de associaties. De Morgen, 04-

12-2018. P. 6).   

 

- Over zogenaamde prestatieverbintenissen die (sommige) artsen krijgen voorgelegd: “Dat was een contract waarin 
je je engageert om x-aantal prestaties van een bepaalde soort te doen. Knieprotheses bijvoorbeeld. De associatie 
heeft lijsten van alle ingrepen en hoeveel de leden van de maatschap er moeten doen om de inkomsten die de 
maatschap hoopt binnen te halen, ook te halen. Vooral de technische prestaties, zoals operaties en bijkomende 
onderzoeken, brengen veel geld op. Voldoe je niet aan je verbintenis, wat dus wil zeggen dat je minder operaties 
en onderzoeken doet dan zij willen, dan word je onder druk gezet om dat streefcijfer toch te halen."  

(getuigenis in Galle C, Vandekerckhove S, Christiaens E. De macht van de associaties. De Morgen, 04-
12-2018. P. 6).   

 

- Reactie van een arts op de berichtgeving rond het (te) hoge aantal knie-artroscopieën in België: "Tal van 
interessante studies tonen aan dat het systeem waarin men werkt, een effect heeft. Het is heel kort door de bocht 
om nu te zeggen dat de overheid dit moet oplossen. Tenzij we naar een totaal andere financiering van de 
gezondheidszorg gaan." Versta: ook de druk van het ziekenhuis om een minimumaantal operaties te verrichten om 
alles rendabel te houden. Daarnaast speelt ook het aantal dokters in een land een rol.  

(P.S. Kijkoperatie degeneratieve knieartrose vaak overbodig. De Specialist, 24-09-2019. Beschikbaar via 
https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/kijkoperatie-degeneratieve-knieartrose-vaak-
overbodig.html) 

-   “Dat was nog mijn grootste ontgoocheling toen ik in ziekenhuizen begon te werken: ze zien elke patiënt als een 
cashcow. Ik zie heel vaak overconsumptie. Een voorbeeld? Een bejaarde die het ziekenhuis binnenkomt en 

                                                 

40 Institute of Medicine (IOM). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, D.C: National Academy Press; 2001. 
41 Code voor medische deontologie, beschikbaar via https://www.ordomedic.be/nl/code-2018/inhoud/ 
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vervolgens een waslijst aan technische prestaties ondergaat zonder duidelijke aanleiding: CT-scan, complex 
bloedonderzoek, longonderzoek, enzovoort. Ongeacht of dat nodig is. Het is gewoon standaard. Een lijst die moet 
afgevinkt worden. Wij leren dus in onze les over therapieconsequentie: je doet een test om op basis van de resultaten 
te zien welke behandeling je daar best aan koppelt. Maar bij die ouwe bonnekes heeft 80 procent van die 
onderzoeken 0,0 therapieconsequentie. Het dient louter om te cashen." 

(getuigenis in Galle C, Vandekerckhove S, Christiaens E. De macht van de associaties. De Morgen, 04-
12-2018. P. 6).   

 

Een van de elementen die steeds terugkeert, reeds jarenlang, is de nood aan een diepgaande hervorming van de 

financieringswijze van onze gezondheidszorg. We moeten af van de prestatiegeneeskunde en moeten naar een correcte 

financiering die kwaliteit en gezondheid bevordert. Het gewicht van betalingen per onderzoek of ingreep moet 

drastisch naar beneden, ten voordele van het belonen van doelmatige en efficiënt georganiseerde zorg waarbij 

zorgactoren prima zorg verlenen en goed samenwerken. Waardevolle analyses en conceptideeën in die zin zijn op 

vandaag reeds beschikbaar, waaronder  

 Het ““cappuccinomodel” van Lieven Annemans (of varianten hierop) als nieuwe verloningswijze voor artsen. 
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).  

 Hervorming ziekenhuisfinanciering: Eijkenaar F, Schut E. (2015). Uitkomstbekostiging in de zorg: een 
(on)begaanbare weg? Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus University Rotterdam.   

 

Ook stellen we vast dat niet steeds correcte informatie gegeven wordt aan de patiënt.   

- “In het ziekenhuis vertelde men mij dat de mutualiteit niet terugbetaalt wanneer ik op de dag van de ingreep al naar 
huis zou gaan. Dus ben ik maar een nachtje gebleven.”  

(Getuigenis patiënt; dotteren en plaatsen van een stent via de pols, d.i. een ingreep aan het hart) 
De gegeven informatie is feitelijk onjuist. Daarenboven zijn er internationale voorbeelden (bijv. Nederland) 
waar de patiënt na een dotter- en stentbehandeling via de pols veelal dezelfde dag al naar huis mag.  
 

Teneinde de kosten en kwaliteit per aandoening ten behoeve van de patiënt transparant te kunnen maken, dringen we erop 
aan dat de mutualiteiten over de gestructureerde diagnostische gegevens kunnen beschikken. 

We hebben volgende voorbeelden onderzocht; de resultaten hiervan worden in een latere fase gecommuniceerd. 

- Voorbeeld 1: Oneigenlijk gebruik van hooggespecialiseerde (dure) neonatale zorg 

- Voorbeeld 2: Percentage van de geboorten uitgevoerd via keizersnede  

- Voorbeeld 3: Gebruik van (ongepaste) medische beeldvormingstechnieken 

- Voorbeeld 4: Kijkoperaties degeneratieve knieartrose (artroscopische meniscectomie) 

- Voorbeeld 5: Galblaaswegname (cholecystectomie) 
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F. Transparantie 

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, hinken we in België op dit vlak achterop t.o.v. vele andere 

landen. Als gezondheidsfonds van de toekomst zien wij een duidelijke rol voor ons weggelegd in het monitoren en 

transparant maken van (de verschillende dimensies van) zorgkwaliteit. 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 dat alle gegevens die nodig zijn om dit op een 

correcte en genuanceerde wijze te kunnen doen, ontsloten worden (o.a. gestructureerde diagnostische gegevens, 

Robson). 

We vragen volledige transparantie over de financieringsstromen, inclusief – maar niet beperkt tot – transparantie over de 

bestemmeling en bestemming van de verschillende soorten honoraria en supplementen (o.a. retrocessies). De resultaten 

van het nieuwe luik in deze studie over niet-vergoedbare betalingen tonen nogmaals aan dat er dringend transparantie moet 

komen over de kosten ten laste van de patiënt, ook bij ambulante en extramurale verstrekkingen (wie is de attesteerder? Wat 

dekt het aangerekende bedrag? Hoe is de prijszetting gebeurd? Wie is de bestemmeling? Wat is de bestemming? Wat is de 

exacte plaats van verstrekking? …). Om tot een nieuw financieringssysteem van ziekenhuizen te kunnen komen waarbij de 

financiële levensvatbaarheid van ziekenhuizen en de (financiële) toegankelijkheid van kwaliteitsvolle zorg voor elke patiënt 

gewaarborgd worden, is transparantie nodig over de kosten die ziekenhuiszorg met zich meebrengen uitgezet tegen de 

financiering die een ziekenhuis ontvangt.  

Daarnaast vragen we om gegevens te ontsluiten over 2 specifieke topics: sociale hospitalisatie en globale kosten versus 

inkomsten kostenplaats apotheek (2010-heden). We beseffen dat de ziekenhuisapotheek op vandaag een belangrijke 

schakel is in het financieel gezond houden van ziekenhuizen. Transparantie in deze context kan helpen om samen een nieuwe 

financieringswijze van ziekenhuizen uit te werken. 

 

a. Sociale hospitalisatie  

Wanneer gesproken of geschreven wordt over “sociale hospitalisatie” ligt de focus veelal op (soms zeer lange) 

ziekenhuisopnames van (jonge) kinderen uit sociaal kwetsbare milieus door een gebrek aan plaatsen in geschikte 

instellingen.42 De problematiek rond sociale hospitalisatie is echter ruimer (hospitalisatie samen met de zieke partner, 

onvoldoende opvang thuis, (zelf)verwaarlozing, personen die langer in het ziekenhuis verblijven wachtend op plaatsing in een 

andere zorginstelling). Onderzoek naar de omvang en de specificiteiten van deze problematiek is ons niet gekend.  

Teneinde de omvang en specificiteiten van sociale hospitalisatie accuraat in beeld te kunnen brengen, vragen we als 

CM o.m. 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) 

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). 

                                                 

42 Bijv. 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; De kinderen die niemand wil. De Standaard. 16 juni 2018; Extensive care. De Standaard. 16 juni 2018.  
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b. Globale kosten versus inkomsten kostenplaats apotheek (2010-heden) 

De evolutie van de omzet van farmaceutische producten in ziekenhuiscontext is markant: +10,7% in 2018 t.o.v. 2017, +11,1% 

in 2017 t.o.v. 2016. In 2018 maakten farmaceutische producten 17,9% van de omzet van ziekenhuizen uit (2,9 van de 15,5 

miljard euro omzet). Ze leverden – samen met de (toename in) artsenhonoraria – een belangrijke bijdrage in de omzetstijging 

van de ziekenhuissector (2018 t.o.v. 2017). In de meest recente sectoranalyse van de algemene en universitaire ziekenhuizen 

in België leest één van de besluiten: “Het valt opnieuw op hoe de winsten in de farmacie en bij de medisch-technische diensten 

bijdragen tot de financiële gezondheid van het ziekenhuis.“43  

Sinds 1 juli 2013 is de Europese regelgeving overheidsopdrachten van toepassing voor de Belgische ziekenhuizen en dus 

ook op de aankopen van de apotheek. Tegelijk heeft de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken de voorbije 2 jaren 

een aantal initiatieven genomen om een deel van de mogelijke kortingen “af te romen”. CM wenst graag te onderzoeken of 

– en zo ja – welke impact het federaal beleid heeft gehad op de leefbaarheid van de apotheek in de ziekenhuiscontext. 

Hiertoe vragen we de ziekenhuisgegevens te ontsluiten (jaren 2010-heden), m.n. de globale kosten versus inkomsten 

van de kostenplaats apotheek.  

                                                 

43 https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/press-room/press-articles/downloads/nl/2018/Persbericht_Belfius_MAHA_10_10_2018.pdf en 
https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/press-room/press-articles/downloads/nl/2019/Persbericht-StudieMAHA-09102019.pdf 
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5. APPENDICES  

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: Indeling bevoegdheidscodes ten behoeve van de analyses over de niet-vergoedbare betalingen. Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-

algemeen/Paginas/bevoegdheidscodes-riziv-nummer-zorgverleners.aspx. Bevoegdheidscodes voor artsen: < 10 betreft huisartsen, tussen 10 en 99 artsen-specialisten in opleiding, en >= 100 

artsen-specialisten. 

  Basisspecialisme Hergroepering van de specialismen Geselecteerde comptententiecodes 

1 Arts-specialist voor anesthesie-reanimatie Anesthesie (010, 100, 101, 109, 119, 131, 137) 

2 Arts-specialist voor heelkunde Chirurgie (014, 140, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 162, 166) 

3 

Arts-specialist voor neurochirurgie, arts-specialist voor neurochirurgie en 

neuropsychiatrie Neurochirurgie / neuropsychiatrie (017, 170, 174, 179, 192, 195) 

4 Arts-specialist voor geriatrie Geriatrie (018, 180, 182, 184) 

5 Arts-specialist voor plastische heelkunde Plastische chirurgie (021, 210, 219, 222) 

6 Arts-specialist voor gynaecologie en verloskunde Gynaecologie-verloskunde (034, 340, 341, 369) 

7 Arts-specialist voor oftalmologie Oftalmologie (037, 370, 371, 374, 378, 397) 

8 Arts-specialist voor otorinolaryngologie NKO (041, 410, 414, 422) 

9 Arts-specialist voor urologie Urologie (045, 450, 454, 455, 459) 

10 Arts-specialist voor orthopedische heelkunde Orthopedie (048, 480, 481, 489, 494, 495, 496) 

11 Arts-specialist voor stomatologie Stomatologie (052, 520, 521) 

12 arts-specialist voor dermato-veneorologie dermato-venereologie (055, 550, 566, 567, 569) 

13 Arts-specialist voor inwendige geneeskunde Inwendige geneeskunde 

(058, 573, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 

598, 983) 

14 Arts-specialist voor pneumologie Pneumologie (062, 620, 624, 628, 629, 631, 638)  

15 Arts-specialist voor gastro-enterologie Gastro-enterologie (065, 650, 651, 659)  

16 Arts-specialist voor medische oncologie Medische oncologie (066, 660)  

17 Arts-specialist voor pediatrie Pediatrie (069, 689, 690, 691, 694, 695, 696, 697, 698, 699) 

18 Arts-specialist voor cardiologie Cardiologie (073, 730, 731,734,735, 736, 738, 739)  

19 Arts-specialist voor neurologie Neurologie (077, 770, 774, 779)  

20 Arts-specialist voor psychiatrie, arts-specialist voor neuropsychiatrie Psychiatrie / neuropsychiatrie (076, 078, 760, 764, 780, 784) 

21 Arts-specialist voor reumatologie  Reumatologie (079, 790, 793, 794, 795, 796, 799)  

22 Arts-specialist voor acute geneeskunde, arts-specialist voor de urgentiegeneeskunde Acute geneeskunde en urgentiegeneeskunde (080, 090, 800, 900) 

23 Arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie Fysische geneeskunde en revalidatie (083, 830, 831, 834, 835, 836, 838, 839) 

24 Arts-specialist voor klinische biologie Klinische biologie (apothekers-biologen, 086, 860, 861, 862, 866, 867) 

25 Arts-specialist in pathologische anatomie Anatomo-pathologie (087, 870) 

26 Arts-specialist voor röntgendiagnose Medische beeldvorming (093, 930, 939) 

27 Arts-specialist in de radiotherapie en arts-specialist voor nucleaire geneeskunde Radiotherapie en nucleaire geneeskunde (096, 960, 965, 097, 970, 972, 978, 985, 987, 988, 989, 991,992,994, 995, 996, 997) 

28 Tandheelkundigen tandheelkundigen (010, 060, 070, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007) 

29 Restgroep      
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APPENDIX 3: 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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APPENDIX 4: Evolutie van ziekenhuisopnames (2013-2018) 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze figuren is onder meer af te leiden dat het procentuele aandeel van de klassieke opnames dat plaatsvindt op een 

eenpersoonskamer – in globo – vrij constant blijft doorheen de tijd. In Vlaanderen vinden verhoudingsgewijs meer klassieke 

opnames plaats op een eenpersoonskamer dan in Wallonië of Brussel.  

Het percentage chirurgische dagopnames dat plaatsvindt op een eenpersoonskamer is hoog in Brussel (sterke toename 

doorheen de tijd, tot een niveau dat gelijk is als dat bij klassieke opnames).  

 

  

A B

C D



77 

 

APPENDIX 5: Multivariate lineaire regressie, met als afhankelijke variabele het financieel gewicht van de 

ereloonsupplementenmassa t.o.v. de ZIV honorariummassa (uitgedrukt in %). Basis: IMA gegevens, klassieke 

opnames 2017.  

Meervoudige lineaire regressie werd gebruikt om het relatieve gewicht van de totale ereloonsupplementenmassa t.o.v. de 

ZIV honorariummassa (klassieke opnames in Belgische ziekenhuizen) te voorspellen uit 5 variabelen:  

- het percentage rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. het totaal aantal klassieke opnames, per 

ziekenhuis),  

- het procentuele aandeel van de klassieke opnames waarbij ereloonsupplementen worden gefactureerd (d.i. 

een proxy voor het aandeel van de klassieke opnames dat plaatsvindt op een eenpersoonskamer), 

- het totale aantal klassieke opnames (per ziekenhuis), 

- het (ziekenhuisspecifieke) maximaal aanrekenbaar percentage ereloonsupplementen, 

- gewest.  

Dit leverde volgende resultaten op (waarbij de p-waarde een indicatie is voor de nood aan één welbepaalde covariaat, 

bovenop de andere covariaten opgenomen in het model; statistisch significant indien p<0.05):   

 Odds 95% Confidence Interval p 

Opnames van personen met statuut verhoogde tegemoetkoming t.o.v. totaal aantal opnames  -0.33 -0.54    –    -0.13 0.0019 

% van de klassieke verblijven waarbij ereloonsupplementen worden aangerekend 1.25 1.08    –    1.41 <0.0001 

Aantal klassieke opnames  0.00 0.00    –    0.00 0.47 

Maximaal % ereloonsupplementen  0.06 0.04    –    0.09 <0.0001 

Gewest    

 Wallonië vs. Vlaanderen of Brussel 0.09 0.06    –    0.12 <0.0001 

 Brussel vs. Vlaanderen of Wallonië 0.111 0.06    –    0.17 <0.0001 

 

Statistisch significante verbanden: 

- Het procentuele aandeel van opnames van rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming t.o.v. het totaal 

aantal opnames (t = -3.19; p<0.01) heeft een significant effect op het financieel gewicht van 

ereloonsupplementen t.o.v. de officiële ZIV honoraria. Voor ziekenhuizen met een gelijke score op de overige 

variabelen in het model, komt een verhoudingsgewijs verschil van 1% (meer) rechthebbenden verhoogde 

tegemoetkoming overeen met een vermindering van 0,33% ereloonsupplementenmassa/ZIV 

honorariummassa.  
 

- Het procentuele aandeel van de klassieke verblijven waarbij ereloonsupplementen worden gefactureerd 

(t = 15.23; p <0.0001) heeft een significant effect op het financieel gewicht van ereloonsupplementen t.o.v. de 

officiële ZIV honoraria. Per 1% toename van opnames mét aanrekening van ereloonsupplementen is er 

een toename van 1,25% van de verhouding ereloonsupplementen op ZIV honorariummassa (met een gelijke 

score op de overige onafhankelijke variabelen in het model).  
 

- Het maximaal aanrekenbaar percentage ereloonsupplementen (t = 4.85; p <0.0001) heeft een significant 

effect op het financieel gewicht van ereloonsupplementen t.o.v. de officiële ZIV honoraria. Voor ziekenhuizen 

met een gelijke score op de overige variabelen in het model, komt een toename met 1% in maximaal 

aanrekenbaar percentage ereloonsupplementen overeen met een toename van 0,06% in de verhouding 

ereloonsupplementenmassa op ZIV honorariummassa.    
 

- Gewest heeft een significant effect op de procentuele verhouding ereloonsupplementenmassa/ZIV 

honorariummassa. Wanneer gecontroleerd wordt voor de waarden op de overige parameters opgenomen in 

het model, is de verhouding ereloonsupplementenmassa/ZIV honorariummassa het hoogst in Brussel en het 

laagst in Vlaanderen.  

 

84,7% van de variantie in de uitkomstvariabele (i.c. ereloonsupplementen/ZIV tussenkomst) kan worden verklaard met 

onderzocht model, F(6,95)=93,95; p<0.001, adjusted R²=0,847. Merk op dat de uitgevoerde analyses niet 

noodzakelijkerwijs een causale verklaring inhouden. De onafhankelijke variabelen opgenomen in het model kunnen immers 

surrogaten zijn voor andere maten.  
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Op basis van onze analyses is er geen evidentie dat het absolute aantal klassieke opnames en het ziekenhuistype 

(algemeen versus universitair ziekenhuis) bijkomende informatie leveren voor het voorspellen van de verhouding 

ereloonsupplementenmassa op ZIV honorariummassa (per ziekenhuis). Dit betekent dat – wanneer de waarden op de andere 

onafhankelijke variabelen opgenomen in het model gekend zijn – het aantal klassieke opnames en het ziekenhuistype wellicht 

weinig bijkomende informatie leveren voor het voorspellen van de verhouding ereloonsupplementenmassa op ZIV 

honorariummassa.   

 


