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ZIEKENHUISZORG : Verleden

 privé-initiatief (Godshuizen, religieuzen)

 eigen keuze focussed factory (psychiatrie, 

wezen, besmettelijke ziekten)

 eigen criteria

 eigen financiering



ZIEKENHUISZORG : Evolutie

 ontstaan 1963 verplichte ziekteverzekering

 opdrachten vastgelegd door overheid

 criteria vastgelegd in ziekenhuiswet en 

gebruik nomenclatuur

 van retroactieve financiering op basis van 

facturen naar prospectief BFM



ZIEKENHUISZORG : Evolutie

 1986: minimum aantal bedden (150) 

 transfer van bedden, fusies, sluiten van kleine 

instellingen (cf. Vilain XIV Leut met 13 bedden)



ZIEKENHUISZORG : Evolutie (vervolg)

 groepering, associatie (moeilijk) en 

toenemend aantal (opgelegde) fusies

 wedren voor maximum aantal rendabele 

zorgprogramma's, diensten en infrastructuur

 overaanbod opgeleide specialisten (Fr. België)



ZIEKENHUISZORG : 

Toekomst – betaalbaarheid?

Vergrijzing ( ↑langdurige zorg, ↓ sociale 

bijdragen)

Nieuwe technologie

Duurdere zorg (Baumol-effect)

(Over)aanbod: infrastructuur – mankracht

Sociale factoren: toename armoede 

immigratie

Gebrek aan concurrentie/financiële 

verantwoordelijkheid van ziekenfondsen



FINANCIERINGSTEKORT ZIV

UITGAVENTOENAME

INKOMSTENTEKORT

OPLOSSING : - bijdragenverhoging (desolidarisering)

- meer aanvullende + private verzekering 

(kostprijsverhogende werking)

- besparingen (kwaliteitsvermindering)

- eigen verantwoordelijkheid/initiatief patiënt 

(bv. Thomashuizen, assistentie- woningen)

- RATIONALISERING (herijking nomenclatuur, 

nieuwe ziekenhuisorganisatie/-financiering)

ZIEKENHUISZORG : 

Toekomst – betaalbaarheid?



OECD Health Data

Gezondheidszorguitgaven % BNP 2015



Evolutie van gezondheidszorguitgaven RIZIV 

versus toename BNP (1990-2013)



Evolutie van gezondheidszorguitgaven RIZIV 

(1990-2015)



Bijdragenverhoging ?? Belastingdruk België !!



Evolutie van ziekenhuisopnames 

(permanente audit RIZIV)



Kostenverhogende factoren : Structureel 

tekort BFM + Baumol-effect

Bron: K. Kesteloot



Kostenverhogende factoren: Vergrijzing



Kostenverhogende factoren: 

Kosten vergrijzing  (LCM-data 2015)



Bron: Planbureau, 2016

Kostenverhogende factoren: Vergrijzing



OECD Health Data

Kostenverhogende factoren: 

Meer langdurige zorg

2009 2014

inpatient care 30 29

outpatient care 25 24

long term care 20 25

medical goods 17 16

collective services 8 6



Kostenverhogende sociale factoren: 

onbetaalde facturen (% van omzet)

FOD Volksgezondheid

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vlaanderen 1,77% 2,17% 1,69% 1,86% 1,71% 1,74% 1,72% 1,72% 1,64%

Wallonië 4,64% 4,72 4,44% 4,74% 4,21% 3,98% 4,12% 3,91% 3,96%

Brussel 4,22% 4,50% 4,24% 4,22% 3,53% 3,58% 4,77% 4,52% 4,67%



Niet-vergoede medische technologie

 farmaca (oncologie)

 radiotherapie (stereotaxie)

 MR-guided Intracranial US

 Interventional Radiology

 materiaalkosten Endoscopic & Robot Assisted

Surgery, Total Coronary Occlusion

 Telemedecine (dermatologie, monitoring, 

spoedgevallen, thuiszorg)

 implantaten (device én implantatie)



Ziekenhuiszorg: heden

 Ligduur verkort (5,8→5,6→5,4 d. (2014))

 Klassieke opname stijgt lichtjes, 

ODC (+ 7%)

 Tewerkstelling ↑ (+1971 VTE (2012), + 

900 VTE (2013))



PARADIGMASHIFT

VANDAAG

 individuele arts

 huisarts verwijst

 ziekenhuis als centrum 

van zorg

 patiënt heeft inspraak

 Kwaliteitsmeting

 chronische zorg 

 fee for service  

MORGEN

 werken in groep

 huisarts deel van team

 Medisch huis helpt bij 

zorgkeuze

 patiënt beslist mee

 kwaliteit bepaalt 

financiering

 geïntegreerde zorg 

 bundled payment



PLAN VAN AANPAK DE BLOCK

I. HERIJKING NOMENCLATUUR ???

II. KB nr. 78 (?)

III. ZIEKENHUISFINANCIERING ???

IV. ZIEKENHUIS-NETWERKEN (?)

ZIEKENHUISZORG : Toekomst



ZIEKENHUISFINANCIERING



LAAGVARIABELE ZORG



LAAGVARIABELE ZORG: 

oorspronkelijk idee, vb bevalling 



LAAGVARIABELE ZORG HAALBAAR IN 2018?

• Pro: referentiebedragen-model, uniforme vergoeding

• Contra: urgentiehonoraria, assistentiehonoraria 10%, 

berekening ereloonsupplementen, berekening consult 

aan bed van bijgeroepen arts, accreditering, herziening 

financiële regeling

• Verwachtingen: verschillende aanpassingen (o.a. 

anaesthesie, urgentiehonorarium bij bevalling,…) en 

nog moeizame opmaak van uitvoeringsbesluiten



ZIEKENHUISNETWERKEN

 locoregionale netwerk 

→ locoregionale zorgopdrachten (LRNW)

zorgopdracht beschikbaar in elk LRNW, 

maar niet in elk ziekenhuis

 referentienetwerk voor 

→ supraregionale zorgopdrachten (SRNW)

(genetica, transplantaties, kinderoncologie,

pediatrische hemato-oncologie, …



ZIEKENHUISNETWERK : Critical Success

Factors

 bottom up organisatie en structuur

 vertrouwen en collectieve financiële 

verantwoordelijkheid

 hergebruik bespaarde middelen/

win-win logistiek

 beleidscoördinatie federaal-regionaal

 ziekenhuisoverschrijdende artsenassociaties

 clinical leadership

 resultaten (activiteit, kwaliteit, 

toegankelijkheid, zorgaanbod, balans)



Ervaring NHS met MANAGED CLINICAL 

NETWORKS

1) verbeteren kwaliteit

2) beperkte kostenbesparing

3) coördinerend arts met clinical leadership is 

succesfactor



ZIEKENHUISNETWERK : 

Logische zorggebieden



ZIEKENHUISNETWERK : 

model Vlaamse gemeenschap



ZIEKENHUISZORG : Toekomst

 Multidisciplinariteit (MOC, spine unit, stroke,…)

 netwerk = samenwerking & taakverdeling

 locoregionaal vs supraregionaal = 

herprogrammatie (bedden, diensten, zorgprogramma’s)

 locoregionaal = ZH-netwerk én 

eerstelijnszones

 financiering: 
federaal via BFM + nomenclatuur + GPS + 

conventies (zeldzame + complexe zorg)

regionaal via instandhoudings/strategisch 

forfait



ZIEKENHUISZORG : Toekomst

 verdere shift 

opname → dagopname → ambulant

 verdere ligduurdaling → beddenafbouw

C,D,E,M

 meer verlengde zorg: G, Sp, zorghotel, WZC

 financiering? 2° + 3° peiler? Pref. Provider?

 privatisering: poliklinieken, WZC, ROB



ZIEKENHUISZORG : Toekomst

 netwerk = samenwerking & taakverdeling

 loco- vs supraregionaal = herprogrammatie

 locoregionaal = ZH-netwerk én 

eerstelijnszones

 financiering: 

BFM + nomenclatuur + conventies +GPS

 samen met méér private verzekering


