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Gent, 23 oktober 2013 

Nieuwe financiering van de ziekenhuizen 
kan niet op de kap van het personeel! 

  
Waarover gaat het? 

In België hebben de ziekenhuizen verschillende financieringsbronnen: de federale overheid (FOD 
Volksgezondheid), de ziekteverzekering, de gemeenschappen en gewesten en de patiënt. 

We laten de financiering van de investeringen hier even buiten beschouwing en focussen ons op 
de financiering van de ziekenhuiswerking. Deze komt uit verschillende bronnen:  

 Budget van de Financiële Middelen (BFM);  
 honoraria (RIZIV);  
 geneesmiddelen en implantaten (RIZIV);  
 supplementen door de patiënt te betalen.  

Momenteel zijn de inkomsten uit het BFM goed voor zo’n 49 % van de totale inkomsten, het RIZIV 
(forfaits, geneesmiddelen en honoraria) 42 %. De overige inkomsten zijn afkomstig van de patiënt. 

Onkelinx wil deze financiering grondig wijzigen. 

Een aantal Europese landen financieren sinds de jaren negentig hun ziekenhuizen op basis van een 
soort case-mix van het ziekenhuis (aantal en aard van de behandelde pathologieën). De meest 
voorkomende manier om dergelijke case-mix te meten is de zogenaamde DRG-methode 
(“Diagnosis Related Group”). Het komt er op neer (wat eenvoudig uitgedrukt) dat ziekenhuizen 
eenzelfde bedrag ontvangen voor elke opname van een patiënt die tot een bepaalde DRG behoort 
(of die eenzelfde ziektebeeld heeft). 

In de Belgische ziekenhuizen werden de voorbije decennia reeds een aantal elementen uit het 
zogenaamde case-mix systeem ingevoerd binnen het huidige complexe financieringssysteem van 
het Budget van de Financiële Middelen.  
Onkelinx wil blijkbaar deze week nog haar stappenplan voorstellen met als mooie titel “met het 
oog op de overgang naar een prospectief forfaitair ziekenhuisfinancieringssysteem, op basis van 
de ziektebeelden”. 

Of anders uitgedrukt, er worden stappen gezet om over te gaan tot “pathologiefinanciering” of 
‘all-in financiering’.  
Om haar ideeën kracht bij te zetten, vatte Onkelinx in allerijl Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE) om een vergelijkende studie te maken van de financiering van 
ziekenhuiszorg in andere landen. Het rapport (KCE Report 207As) werd op 11 oktober laatstleden 
gepubliceerd en bevat de vergelijking tussen 5 verschillende landen. 

 

mailto:openbarediensten.gent@acv-csc.be
http://www.acv-lrb-gent.be/
http://nl-nl.facebook.com/people/Acv-Openbare-Diensten-Gent-Eeklo/100002115388957
http://twitter.com/acvodgenteeklo
http://acv-lrb-gent.blogspot.com/


                 
  

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris  
  ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT – Twitter: @acvodgenteeklo 

 Poel 7  
9000 GENT 

 (09) 265 43 30 
 (09) 265 43 35 

 
@ openbarediensten.gent@acv-csc.be 

 www.acv-lrb-gent.be 
 

Volg ACV-Openbare Diensten  
Gent-Eeklo op: 

 

 

 Alvast blijkt uit het rapport van het KCE: 

 De invoering van ziekenhuisfinanciering op basis van DRG’s zonder aanvullende 
maatregelen biedt geen garantie voor zorgkwaliteit of zorgintegratie, integendeel. Doordat 
er minder zorgprestaties worden geleverd of de patiënten te vroeg naar huis worden 
gestuurd, kan er kwaliteitsverlies optreden.  

 Patiënten zouden kunnen ‘geselecteerd’ worden op basis van de kleinste ziekte-ernstgraad 
binnen een diagnosegroep.  

 DRG-financiering kan dan weer het aantal opnames doen toenemen i.p.v. afremmen (meer 
opnames met kortere opnametijden)?  

Het debat is dus veel ruimer dan koppen in de pers als “te veel ziekenhuizen” of “te dure 
ziekenhuizen” en zal zeer nauwgezet moeten worden gevoerd. 

Er mag ook niet over het hoofd worden gezien dat de voorbije jaren de ziekenhuissector reeds 
heel wat zware besparingen heeft moeten verwerken, vooral dan via de ziekteverzekering 
waardoor een aantal ziekenhuizen in ieder geval hun inkomsten fors hebben zien dalen. 

Volgens ACV-Openbare Diensten is het zeer belangrijk dat in het debat rond een nieuwe 
financiering wordt vertrokken vanuit volgende uitgangspunten: 

 Het recht op gezondheidszorg is een grondwettelijk recht en dus een basisrecht (en 
basisbehoefte).  

 Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de financiële situatie, 
afkomst of overtuiging.  

 Het streven naar een verdere verhoging van de kwaliteit in de zorg moet continu aanwezig 
zijn. Slechts hierdoor kan de levenskwaliteit van de patiënten worden verbeterd.  

 Zowel het bewaken van de kwaliteit van de zorg als het streven naar een nog betere zorg 
moet gepaard gaan met goede loon- en arbeidsvoorwaarden voor het verplegend, 
verzorgend, logistiek en ander personeel van de ziekenhuizen. Het is belangrijk dat zorg 
wordt gedragen voor zij die met veel toewijding zorg bieden. Het personeel moet alle 
kansen krijgen om zich maximaal binnen hun job te kunnen ontplooien, wat gepaard moet 
gaan met mogelijkheden tot vorming, bijscholing, brugopleidingen en verdere specialisatie.  

 Verdere commercialisering binnen de ziekenhuissector, die spijtig genoeg ook haar intrede 
heeft gedaan, moet worden bestreden om te vermijden dat we tot een gezondheidszorg 
komen met twee snelheden.  

Openbare ziekenhuizen en het personeel van deze instellingen zijn het best geplaatst om deze 
uitdagingen verder aan te gaan. Openbare ziekenhuizen moeten op een gelijk(w)aardige manier 
worden gefinancierd als de private instellingen, maar de specificiteit van de openbare 
ziekenhuizen mag hierbij helemaal niet uit het oog worden verloren.  
De zorg voor patiënten en de volksgezondheid in het algemeen is niet alleen “een zaak” van de 
overheid, het moet ook haar “corebusiness” zijn. 
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