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Laagvariabele zorg

 In werking op 1 september 2018

 Honoraria in een globaal prospectief bedrag

 54 patiëntengroepen

 Heelkundige & interventionele verstrekkingen

 KCE: forfaitarising is “mogelijk”



“All-in” financiering versus betaling per acte

 Bestaat in buitenland

 Beperking van overconsumptie

 Risico op onderconsumptie

 Includeert prestaties urgentiegeneeskunde

 Includeert prestaties intensieve zorgen

 Includeert de honoraria voor accreditering

 Verdubbeling van de administratieve last

 Laattijdige uitbetaling van de honoraria



Laagvariabele zorg
 Laagvariabele patiëntengroep gebaseerd op APR-

DRG of op aanwezigheid van nomenclatuurcodes

 Klassieke hospitalisatie (H) en daghospitalisatie (D)

 Ernstgraad 1 en 2

De ernst van de aandoening wordt gedefinieerd als de mate van 
fysiologische decompensatie of functieverlies van organen

1 = mineur

2 = matig

3 = majeur

4 = extreem



Laagvariabele cluster
 Ziekenhuisverblijven die een standaardproces van 

weinig complexe zorg vereisen dat weinig verschilt 
tussen patiënten en tussen ziekenhuizen.

 Prospectief bepaald bedrag per opname, ongeacht de 
zorg die voor elk individueel verblijf wordt verleend.

 De gezondheidszorgbetaler draagt het financiële risico 
voor het aantal cases (open enveloppe).

 Het ziekenhuis (de arts) draagt het financieel risico 
voor de zorg die buiten het gestandaardiseerde 
zorgproces om wordt verstrekt.



Globaal prospectief bedrag

 Mediane uitgaven per patiëntengroep

gebaseerd op “doorsneepraktijk”

 Gegevens uit 2012 – 2013 – 2014

 Indexcijfer voor niveau 2018

 Outliers zijn NIET uitgesloten

 Overlijdens zijn NIET uitgesloten



Verdeling van de honoraria
 Gebundelde financiering van de honoraria per 

patiëntengroep 

 De gedetailleerde verdeling v.h. globale bedrag tussen 
de verschillende zorgverleners moet gebeuren op basis 
van de verdeling die door het RIZIV wordt 
meegedeeld.

 De zorgverlener blijft eigenaar van het honorarium

Code v.d. geneeskundige plichtenleer art. 72:

“Het ereloon is volkomen eigendom van de arts 
ongeacht of dit rechtstreeks of door bemiddeling van 
een gemachtigde wordt geïnd”.



Totaal honorariumbedrag (2014)

 318.444.384 euro op totaal van 2.497.393.537 euro 
klassieke hospitalisatie.

 12,75 % van de honoraria van alle hospitalisatie 
verblijven

 254.762 verblijven van de 54 patiëntengroepen op 
1.797.830 verblijven klassieke hospitalisatie.



Laagvariabele zorg budget

België neutraal

Brussel - 5 miljoen euro

Wallonië + 0,5 miljoen euro

Vlaanderen + 4,5 miljoen euro



Laagvariabele zorg op IZ????

 Gebaseerd op RIZIV kost van de jaren 2012-2013-2014

 Nomenclatuuraanpassing vanaf 01/12/2012

 Nieuwe aanpassing vanaf 01/04/2016

 Cumulverbod met anesthesie

 Geen supplementen op IZ

 Supplement voor erkend intensivist ‘s nachts vervalt

 Forfaitair honorarium voor de intramuraal aanwezige 
permanentie intensieve zorgen is uitgesloten



Laagvariabele zorg op IZ????

 Definitie laagvariable cluster:

ziekenhuisverblijven die een standaardproces van 
weinig complexe zorg vereisen dat weinig verschilt 
tussen de patiënten.

 Zeer sterke variabiliteit tussen de functies intensieve 
zorgen van de ziekenhuizen die “medisch gezien 
moeilijk te verklaren is”.

 Pre-emptive opname op IZ afgestraft.

Principe van early warning signs genegeerd.



Patiëntengroepen op IZ

APR-DRG Omschrijving

120 Majeure procedures op het respiratoir  stelsel en de thorax 

162-163
165-166

Hartklep - CABG

174-175
(grp 1-2)

Acuut myocardinfarct + percutane dilatatie

175 (grp 3-6) Percutane procedure voor ritmestoornissen

192 Catheterisatie voor cardiale ischemie



Patiëntengroepen op IZ

APR-DRG Omschrijving

301 Heupprothese

302 Knieprothese

403 Gastroplastie (+ bilio-pancreatische derivatie) (+ gastro-jejunale
derivatie)

404 Totale thyreoïdectomie of parathyreoïdectomie

480 Totale prostatectomie



CABG zonder hartcatheterisatie
ernstgraden 1 & 2

Totaal budget 
honoraria

41.273.042 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

6.543 euro



CABG zonder hartcatheterisatie
ernstgraden 1 & 2

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

3.417.581 euro 1.729.700 euro 5.147.142 euro 10.016.733 euro

8,28 % 4,19 % 12,47 % 24,27 %

542 euro/ ingreep 274 euro / ingreep 816 euro / ingreep 1.588 euro / ingreep



CABG zonder hartcatheterisatie
euro

Forfait Nomenclatuur art. 13 B

Toezicht 1° dag 97,87 145,28

Toezicht 2° dag en volg. 198,96 145,28

Beademing 1° dag 100,41 151,39

Beademing 2° dag en volg. 30,95 151,39

Suppl. erkend intensivist 56,48 48,55

Cardiac output 49,89 70,34

Totaal 534,56



CABG met hartcatheterisatie
ernstgraden 1 en 2

Totaal budget 
honoraria

21.102.655 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

7.505 euro



CABG met hartcatheterisatie
ernstgraden 1 & 2

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

1.898.957 euro 903.229 euro 2.802.186 euro 4.506.465 euro

9,00 % 4,28 % 13,28 % 21,35 %

675 euro/ ingreep 321 euro / ingreep 997 euro / ingreep 1.603 euro / ingreep



1 hartklep 
zonder hartcatheterisatie + ECC
ernstgraden 1 & 2

Totaal budget 
honoraria

17.029.046 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

6.690 euro



1 hartklep 
zonder hartcatheterisatie + ECC
ernstgraden 1 & 2

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

1.629.091 euro 849.827 euro 2.478.739 euro 4.899.802 euro

7,8 % 4,07 % 11,87 % 23,46 %

522 euro/ ingreep 272 euro / ingreep 794 euro / ingreep 1.570 euro / ingreep



> 1 hartklep zonder hartcatheterisatie + ECC
1 hartklep + CABG zonder hartcatheterisatie + ECG
ernstgraden 1 en 2

Totaal budget 
honoraria

17.029.046 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

7.707 euro



> 1 hartklep zonder hartcatheterisatie + ECC
1 hartklep + CABG zonder hartcatheterisatie + ECG
ernstgraden 1 en 2

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

1.239.894,83 euro 648.396 euro 1.888.291 euro 3.470.597 euro

7,28 % 3,81 % 11,09 % 20,38 %

561 euro / ingreep 293 euro / ingreep 854 euro / ingreep 1571 euro / ingreep



> 1 hartklep zonder hartcatheterisatie + ECC
1 hartklep + CABG zonder hartcatheterisatie + 
ECG in euro

Forfait Nomenclatuur art. 13 B

Toezicht 1° dag 94,60 145,28

Toezicht 2° dag en volg. 222,10 145,28

Beademing 1° dag 96,46 151,39

Beademing 2° dag en volg. 35,16 151,39

Suppl. erkend intensivist 59,73 48,55

Cardiac output 44,11 70,34

Totaal 552,16



Majeure procedures op 
respiratoir stelsel & thorax

Totaal budget 
honoraria

17.206.562 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

3.472 euro



Majeure procedures op 
respiratoir stelsel & thorax

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

1.144.553 euro 581.020 euro 1.725.573 euro 3.831.544 euro

6,65 % 3,38 % 10,03 % 22,27 %

231 euro/ ingreep 117 euro / ingreep 348 euro / ingreep 773 euro / ingreep



Acuut myocardinfarct + 1 percutane dilatatie 
met/zonder stents
ernstgraden 1 en 2

Totaal budget 
honoraria

82.469.375 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

1.931 euro



Acuut myocardinfarct + 1 percutane dilatatie 
met/zonder stents
ernstgraden 1 en 2

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

2.201.638,84 euro 2.039.917 euro 4.241.556 euro 908.096 euro

2,67 % 2,47 % 5,14 % 1,1 %

51,55 euro / ingreep 48 euro / ingreep 99 euro / ingreep 21 euro / ingreep



Acuut myocardinfarct + meerdere percutane 
dilataties met/zonder stents
ernstgraden 1 en 2

Totaal budget 
honoraria

23.507.597 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

2.445 euro



Acuut myocardinfarct + meerdere percutane 
dilataties met/zonder stents
ernstgraden 1 en 2

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

437.995,81 euro 512.808 euro 950.803 euro 147.348 euro

1,86 % 2,18 % 4,04 % 0,63 %

45,56 euro / ingreep 53 euro / ingreep 99 euro / ingreep 15 euro / ingreep



Gastroplastie met bilio-pancreatische
derivatie of gastro-jejeunale derivatie
ernstgraden 1 en 2

Totaal budget 
honoraria

37.260.880 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

1.772 euro



Gastroplastie + derivatie

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

346.722,33 euro 197.593 euro 544.275 euro 10.342.776 euro

0,93 % 0,53 % 1,46 % 27,76 %

16,49 euro/ ingreep 9 euro / ingreep 26 euro / ingreep 492 euro / ingreep



Totale heupprothese ernstgraad 1
excl. fracturen

Totaal budget 
honoraria

45.527.513 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

1.806 euro



Totale heupprothese ernstgraad 1

excl. fracturen

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

23.460,54 euro 59.579 euro 83.010 euro 12.859.053 euro

0,05 % 0,13 % 0,18 % 28,24 %

0,93 euro/ ingreep 2 euro / ingreep 3 euro / ingreep 510 euro / ingreep



Totale heupprothese ernstgraad 2
excl. fracturen

Totaal budget 
honoraria

44.570.726 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

1.859 euro



Totale heupprothese ernstgraad 2

excl. fracturen

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

115.142,09 euro 145.163 euro 260.305 euro 12.147.793 euro

0,26 % 0,33 % 0,58 % 27,26 %

4,8 euro/ ingreep 6 euro / ingreep 11 euro / ingreep 507 euro / ingreep



Totale knieprothese ernstgraad 2

Totaal budget 
honoraria

37.650.398 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

1.939 euro



Totale knieprothese ernstgraad 2

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

104.546,20 euro 133.356 euro 237.812 euro 10.691.852 euro

0,28 % 0,38 % 0,63 % 28,40 %

5,38 euro/ ingreep 7 euro / ingreep 12 euro / ingreep 550 euro / ingreep



Totale prostatectomie ernstgraad 1

Totaal budget 
honoraria

13.333.165 euro

Mediaan honoraria
per ingreep

2.357 euro



Totale prostatectomie ernstgraad 1

Intensieve Reanimatie IZ + Rea Anesthesie

183.712,88 euro 214.196 euro 397.909 euro 3.501.665 euro

1,38 % 1,61 % 2,98 % 26,26 %

32,48 euro/ ingreep 38 euro / ingreep 70 euro / ingreep 619 euro / ingreep



Laagvariabele zorg op IZ????

 KCE waarschuwt voor risico van Up-coding

 RIZIV bepaalt de indicatie voor opname intensieve 
zorgen

 Nomenclatuurregels blijven van toepassing 
(cumulregeling)



Laagvariabele zorg op IZ????

 Voordelen laagvariabele zorg?

 Quid prestaties artikel 2, connexiteit ?

 Quid prestaties artikel 13 A ?

 Quid verschillende maatschappen of IZ diensten ?

 Correcte berekening activiteit IZ ?



Voorstellen - Actiepunten ?


