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Dit is een laatste rapport dat kadert in de onderzoeksopdracht "Economische 
determinanten van medische consumptie: Wie valt er door de mazen van het net?", 
gefinancierd door Cera Holding.   
 
In een eerste rapport hebben we de wetteksten i.v.m. de ziekteverzekering doorgelicht, op 
zoek naar mogelijke knelpunten van het Belgische gezondheidszorgsysteem.  We 
verwijzen hiervoor naar het onderzoeksrapport nr 2000-09: Adriaenssen, I en D. De 
Graeve (2000) Toegankelijkheid verzekerd?  Doorlichting van de regelgeving van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging in België. 
 
Daarna gingen we na hoe het in werkelijkheid gesteld is met de consumptie van medische 
zorg in België.  Het onderzoeksrapport nr 2001-16, Adriaenssen, I en D. De Graeve 
(2001) Socio-economische determinanten van medische consumptie.  Analyse 
gezondheidsenquête 1997, bundelt de resultaten van dit luik.   
 
In dit laatste deel, willen we de toegankelijkheidsproblematiek meer benaderen vanuit het 
veld.  Uit interviews met debiteurenverantwoordelijken van de facturatiediensten in 
verschillende ziekenhuizen blijkt dat steeds meer patiënten het moeilijk hebben om hun 
ziekenhuisfactuur te betalen. Dit leidt tot een steeds maar stijgend aantal onbetaalde 
facturen en een stijgend aantal patiënten die een afbetalingsplan aanvragen voor hun 
ziekenhuisfactuur.  
 
Dit luik van de studie onderzoekt het probleem van het groeiend aantal 
afbetalingsplannen en onbetaalde ziekenhuisfacturen. Om het betalingsprobleem in de 
ziekenhuizen daadwerkelijk aan te pakken en na te gaan of de financiële toegankelijkheid 
van de gezondheidszorg niet in het gedrang komt, hebben we meer informatie nodig over 
wie deze patiënten zijn die hun factuur niet kunnen of willen betalen.  
 
Met het oog op dit onderzoek werd er in samenwerking met vier ziekenhuizen en de 
Socialistische mutualiteit een databank samengesteld. Zonder de bereidwillige 
medewerking van de vier ziekenhuizen en de Socialistische mutualiteit zou deze databank 
en bijgevolg ook deze paper onmogelijk tot stand gekomen zijn. We willen hen hierbij 
zeer bijzonder bedanken voor hun vruchtbare samenwerking.  
 
Onze dank gaat tevens uit naar Cera Holding, voor hun onbelemmerde financiering, en 
naar de leden van de stuurgroep: G. Carrin (WHO en UA), F Fecher (ULG), P. Galloo 
(Socialistische Mutualiteiten), H. Loos (Cera Holding), R. Van den Oever (Christelijke 
Mutualiteit), E. Van Doorslaer (Erasmus Universiteit), G. Van Oevelen (Cera Holding) 
en Ufsia collega's B. Cantillon en T. Van Ourti voor het kritisch nalezen van eerdere 
versies van dit rapport.  
 
 
Ines Adriaenssen 
Diana De Graeve 
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1. INLEIDING 
 
De uitgaven voor medische zorg zijn niet gelijk verdeeld over de Belgische bevolking. 
Bijna 8% van de populatie had geen uitgaven voor gezondheidszorg in 1998, terwijl 
ongeveer de helft van de totale uitgaven aan gezondheidszorg aan 4% van de bevolking 
gespendeerd wordt. Ongeveer 75% van de totale uitgaven wordt aan 10% van de 
bevolking gespendeerd. Bovendien volgen de eigen betalingen van de patiënt (remgelden 
en supplementen) deze trend van de totale uitgaven, zodat we ook hier een concentratie 
vinden bij een kleine groep van de bevolking. Zo blijkt dat de helft van de eigen 
betalingen wordt gedragen door 5% van de bevolking. Bijgevolg kunnen er zich 
problemen voordoen met betrekking tot de financiële toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg. Gedurende de voorbije jaren zijn er weliswaar verschillende specifieke 
maatregelen uitgevaardigd voor bepaalde kwetsbare gezondheidsgroepen, bijvoorbeeld 
10.000 BEF voor patiënten met hoge medische onkosten, 10.000 BEF voor 
incontinentiemateriaal, specifieke maatregelen voor personen met metabole ziekten of 
mucovisidose (Adriaenssen en De Graeve, 2000). Het is echter niet duidelijk of deze 
specifieke maatregelen voldoende zijn om de meest kwetsbare groepen te beschermen. In 
een recente analyse van de Belgische gezondheidszorg, vermeldt Peers (1999): “De 
toename van het persoonlijk aandeel in de gezondheidskosten maakt duidelijk dat 
momenteel in hoge mate de individuele draagkracht van de patiënt bereikt is”. 
Voornamelijk problemen voor psychiatrische patiënten (De Standaard 6/6/2000 en 
Artsenkrant 15/9/2000) en niet terugbetaalbare geneesmiddelen of interventies (De 
Standaard 30/3/2000) worden aan de kaak gesteld in de media, maar zijn tot nu toe nog 
niet geverifieerd.  
 
We richten daarom de aandacht op problemen bij het betalen van de ziekenhuisfactuur. 
De regeling voor het betalen van ziekenhuisfacturen verloopt in de meeste ziekenhuizen 
erg gelijkaardig. Voor facturen met betrekking tot een opname wordt de 
derdebetalersregeling toegepast. Dit betekent dat aan de patiënt enkel het persoonlijk 
aandeel aangerekend wordt en dat het terugbetaalde gedeelte rechtstreeks door de 
mutualiteit aan het ziekenhuis betaald wordt. Vaak zal aan de patiënt een voorschot 
gevraagd worden op het persoonlijk aandeel voor de opname, zonder dat opname 
geweigerd wordt bij niet-betaling van het voorschot. De eigenlijke facturatie aan de 
patiënt gebeurt periodiek; meestal om de drie maanden. De meeste patiënten krijgen dus 
hun hospitaalfactuur nadat zij het ziekenhuis verlaten hebben. Wie langdurig in het 
ziekenhuis verblijft, kan meerdere facturen krijgen voor één ziekenhuisverblijf. Bij niet-
betaling wordt een eerste en later een tweede aanmaning opgestuurd. Vele ziekenhuizen 
zullen nadien de dossiers in handen geven van een advocaat of een incassobedrijf. 
Patiënten die moeilijkheden hebben om een factuur te betalen, kunnen ook op voorhand 
of na een aanmaning vragen om een factuur af te betalen in kleine bedragen 
(afbetalingsplan). 
Uit interviews met debiteurenverantwoordelijken van de facturatiediensten in 
verschillende ziekenhuizen blijkt dat ziekenhuizen geconfronteerd worden met een 
stijgend aantal patiënten die een afbetalingsplan aanvragen om hun ziekenhuisfactuur in 
kleine bedragen af te lossen en met een stijgend aantal onbetaalde facturen.  
 
Dit rapport geeft een eerste verkennend overzicht van onbetaalde facturen en 
afbetalingsplannen van medische kosten bij opname in een ziekenhuis in België.  
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1.1. Data  
 
Om dit onderzoek te kunnen realiseren hebben de onderzoekers, samen met enkele 
ziekenhuizen en de Socialistische mutualiteit een databank opgesteld. Voor het 
samenstellen van de databank werd er beroep gedaan op twee algemene ziekenhuizen 
(waarvan één universitair) en twee psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen. Zij 
werden bereid gevonden om mee te werken aan een beschrijvend onderzoek naar de 
betalingsproblematiek in hun instellingen. De groep van ziekenhuizen werd min of meer 
lukraak gecontacteerd en kan dus niet worden gezien als een representatieve steekproef 
voor België. De vier ziekenhuizen hebben een lijst opgesteld van alle patiënten die in 
1998 opgenomen werden in het ziekenhuis en die moeilijkheden hadden met het betalen 
van hun ziekenhuisfactuur.  
 
 

Patiënten met betalingsmoeilijkheden werden vooraf gedefinieerd als:  
 

1. Patiënten waarvan één of meerdere facturen onbetaald bleven na een tweede 
aanmaning of:  

 

2. Patiënten die een afbetalingsplan aangevraagd hebben bij de sociale dienst of bij de 
facturatiedienst van het ziekenhuis.  

 

 
De redenen voor het onbetaald blijven van facturen of voor het aanvragen van een 
afbetalingsplan worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Het kan onder meer gaan om 
nalatigheid, om vergissingen (verkeerd adres), om facturen met aangerekende bedragen 
waarvan de patiënt de rechtvaardiging betwist en om onwil van de patiënt om te betalen. 
Het kan ook zijn dat het aangerekende bedrag niet overeenstemt met de 
betalingscapaciteit van de patiënt, doordat deze onvoldoende beschermd is door de 
ziekteverzekering, of een voor zijn financiële positie ongepast consumptiepatroon (bv 
éénpersoonskamer) vertoont. Deze definitie van betalingsproblemen is met andere 
woorden erg ruim en omvat zowel patiënten die niet willen als die niet kunnen betalen. 
We kunnen in het onderzoek (omwille van de beschikbaarheid van gegevens) geen 
verschil maken tussen “bad debt” en “charity care”, zoals dit in de meeste Amerikaanse 
studies wel gebeurt. Onder “bad debt” verstaat men de bedragen die patiënten 
verschuldigd zijn, maar die om de één of andere reden toch niet betaald worden. “Charity 
care” daarentegen is medische zorg die verstrekt wordt aan patiënten die vooraf aan hun 
opname in het ziekenhuis geïdentificeerd worden als zijnde niet in de mogelijkheid om 
hun hospitaalfactuur te betalen en waarvan het bijgevolg ook niet verwacht wordt.  
 
Onze definitie sluit bovendien niet alle personen in die problemen ondervinden met het 
betalen van hun ziekenhuisfactuur. Zo omvat ze niet de personen die slechts mits grote 
inspanningen in staat waren hun factuur te betalen, eventueeel ten koste van andere 
noodzakelijke uitgaven.  Om dit in beperkte mate op te vangen, hebben we er bewust 
voor gekozen om onze steekproef niet te beperken tot de facturen die werkelijk onbetaald 
bleven (zelfs na een zeer lange periode). We includeren iedereen die zijn factuur niet 
betaalde na twee aanmaningen (maar eventueel wel later).  
 
De patiëntenlijsten die door de vier ziekenhuizen werden opgesteld, bevatten de volgende 
variabelen: federaal mutualiteitsnummer, persoonlijk mutualiteitsnummer, datum van 
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opname, geboortedatum en geslacht. Met het oog op het verkrijgen van uniforme 
informatie die op een elektronische wijze beschikbaar is, werden deze patiëntenlijsten 
vervolgens doorgegeven aan de Christelijke en de Socialistische mutualiteit. De 
Socialistische mutualiteit stelde voor iedere patiënt met betalingsmoeilijkheden anonieme 
en geaggregeerde medische kostengegevens ter beschikking voor verder onderzoek. Het 
betreft hier niet alleen de medische kosten van de ziekenhuisfactuur die aanleiding gaf tot 
de betalingsproblematiek, maar alle medische kosten die de betreffende patiënten 
gedurende het hele jaar 1998 opliepen. Het gaat hier bovendien zowel over ambulante 
kostengegevens als over intramurale kostengegevens. Daarnaast beschikken we dankzij 
deze werkwijze niet alleen over de gezondheidszorg die de patiënt krijgt binnen het 
onderzochte ziekenhuis, maar ook van andere verzorgingsinstellingen of 
zorgverstrekkers. Er wordt dus een globaal beeld verkregen van het medisch 
consumptiepatroon per patiënt gedurende het onderzochte jaar. Deze medische 
kostengegevens worden aangevuld met socio-economische karakteristieken van de 
patiënt die ter beschikking zijn van de mutualiteit (zoals leeftijd, geslacht, 
verzekeringsstatuut, hoogte van de remgeldteller voor sociale franchise, enz.). Aan de 
hand van deze bijkomende socio-economische informatie kunnen we proberen 
patiëntengroepen te identificeren die een grotere kans hebben op betalingsproblemen dan 
anderen en dus een kwetsbare groep vormen wat betreft de toegankelijkheid van de zorg.  
 
704 patiënten van de vier deelnemende ziekenhuizen en lid van de Socialistische 
mutualiteit hadden één of meerdere facturen voor 1998 die onbetaald bleven na twee 
aanmaningen of die opgenomen waren in een afbetalingsplan. De verdeling over de vier 
deelnemende ziekenhuizen ziet er als volgt uit (Tabel 1). De meerderheid van de 
patiënten in de databank, namelijk 618 patiënten of 87,8% van de patiënten, is 
opgenomen in één van de twee algemene ziekenhuizen. 
 
Tabel 1: Verdeling van de patiënten over de vier ziekenhuizen 

 N 
(n=704) 

% 

AZA 413 58,7 
AZM 205 29,1 
PZA 35 5,0 
PZZ 51 7,2 
 
Informatie over de patiënten en hun medische consumptie is gegroepeerd in drie 
databanken. Databank 1 bevat gegevens per patiënt en bevat bijgevolg 704 records. 
Deze databank bevat enkele socio-economische gegevens, namelijk leeftijd en geslacht 
van de patiënt. Vervolgens bevat deze databank informatie over de franchise, uitkeringen 
en forfaits waarvan de patiënt geniet. Een derde luik in de eerste databank bevat de 
kostengegevens van ambulante verstrekkingen. Het betreft hier uiteraard uitsluitend de 
verstrekkingen die opgenomen zijn in het verzekerde pakket en geen uitgaven voor 
bijvoorbeeld alternatieve genezers, brilglazen e.d. Bovendien is de 
geneesmiddelenconsumptie niet opgenomen. Zowel de kost voor de ziekteverzekering als 
de persoonlijke bijdragen ten laste van de patiënt vinden we terug in deze databank. Ook 
het bedrag van het persoonlijk aandeel dat in aanmerking komt voor de sociale franchise 
wordt vermeld.  
 

 3



Databank 2 bevat gegevens per opname en per dienst van opname en bevat 2 227 
records. Van iedere patiënt die gedurende het jaar 1998 ofwel een onbetaalde opname 
ofwel een opname met een afbetalingsplan had, werden alle hospitalisatiegegevens van 
1998 opgevraagd. Concreet wil dit zeggen dat iedere patiënt uit databank 1, één of 
meerdere opnames heeft in databank 2. Bovendien zijn er meerdere diensten per 
opnamedatum mogelijk.. De databank werd geaggregeerd per patiënt, per opnamedatum 
en per nummer van de instelling. Op deze manier verkrijgen we gegevens per opname. 
Na deze aggregatie blijven er nog 1 987 records over in databank 2. 
 
In deze tweede databank vinden we terug op welke dienst de patiënt werd opgenomen, 
het type van de kamer (éénpersoonskamer, tweepersoonskamer, gemeenschappelijke 
kamer) en de duur van de opname. Ook krijgen we in deze databank informatie over de 
pathologie van de patiënt: op basis van de nomenclatuurcodes werd er een pseudo-DRG 
(Diagnostic Related Group) opgesteld, die op zijn beurt gecombineerd werd in een MDC 
(Major Diagnostic Category). Daarnaast bevat deze databank informatie over 
kwaadaardige aandoeningen en over het gebruik van endoscopisch materiaal tijdens de 
opname. Vervolgens bevat deze databank de kostengegevens van de hospitalisatie. 
Opnieuw vinden we zowel de kost voor de ziekteverzekering als de persoonlijke bijdrage 
ten laste van de patiënt terug in deze databank. Ook het bedrag van het persoonlijk 
aandeel dat in aanmerking komt voor de sociale franchise wordt vermeld. 
 
Een derde databank bevat gegevens gedetailleerd tot op het niveau van geaggregeerde 
uitgavencategorieën (bijv. medische en andere honoraria, geneesmiddelen, implantaten, 
verpleegdagprijs, enz.) per ziekenhuisopname en per dienst. Deze databank bevat 
informatie over de kost per uitgavencategorie voor de ziekteverzekering, de persoonlijke 
bijdrage ten laste van de patiënt. De databank bevat 1 record per patiënt, per 
ziekenhuisopname, per dienst en per uitgavencategorie, in het totaal 20 700 records.  
 
1.2. Onderzoeksvragen 
 
 

Vertrekkend van deze drie databanken willen we twee onderzoeksvragen bekijken.  
 

1. Hoe ziet het profiel van de typische patiënt met betalingsmoeilijkheden er uit?  
 

2. Welk profiel van medische consumptie geeft aanleiding tot betalingsmoeilijkheden?  
 

 
Deze twee onderzoeksvragen vormen meteen de titels van de twee volgende paragrafen 
van dit rapport. In een eerste paragraaf gaan we na of er karakteristieken terug te vinden 
zijn van een typische patiënt met betalingsmoeilijkheden. Hiervoor bekijken we enkele 
socio-economische gegevens van de patiënt, ziekteverzekeringsgegevens en 
kostengegevens op jaarbasis (zowel ambulante als intramurale kosten).  
 
In de tweede paragraaf focussen we ons meer in het bijzonder op die opnames in het 
ziekenhuis die betalingsproblemen met zich meebrachten. We vergelijken steeds de niet-
betaalde opnames met de opnames waarvoor een afbetalingsplan werd opgesteld. 
Vervolgens vergelijken we de som van de opnames met betalingsproblemen met de rest 
van de opnames gedurende 1998. We proberen te achterhalen of er welbepaalde 
pathologieën, ingrepen of procedures terug te vinden zijn die vooral aanleiding geven tot 
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het niet betalen van de facturen en welke kosten zwaar doorwegen in de totaliteit van de 
ziekenhuisfactuur. We moeten ons natuurlijk de vraag stellen in hoeverre deze 
onderzoeksvraag beantwoord kan worden met deze studie. Idealiter zou er een groep van 
patiënten zonder betalingsproblematiek ter controle moeten opgenomen worden ter 
vergelijking. Gezien het opzet van deze studie een verkennende analyse is en de omvang 
van het werk beperkt, konden we geen controlegroep opnemen in deze studie.  
 
In een studie over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg kan een afzonderlijke 
analyse van patiënten die op jaarbasis zeer hoge eigen bijdragen hebben, niet ontbreken. 
In een derde paragraaf zullen deze patiënten met zeer hoge eigen bijdragen afzonderlijk 
besproken worden.  
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2. PROFIEL PATIENT MET BETALINGSMOEILIJKHEDEN 
 
In deze paragraaf bekijken we de eerste onderzoeksvraag: “Hoe ziet het profiel van de 
typische patiënt met betalingsmoeilijkheden er uit?”. We onderzoeken de volgende 
gegevens van de patiënt met betalingsmoeilijkheden:  
 
• Socio-economische gegevens (leeftijd, geslacht) 
• Ziekteverzekeringsgegevens (regime, categorie, voorkeurtarief, kleine risico’s, 

titularis of begunstigde) 
• Sociale franchise, zorgforfait en incontinentieforfait 
• Kostengegevens van ambulante zorg (per jaar) 
• Kostengegevens van ziekenhuiszorg (per jaar) 
• Totale kostengegevens (per jaar) 
 
De hierboven vermelde variabelen worden in de volgende paragrafen eerst gezamenlijk 
weergegeven, onafhankelijk van het feit of de patiënt betalingsmoeilijkheden had bij een 
opname in een algemeen of in een psychiatrisch ziekenhuis (AZ+PZ). Deze gegevens 
worden statistisch vergeleken met de beschikbare gegevens van de Belgische bevolking, 
en van de Belgische gehospitaliseerde bevolking. De gegevens uit onze studie zijn slechts 
afkomstig van één mutualiteit en van vier ziekenhuizen. Dit is dus geenszins een 
representatieve steekproef. Wanneer we vergelijkingen maken met de Belgische 
gehospitaliseerde patiënten of met de Belgische bevolking, moeten verschillen die 
vastgesteld worden, voorzichtig geïnterpreteerd worden. Verschillen met de Belgische 
bevolking zijn evident: wie opgenomen wordt in een ziekenhuis, is geen willekeurige 
Belg. Nochtans lijkt ons een vergelijking met de socio-economische karakteristieken van 
de Belgische bevolking interessant om te zien hoe de groep met betalingsmoeilijkheden 
verschillend is van de gemiddelde Belg in het algemeen. En verschillen kunnen daarbij 
veroorzaakt worden doordat bepaalde groepen meer of minder gehospitaliseerd worden, 
of doordat ze bij hospitalisatie meer kans maken om betalingsmoeilijkheden te hebben.  
 
Aanvullend wordt, indien mogelijk, ook nog een vergelijking gemaakt tussen de socio-
economische karakteristieken van de gehospitaliseerde bevolking en van de patiënten met 
betalingsmoeilijkheden. Die vergelijking moet meer inzicht geven wie, binnen de groep 
van de gehospitaliseerde patiënten, meer te maken krijgt met betalingsmoeilijkheden. 
Maar ook deze vergelijking loopt enigszins mank. Patiënten van één mutualiteit en vier 
ziekenhuizen zijn niet representatief voor de gehospitaliseerde patiënt. Verschillen tussen 
de gehospitaliseerde bevolking en onze steekproef kunnen m.a.w. veroorzaakt zijn 
doordat gehospitaliseerde patiënten binnen de Socialistische mutualiteit en de vier 
ziekenhuizen, verschillen van alle gehospitaliseerde patiënten, of doordat patiënten met 
betalingsmoeilijkheden verschillen van gehospitaliseerde patiënten. Vandaar ook is onze 
bijdrage slechts 'een verkennend profiel'. Boeiend genoeg om weer te geven, omdat over 
de materie nauwelijks informatie bestaat. Maar met nood aan bevestiging uit andere 
bronnen1.  
 
                                                 
1 Aanvullend is ook nog onderzoek verricht naar het socio-economische profiel van alle patiënten met 
betalingsmoeilijkheden in 4 andere ziekenhuizen.  Deze informatie zal al een eerste beperkte 
bevestiging/verwerping van de bevindingen opleveren. 
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Vervolgens worden de variabelen afzonderlijk weergegeven voor patiënten uit de 
algemene ziekenhuizen (AZ) en de psychiatrische ziekenhuizen (PZ).  Opnieuw worden 
deze gegevens statistisch vergeleken met de beschikbare gegevens van Belgische 
bevolking  Uiteraard geldt hier dezelfde aanmaning tot voorzichtigheid bij de 
interpretatie.   
 
Tenslotte gaan we na of er statistische significante verschillen bestaan tussen de 
patiëntengroep met een onbetaalde factuur en de groep met een afbetalingsplan. 
 
 
2.1. Socio-economische gegevens 
 
2.1.1. Leeftijd en geslacht 
 
De leeftijds- en geslachtsverdeling van de patiënten met betalingsmoeilijkheden zijn 
weergegeven in tabel 2. Bijna twee derde van de totale groep van patiënten met 
betalingsmoeilijkheden is tussen 25 en 64 jaar oud (64,8%). 27,4% van de patiënten zijn 
jonger dan 25 jaar, terwijl de patiënten ouder dan 65 jaar 7,8% vertegenwoordigen. Tegen 
de verwachtingen in zijn het dus niet de oudere patiënten, waarvoor de zorgconsumptie 
gemiddeld nochtans hoger ligt, die moeilijkheden hebben met het betalen van hun 
ziekenhuisrekening, maar eerder de patiënten in de actieve leeftijdsklasse. 
 
In de algemene ziekenhuizen vinden we ongeveer dezelfde leeftijdsverdeling terug, met 
62,8% van de patiënten tussen 25 en 64 jaar oud. De verdeling in de psychiatrische 
ziekenhuizen is heel anders. Eerst en vooral zijn er geen patiënten jonger dan 15 jaar of 
ouder dan 65 jaar met betalingsmoeilijkheden. Daarnaast is meer dan twee derde van de 
patiënten met betalingsmoeilijkheden 25 tot 64 jaar oud, namelijk 79,1%.  
 
Tabel 2: Leeftijd en geslacht 

 AZ + PZ  
(n=704) 

AZ 
(n=618) 

PZ 
(n=86) 

 

 N % p N % p N % p# p# 
Leeftijd           
- 0-4 jaar 69 9,8 p1=,00 69 11,2 p1=,00 0 0 p1=,00 p3=,00 
- 5-14 jaar 26 3,7 P2=,00 26 4,2 p2=,00 0 0 p2=,00  
- 15-24 jaar 98 13,9  81 13,1  17 19,8   
- 25-44 jaar 275 39,1  218 35,3  57 66,3   
- 45-64 jaar 181 25,7  170 27,5  11 12,8   
- 65-74 jaar 38 5,4  37 6  1 1,2   
- > 75 jaar 17 2,4  17 2,8  0 0   
Geslacht           
- Man 355 50,4 p1=,00 280 45,3 p1=,76 75 87,2 p1=,00 p3=,00 
- Vrouw 349 49,6 p2=,01 338 54,7 p2=,98 11 12,8 p2=,00  
p1 Chi² test die vergelijkt met de gehospitaliseerde personen in Gezondheidsenquête (1997) 
p2 Chi² test die vergelijkt met de gehospitaliseerde personen in België (1998) 
p3 Chi² test die AZ vergelijkt met PZ 
#  Hercombinatie leeftijdscategorie tot: 0-24 jaar, 25-64 jaar en ouder dan 65 jaar 
 
Het totaal aantal vrouwelijke patiënten is gelijk aan het aantal mannelijke patiënten 
(50,4% mannen tegenover 49,6% vrouwen) (Tabel 2). In de algemene ziekenhuizen 
vinden we een kleine meerderheid van vrouwelijke patiënten met betalingsmoeilijkheden 
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(54,7%), terwijl in de psychiatrische ziekenhuizen de overgrote meerderheid van de 
patiënten met betalingsmoeilijkheden dan weer mannen zijn (87,2%).  
 
32 of 4,5% van de patiënten die in 1998 in het ziekenhuis werden opgenomen, zijn 
intussen overleden (17 patiënten in het jaar 1998 en 15 patiënten in het jaar 1999). 
 
Vergelijken we de frequentieverdeling van de variabele leeftijd met de leeftijdsverdeling 
die we terugvinden in de gezondheidsenquête (GE) bij de personen die minstens één keer 
gehospitaliseerd werden gedurende het jaar dat ze geïnterviewd werden en met de 
leeftijdsverdeling van de opnames in België (B) (zie Appendix Tabel 1), dan merken we 
dat er een statistisch significant verschil bestaat tussen deze verdelingen en de verdeling 
die we terugvinden in onze databank (p1=,00 en p2=,00). De personen in de actieve 
leeftijdscategorieën, namelijk tussen 25 en 64 jaar zijn oververtegenwoordigd (AZ + PZ: 
64,8%, GE: 52%, B: 44,5%). Het aandeel van de patiënten jonger dan 15 jaar is ongeveer 
gelijk (AZ + PZ: 27,4%; GE: 26,1%, 21,6%). Het meest opvallende verschil is echter dat 
oudere patiënten minder opnames hebben waarvan ze de factuur niet betalen of waarvan 
de factuur wordt opgenomen in een afbetalingsplan (AZ + PZ: 7,8%, GE: 21,9%, B: 
34%). Ook de leeftijdsverdeling van de algemene ziekenhuizen of de psychiatrische 
ziekenhuizen afzonderlijk bevat significant meer individuen in de actieve 
leeftijdscategorieën, voornamelijk in de leeftijdscategorie van 25 tot 64 jaar.  
 
De vergelijking van de leeftijdsverdeling van de algemene ziekenhuizen met die van de 
psychiatrische ziekenhuizen is ook statistisch significant (p3=,00). In de psychiatrische 
ziekenhuizen is de oververtegenwoordiging van de 25 tot 64 jarigen nog belangrijker 
(AZ: 62,8%, PZ: 79,1%), alsook de ondervertegenwoordiging van de patiënten ouder dan 
65 jaar (AZ: 8,8%, PZ: 1,2%).  
 
De oververtegenwoordiging van patiënten tussen 25 en 65 jaar in de psychiatrische 
ziekenhuizen moet wel genuanceerd worden. In de onderzochte ziekenhuizen heeft men 
geen afdeling kinderpsychiatrie. Het is dus logisch dat er geen patiënten voorkomen in 
onze databank die jonger zijn dan 25 jaar. Aan de andere kant van de leeftijdsverdeling 
zijn ook de patiënten boven 65 jaar ondervertegenwoordigd in de onderzochte 
psychiatrische ziekenhuizen. Ook hiervoor is een logische verklaring te vinden. Het 
aantal opnames van +65-jarigen in een psychiatrisch ziekenhuis is echt minimaal. Bij 
psychiatrische patiënten dooft de problematiek na jaren wat uit. Bovendien bestaat er 
voor oudere patiënten een P.V.T. (psychiatrisch verzorgingstehuis) waar personen met 
een gestabiliseerde, psychiatrische problematiek zonder behandelingsbehoefte terecht 
kunnen.  
 
De totale databank van patiënten met betalingsmoeilijkheden bevat meer mannen dan we 
zouden verwachten in vergelijking met de geslachtsverdeling die geobserveerd wordt in 
de gezondheidsenquête (AZ + PZ: 50,4%, GE: 44,7%; p1=,00) alsook in vergelijking met 
de geslachtsverdeling van de opnames in België (AZ + PZ: 50,4%, B: 45,3%, p2=,01) (zie 
Appendix Tabel 1). Dit verschil is niet significant voor de algemene ziekenhuizen (AZ: 
45,3%; p1=,76 en p2=,98 respectievelijk), maar wel voor de psychiatrische ziekenhuizen 
(PZ: 87,2%; p1=,00 en p2=,00 respectievelijk). Ook de p-waarde van de vergelijking 
tussen de algemene ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen toont aan dat er 
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significant meer mannen zijn met betalingsmoeilijkheden in psychiatrische ziekenhuizen 
dan in algemene ziekenhuizen (AZ: 45,3%, PZ: 87,2%; p3=,00).  
 
Ook bij de oververtegenwoordiging van mannen met betalingsproblemen moeten we een 
opmerking maken. De meerderheid van de patiënten in de onderzochte psychiatrische 
ziekenhuizen zijn mannen (meer dan 85%). Het is dus logisch dat er in de databank met 
betalingsmoeilijkheden meer mannen voorkomen dan vrouwen.  
 
 
2.1.2. Ziekteverzekeringsgegevens 
 
De verzekeringsgegevens van de patiënt werden verzameld voor alle opnames van de 
patiënt, met de bedoeling te weten wat de verzekeringsstatus van de patiënt is op het 
ogenblik dat het betalingsprobleem zich voordoet. Indien de patiënt echter meer dan één 
opname met betalingsmoeilijkheden heeft, dan kunnen de verzekeringsgegevens 
veranderen tussen de verschillende opnames. In tabel 3 staan de verzekeringsgegevens 
per patiënt op het ogenblik van het eerste betalingsprobleem dat zich voordeed in 1998.  
 
Tabel 3: Ziekteverzekeringsgegevens  

 AZ + PZ  
(n=704) 

AZ 
(n=618) 

PZ 
(n=86) 

 

 N % p1 N % p1 N % p1 p2 
Regime           
- Algemeen regime 679 96,4 ,00 593 96 ,00 89 100 * * 
- Regime van zelfstandige 24 3,4  24 3,9  0 0   
- Niet gekend 1 0,1  1 0,2  0 0   
Kleine risico’s°           
- Neen 9 37,5 ,35 9 37,5 ,35 0 0 * * 
- Ja 15 62,5  15 62,5  0 0   
Categorie#           
- Niet-beschermde personen 36 5,1 ,00 34 5,5 ,00 2 2,3 ,00 ,00 
- Actief 474 67,3  420 68  54 62,8   
- Invalide 107 15,2  80 12,9  27 31,4   
- Gepensioneerde 57 8,1  56 9,1  1 1,2   
- Weduwe 26 3,7  25 4  1 1,2   
- Wees 1 0,1  1 0,2  0 0   
- Internationale overeenkomsten 3 0,4  2 0,3  1 1,2   
Voorkeurtarief           
- Neen 525 74,6 ,00 470 76,1 ,00 55 64 ,00 ,00 
- Ja 179 25,4  148 23,9  31 36   
Titularis/begunstigde           
- Niet gekend 2 0,3 ,00 2 0,3 ,00 0 0 ,00 ,00 
- Titularis 504 71,6  424 68,6  80 93   
- Begunstigde 198 28,1  192 31,1  6 7   
p1 Chi² test die vergelijkt met algemene verzekeringsgegevens België (1998) 
p2 Chi² test die AZ vergelijkt met PZ 
° Percentages berekend voor de patiënten die tot het zelfstandigen regime behoren 
* Chi² test kon niet berekend worden, omdat in PZ slechts één regime werd waargenomen, terwijl er in AZ drie mogelijke regimes 
gevonden werden.  
#  Hercombinatie verzekeringscategorie tot: actieven; invaliden; rest 
 
De overgrote meerderheid, namelijk 96,4% van de totale patiëntengroep met 
betalingsmoeilijkheden, behoort tot het algemene regime. Slechts 3,4% behoort tot het 
regime van de zelfstandigen en ongeveer 2/3 van hen zijn verzekerd tegen de kleine 
risico’s. In de psychiatrische ziekenhuizen vinden we geen enkele zelfstandige terug. De 
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meeste patiënten behoren tot de categorie van de actieven (67,3%), 15,2% is invalide en 
8,1% gepensioneerd. De overige patiënten zijn niet-beschermde personen (5,1%), 
weduwen (3,7%), wezen (0,1%) en personen met internationale overeenkomsten (0,4%). 
In de psychiatrische ziekenhuizen werden meer invaliden opgenomen in vergelijking met 
de algemene ziekenhuizen (AZ: 12,9%; PZ: 31,4%). 74,6% van de totale groep van 
patiënten genieten niet van het voorkeurtarief en 25,4% wel. In de psychiatrische 
ziekenhuizen ligt het percentage patiënten dat geniet van het voorkeurtarief hoger dan in 
de algemene ziekenhuizen (AZ: 23,9%, PZ: 36%). De overgrote meerderheid van de 
patiënten zijn zelf titularis (AZ + PZ: 71,6%). 
 
We vergelijken de verzekeringsgegevens van de patiënten met betalingsmoeilijkheden 
met de verzekeringsgegevens van de Belgische bevolking. In de totale patiëntengroep 
met betalingsmoeilijkheden zijn er minder zelfstandigen (AZ + PZ: 3,4%, B: 10,6%), 
maar meer patiënten die behoren tot het algemene regime (AZ + PZ: 96,4%, B: 89,4%) 
en dit verschil is statistisch significant (p1=,00). Bekijken we de algemene ziekenhuizen 
alleen, dan stellen we hetzelfde significante verschil vast (p1=,00). In de psychiatrische 
ziekenhuizen daarentegen werd geen enkele zelfstandige opgenomen.  
 
Wat betreft de verzekeringscategorie zijn de invaliden oververtegenwoordigd in de 
databank van de patiënten met betalingsmoeilijkheden (AZ + PZ: 15,2%, B: 3,6%). 
Zowel het verschil met de totale patiënten groep als van de patiënten met de algemene en 
psychiatrische ziekenhuizen afzonderlijk is significant (p1=,00). Bovendien is het aantal 
invaliden in de psychiatrische centra nog eens statistisch significant groter dan in de 
algemene ziekenhuizen (AZ: 12,9%, PZ: 31,4%; p2=,00). In de psychiatrische 
ziekenhuizen werden meer dan dubbel zoveel invaliden met betalingsproblemen 
opgenomen.  
 
Tot dezelfde vaststelling komen we met betrekking tot het voorkeurtarief: significant 
meer personen in de databank genieten van het voorkeurtarief in vergelijking met de 
Belgische bevolking (AZ + PZ: 25,4%, B: 12,2%; p1=,00). Opnieuw hebben statistisch 
significant meer personen in de psychiatrische ziekenhuizen recht op voorkeurtarief in 
vergelijking met de algemene ziekenhuizen (AZ: 23,9%, PZ: 36%; p2=,00).  
 
Ook bevat de databank statistisch significant meer patiënten die titularis zijn in 
vergelijking met het aandeel van titularissen in de Belgische bevolking (AZ + PZ: 71,6%, 
B: 62,8%; p1=,00). Opnieuw stellen we zowel voor de algemene ziekenhuizen als voor de 
psychiatrische ziekenhuizen hetzelfde vast.  
 
Bij al deze vergelijkingen moet in het achterhoofd gehouden worden dat de steekproef 
enkel betrekking heeft op leden van de socialistische mutualiteit.  Deze leden hebben 
reeds een profiel dat verschilt van dat van de Belgische bevolking.  Zo telt de 
socialistische mutualiteit minder zelfstandigen en meer kwetsbare socio-economische 
groepen. 
 
2.1.3. Franchise, uitkeringen, forfaits 
 
19% van de patiënten met betalingsmoeilijkheden genieten van terugbetaling van de 
sociale franchise. De sociale franchise wordt toegekend aan personen met een verhoogde 
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tegemoetkoming en aan volledig werklozen en hun personen ten laste, indien ze 
alleenstaand zijn of gezinshoofd en minstens zes maanden werkloos zijn. De sociale 
franchise houdt in dat het remgeld van de gerechtigde en zijn personen ten laste op 
jaarbasis begrensd wordt tot 15 000 BEF2. Ter vergelijking: in 1998 had 24% van de 
leden van de Socialistische mutualiteit recht op de sociale franchise en ontving 9,5% 
effectief een terugbetaling via de sociale franchise (De socialistische mutualiteiten nu en 
morgen). Dit verschil is statistisch significant (p1=,00); m.a.w. de databank bevat 
significant meer personen die recht hebben op terugbetaling van de sociale franchise, 
zowel in de totale patiëntengroep als in de algemene ziekenhuizen en in de psychiatrische 
ziekenhuizen is het verschil significant (p1=,00). Het verschil tussen de algemene 
ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen is niet significant (AZ: 18,1%, PZ: 25,6%; 
p2=,07).  
 
0,4% van de patiënten met betalingsmoeilijkheden heeft recht op het incontinentieforfait. 
Het incontinentieforfait is een forfaitaire tegemoetkoming van 10 000 BEF op jaarbasis 
voor incontinentiemateriaal. Ter vergelijking: in 1998 werd het incontinentieforfait 
toegekend aan 20 000 personen of 0,2% van de Belgische bevolking (Rapport Peers, p. 
222). Dit verschil is niet significant (p1=,18).  
 
Tabel 4: Recht op sociale franchise, uitkeringen en forfaits 

 AZ + PZ  
(n=704) 

AZ 
(n=618) 

PZ 
(n=86) 

 

 N % p1 N % p1 N % p1 p2 
Recht op sociale franchise 134 19,0 ,00 112 18,1 ,00 22 25,6 ,73 ,22 
Incontinentieforfait 3 0,4 ,18 3 0,5 ,11 0 0 * * 
Zorgforfait: voorwaarden waaraan voldaan is: 38 5,4 ,00 38 6,1 ,00 0 0 * * 
- E-kinesitherapie of fysiotherapie 25 3,6  25 4  0 0   
- Forfait B/C verpleegkundige verzorging 8 1,1  8 1,3  0 0   
- Verhoogde kinderbijslag 8 1,1  8 1,3  0 0   
- Integratietegemoetkoming voor 

gehandicapten 
5 0,7  5 0,8  0 0   

- Uitkering wegens primaire 
ongeschiktheid of wegens invaliditeit 

4 0,6  4 0,6  0 0   

- Tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden 

2 0,3  2 0,3  0 0   

- Tegemoetkoming voor hulp van derden 1 0,1  1 0,2  0 0   
- Forfaitaire tegemoetkoming voor 

andermans hulp 
0 0  0 0  0 0   

p1 Chi² test die vergelijkt met cijfers Belgische bevolking (behalve voor recht op sociale franchise, waar vergeleken wordt met de 
cijfers van de Socialistische mutualiteit) 
p2 Chi² test die AZ vergelijkt met PZ 
* Chi² test kon niet berekend worden, omdat in PZ geen enkele patiënt recht heeft op het incontinentieforfait of het zorgforfait 
 
5,4% van de patiënten met betalingsmoeilijkheden heeft recht op het zorgforfait. De 
meeste individuen die recht hebben op het zorgforfait, voldoen aan de voorwaarde van 
het E-statuut kinesitherapie (3,6%), of hebben recht op het B- of C-forfait in de 
thuisverpleging (1,1%) of genieten van de verhoogde kinderbijslag (1,1%), toegekend aan 
gehandicapte kinderen. Slechts een beperkte groep krijgt het zorgforfait op basis van het 
                                                 
2 Bepaalde uitgaven worden niet meegerekend, namelijk: het persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen, 
verblijfskosten in een ROB (rustoord voor bejaarden), RVT (rust- en verzorgingstehuis), beschut wonen en 
bronkuren, supplementen en uitgaven voor verzorging in het buitenland. Het persoonlijk aandeel voor 
ziekenhuisopname is opgenomen in de sociale franchise, met een beperking tot de eerste 90 dagen voor 
opname in een algemeen ziekenhuis en het eerste jaar voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis.  
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feit dat ze voldoen aan andere criteria. Deze beperking heeft gedeeltelijk te maken met 
het feit dat de betreffende personen momenteel niet volledig kunnen gedetecteerd worden 
(CM informatie, oktober 2000, p. 22). Van de gerechtigden op het zorgforfait weten we 
dat ze geconfronteerd worden met hoge ziektekosten, een hoge mate van afhankelijkheid 
of nood aan intensieve ambulante hulpverlening. Ter vergelijking: in 1998 werd het 
zorgforfait toegekend aan iets meer dan 26 000 personen of 0,26% van de Belgische 
bevolking (Adriaenssen en De Graeve, p. 72). Het verschil is statistisch significant 
(p1=,00).  
 
Van de 134 individuen die recht hebben op de sociale franchise, zijn er 18 die ook recht 
hebben op het zorgforfait (d.i. 13,4%) en 1 die ook recht heeft op het incontinentieforfait 
(d.i. 0,7%). Van de huidige gerechtigden op het zorgforfait, combineren 3 patiënten of 
7,9% deze tegemoetkoming met het incontinentieforfait.  
 
 
2.2. Kostengegevens per patiënt (per jaar) 
 
In deze paragraaf worden de totale kostengegevens per patiënt in het jaar 1998 
besproken. Deze gegevens leveren ons meer inzicht in het totale kostenprofiel dat de 
patiënt met betalingsmoeilijkheden heeft. De kostengegevens worden aan de hand van 
vier variabelen besproken, namelijk:  
 
• kost voor de ziekteverzekering (RIZIV) 
• kost voor de patiënt (Patiënt) 
• kost niet opgenomen in de sociale franchise (Niet in Soc) 
• kost niet opgenomen in de nomenclatuur (Niet in Nom) 
 
Eerst en vooral rapporteren we de kost voor de ziekteverzekering (RIZIV) en de kost die 
werkelijk te betalen is door de patiënt (Patiënt). Bij de ambulante zorg is het belangrijk 
om zich te realiseren dat de kosten voor geneesmiddelen hier niet in opgenomen zijn.  

 

RIZIV

Patiënt
Figuur 1: Verdeling van de totale kosten: 
kost voor de patiënt (Patiënt) en kost voor 
de ziekteverzekering (RIZIV) 
 
 
 
 

Daarnaast zullen we telkens twee extra variabelen rapporteren, namelijk de kost niet 
opgenomen in de nomenclatuur (Niet in Nom) en de kost niet opgenomen in de sociale 
franchise (Niet in Soc).  
 
De eerste van deze extra variabelen, de kosten niet opgenomen in de nomenclatuur (Niet 
in Nom), wordt gedefinieerd als de kosten die door de patiënt werkelijk te betalen zijn 
(Patiënt) min het theoretisch persoonlijk aandeel (d.i. het persoonlijk aandeel volgens de 
nomenclatuur) (zie figuur 2). Deze variabele geeft de extra kosten weer, de kosten die 
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buiten de tarieven vallen die voorzien zijn in de nomenclatuur. Het geeft ons dus een 
beter beeld over de eventuele supplementen die werden aangerekend aan de patiënt en 
over andere niet-medische kosten die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen. Voor 
uitgaven die gebeurden in het kader van een hospitalisatie zijn hier geen problemen.  In 
principe heeft men in de databank zicht op de totale uitgaven.  Bij ambulante zorg is dit 
niet het geval.  Zo zijn de kosten voor accupunctuur, alternatieve geneeskunde, 
brilglazen, enz. niet opgenomen in de nomenclatuur.  De mutualiteit heeft echter geen 
informatie over de consumptie van deze diensten en bijgevolg zitten ze niet in de 
databank.  Hetzelfde geldt voor de (ambulante) geneesmiddelenuitgaven. Merk op dat de 
variabele "Niet in Nom" kan echter ook negatief kan worden, namelijk wanneer de arts 
beneden het conventietarief werkt en de patiënt dus minder aanrekent dan het theoretisch 
persoonlijk aandeel.  
 

 

RIZIV

theoretisch 
persoonlijk 

aandeel

Niet in 
Nom Figuur 2: Verdeling van de kost 

voor de patiënt: theoretisch 
persoonlijk aandeel en deel niet 
opgenomen in de nomenclatuur 
(Niet in Nom) 

 

 
 

De tweede extra variabele, kosten niet opgenomen in de sociale franchise (Niet in Soc), 
wordt gedefinieerd als het verschil tussen het theoretische persoonlijk aandeel (d.i. het 
persoonlijk aandeel volgens de nomenclatuur) en de kosten die opgenomen zijn in de 
sociale franchise (figuur 3). Zo krijgen we dus een idee van de kosten die niet gedekt 
worden door de sociale franchise en die eigenlijk op geen enkele manier vermijdbaar zijn 
door de patiënt zelf. Deze kosten zullen sowieso door de patiënt betaald moeten worden, 
zelfs al blijkt na verloop van tijd dat de sociale franchise in werking treedt. We zullen 
nagaan hoe belangrijk het aandeel is van de kosten dat niet gedekt wordt door de sociale 
franchise.  
 

 

RIZIV

Niet in 
soc

opgeno-
men in 
sociale 

franchise

Niet in 
Nom

Figuur 3: Verdeling van het 
theoretisch persoonlijk aandeel: 
kosten die in aanmerking komen voor 
de sociale franchise en kosten die niet 
in aanmerking komen voor de sociale 
franchise (Niet in soc) 
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2.2.1. Kostengegevens ambulante zorg (per jaar) 
 
In deze paragraaf worden de totale kostengegevens van ambulante zorg gedurende het 
jaar 1998 besproken. In de onderstaande tabel (Tabel 5) worden de gemiddelden 
berekend, inclusief de nul-waarden voor bepaalde patiënten, telkens voor de totale 
patiëntengroep en voor de patiënten van de algemene ziekenhuizen en psychiatrische 
ziekenhuizen afzonderlijk.  
 
De totale kost voor ambulante verstrekkingen die door het RIZIV betaald werd, voor de 
totale patiëntengroep, bedroeg gemiddeld 57 735 BEF (range: 0 - 2 015 560 BEF). Het 
bedrag ten laste van de patiënt bedroeg 5 017 BEF (range: 0 - 38 000). Het bedrag dat 
niet werd opgenomen in de sociale franchise bedroeg gemiddeld 568 BEF (range: -2 917 
- 23 897 BEF). 88,7% van het betaalde persoonlijk aandeel werd m.a.w. opgenomen in de 
sociale franchise. Het bedrag ten laste van de patiënt bovenop het theoretisch persoonlijk 
aandeel bedroeg gemiddeld 13 BEF (range: 0 - 3 035 BEF). 
 
Tabel 5: Gemiddelde bedragen (in BEF) per patiënt voor ambulante verstrekkingen (per jaar)  

 N (N) Gemiddeld Minimum Mediaan Maximum Std.Dev. p1 
AZ + PZ        
- RIZIV 704 (682) 57 735 0 24 687 2 015 560 134 370  
- Patiënt  704 (674) 5 017 0 3 312 38 000 5 497  
- Niet in Soc 704 (343) 568 -2 917 0 23 897 1 868  
- Niet in Nom 704 (8) 13 0 0 3 035 174  
AZ        
- RIZIV 618 (608) 61 444 0 25 436 2 015 560 142 179 ,00 
- Patiënt  618 (606) 5 464 0 3 667 38 000 5 663 ,00 
- Niet in Soc 618 (307) 588 -2 917 0 23 897 1 968 ,36 
- Niet in Nom 618 (7) 14 0 0 3 035 185 ,98 
PZ        
- RIZIV 86 (74) 31 078 0 14 445 248 733 42 107  
- Patiënt  86 (68) 1 810 0 910 11 210 2 283  
- Niet in Soc 86 (36) 424 -260 0 3 521 851  
- Niet in Nom 86 (1) 3 0 0 260 28  
RIZIV: kost voor de ziekteverzekering; Patiënt: kost voor de patiënt; Niet in Nom: kost niet opgenomen in de nomenclatuur; Niet in 
Soc: kost niet opgenomen in de sociale franchise  
De N tussen haakjes geeft het aantal observaties weer waar de variabele niet gelijk is aan nul.  
p1 Kruskal-Wallis test die AZ vergelijkt met PZ 
 
Het bedrag "Niet in Soc" is in sommige gevallen negatief. De variabele "Niet in Soc" 
wordt berekend als het verschil tussen het theoretisch persoonlijk aandeel min het 
persoonlijk aandeel dat in aanmerking komt voor de sociale franchise. Een negatief 
bedrag betekent dus dat het persoonlijk aandeel dat in aanmerking komt voor de sociale 
franchise groter is dan het theoretisch persoonlijk aandeel, d.i. het persoonlijk aandeel 
volgens de nomenclatuurcodes vastgesteld. We kunnen geen verklaring vinden voor deze 
negatieve cijfers. De mutualiteit is op de hoogte van dit probleem en tracht hiervoor een 
oplossing te vinden. Wegens het snel ter beschikking stellen van de onderzochte 
databank, waren deze correcties nog niet beschikbaar op het moment dat we de databank 
analyseerden.  
 
De gemiddelde ambulante kost per patiënt ten laste van het RIZIV is bijna twee keer zo 
groot voor een patiënt met betalingsmoeilijkheden in een algemeen ziekenhuis in 
vergelijking met een psychiatrisch ziekenhuis en dit verschil in kosten is statistisch 
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significant (AZ: 61 444 BEF, PZ: 31 078 BEF; p1=,00). Ook voor de patiënt is het 
persoonlijk aandeel voor ambulante zorg bij betalingsmoeilijkheden in de algemene 
ziekenhuizen significant groter, namelijk drie keer zo groot als in de psychiatrische 
ziekenhuizen (AZ: 5 464 BEF, PZ: 1 810 BEF; p1=,00). De kosten die niet werden 
opgenomen in de sociale franchise zijn ongeveer 100 BEF hoger in de algemene 
ziekenhuizen in vergelijking met de psychiatrische ziekenhuizen, maar niet significant 
(AZ: 588 BEF, PZ: 424 BEF; p1=,36). De gemiddelde bedragen die niet opgenomen zijn 
in de nomenclatuur zijn zeer klein (AZ: 14 BEF, PZ: 3 BEF; p1=,98), met maxima van    
3 035 BEF in de algemene ziekenhuizen en 260 BEF in de psychiatrische ziekenhuizen. 
 
Ter vergelijking: de RIZIV kosten voor ambulante uitgaven waren in 1998 voor de hele 
Belgische bevolking gelijk aan 25 803 BEF per gerechtigde  (RIZIV Jaarverslag 1999). 
We merken op dat de gemiddelde ambulante kosten per patiënt met 
betalingsmoeilijkheden hoger liggen dan dit gemiddelde en dit vooral in de algemene 
ziekenhuizen. De totale RIZIV kosten (ambulante uitgaven plus hospitalisatie uitgaven) 
waren 45 738 BEF per gerechtigde per jaar. De RIZIV kost voor ambulante verzorging 
bij de patiënten met betalingsmoeilijkheden is zelfs groter dan dit gemiddelde.  
 
De hoge jaarlijkse ambulante uitgaven per patiënt wijzen erop dat de patiënten met 
betalingsproblemen niet alleen te maken hebben met één enkele ziekenhuisopname 
waarvoor men betalingsproblemen had. Integendeel, het is een aanduiding van het feit dat 
het patiënten zijn met een langdurige problematiek. Ze hebben, naast de kosten van de 
opname met betalingsmoeilijkheden, ook nog veel kosten gegenereerd in de ambulante 
zorgsector.  Het overgrote deel van deze kosten wordt gedragen door het RIZIV, maar 
ook de patiënt moet een deel bekostigen.  
 
 
2.2.2. Kostengegevens ziekenhuiszorg (per jaar) 
 
Vooraleer de kostengegevens voor ziekenhuiszorg besproken worden, geven we een 
overzicht van het gemiddeld aantal opnames in het ziekenhuis van patiënten met 
betalingsproblemen (tabel 6). Het gemiddeld aantal opnames in de totale patiëntengroep 
is 2,82 per persoon per jaar. Het gemiddeld aantal opnames in de algemene ziekenhuizen 
is heel wat lager dan het gemiddeld aantal opnames in de psychiatrische ziekenhuizen 
(AZ: 2,64; PZ: 4,16). Ter vergelijking: in de gezondheidsenquête is de opnamefrequentie 
van patiënten die minstens één keer gehospitaliseerd werden, gemiddeld 1,29.  
 
Tabel 6: Opnames per patiënt per jaar 

 N Gemiddelde Minimum Mediaan Maximum Std.dev. 
AZ + PZ 704 2,82 1 2 44 3,26 
AZ 618 2,64 1 2 44 3,18 
PZ 86 4,16 1 3 15 3,50 
 
De totale hospitalisatiekosten worden weergegeven in tabel 7, voor de totale 
patiëntengroep en voor de patiënten van de algemene ziekenhuizen en psychiatrische 
ziekenhuizen afzonderlijk. Deze kosten omvatten de kosten van alle ziekenhuizen waarin 
de patiënt gedurende het jaar 1998 werd opgenomen, niet alleen van de opname in het 
ziekenhuis waar de betalingsmoeilijkheden zich voordeden.  
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De totale kost voor hospitalisaties die door het RIZIV betaald werd, voor de totale 
patiëntengroep, bedroeg gemiddeld 351 772 BEF (range: -17 700 – 5 376 298 BEF). Het 
bedrag ten laste van de patiënt bedroeg 29 323 BEF (range: 0 – 312 982). Het bedrag dat 
niet werd opgenomen in de sociale franchise bedroeg gemiddeld 394 BEF (range: -25 990 
– 55 107 BEF). 97,1 % van het theoretisch persoonlijk aandeel van de patiënt werd 
m.a.w. opgenomen in de sociale franchise. Het bedrag ten laste van de patiënt bovenop 
het theoretisch persoonlijk aandeel, bedroeg gemiddeld 15 690 BEF (range: -4 466 – 238 
874 BEF). 
 

Tabel 7: Gemiddelde bedragen (in BEF) per patiënt voor hospitalisaties (per jaar) 

 N (N) Gemiddeld Minimum Mediaan Maximum Std.Dev. p1 
AZ + PZ        
- RIZIV 704 (701) 351 772 -17 700 173 778 5 376 298 492 363  
- Patiënt  699 (698) 29 323 0 16 144 312 982 36 770  
- Niet in Soc 704 (152) 394 -25 990 0 55 107 4 382  
- Niet in Nom 699 (698) 15 690 -4 466 6 453 238 874 25 162  
AZ        
- RIZIV 618 (616) 334 061 -17 700 158 979 5 376 298 497 733 ,00 
- Patiënt  618 (618) 26 730 150 15 144 312 982 34 108 ,00 
- Niet in Soc 618 (115) 106 -25 990 0 39 120 2 901 ,68 
- Niet in Nom 618 (618) 15 633 -4 466 6 359 238 874 25 023 ,84 
PZ        
- RIZIV 86 (85) 479 048 0 378 916 1 847 361 433 602  
- Patiënt 81 (80) 49 113 0 36 250 233 281 48 742  
- Niet in Soc 86 (37) 2 465 -14 700 0 55 107 9 631  
- Niet in Nom 81 (80) 16 122 -3 801 7 369 174 789 26 355  
RIZIV: kost voor de ziekteverzekering; Patiënt: kost voor de patiënt; Niet in Nom: kost niet opgenomen in de nomenclatuur; Niet in 
Soc: kost niet opgenomen in de sociale franchise  
De N tussen haakjes geeft het aantal observaties weer waar de variabele niet gelijk is aan nul.  
p1 Kruskal-Wallis test die AZ vergelijkt met PZ 
 
De negatieve bedragen bij het RIZIV kunnen verklaard worden door regularisaties. Zo 
kunnen regularisaties gebeuren met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming van de 
patiënt of bij opnames in psychiatrische ziekenhuizen, waar na vijf jaar het persoonlijk 
aandeel van de patiënt stijgt, waarbij aanvankelijk toegekende voordelen die onterecht 
blijken te zijn, moeten terugbetaald worden.  
 
Negatieve bedragen bij kosten niet opgenomen in de nomenclatuur kunnen het gevolg 
zijn van het feit dat de geneesheren onder het conventietarief werken. De kost niet 
opgenomen in de nomenclatuur wordt immers gedefinieerd als het betaalde persoonlijk 
aandeel min het theoretisch persoonlijk aandeel, d.i. het persoonlijk aandeel vastgesteld 
volgens de nomenclatuurcodes. 
 
Wanneer we de gemiddelde bedragen in de algemene ziekenhuizen vergelijken met de 
bedragen in de psychiatrische ziekenhuizen, dan merken we dat, in tegenstelling tot de 
ambulante bedragen, hier de gemiddelde bedragen in de psychiatrische ziekenhuizen 
ongeveer 150 000 BEF hoger liggen dan in de algemene ziekenhuizen (AZ: 334 061, PZ: 
479 048; p1=,00). Dit verschil is bovendien statistisch significant. Ook significant 
verschillend van elkaar zijn de bedragen ten laste van de patiënt voor zijn hospitalisaties, 
en deze zijn bijna dubbel zo groot in psychiatrische ziekenhuizen in vergelijking met 
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algemene ziekenhuizen (AZ: 26 730 BEF, PZ: 46 258 BEF; p1=,00). De verschillen 
tussen de bedragen die niet opgenomen zijn in de sociale franchise en de bedragen die 
niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn niet statistisch significant (p1=,68 en p1=,84 
respectievelijk). Nochtans zien we dat het bedrag dat niet opgenomen wordt in de sociale 
franchise in de psychiatrische ziekenhuizen 2 465 BEF bedroeg, ten opzichte van slechts 
106 BEF in de algemene ziekenhuizen. De verblijfskosten worden niet meer opgenomen 
in de sociale franchise vanaf de 91ste dag van opname in een algemeen ziekenhuis en 
vanaf de 366ste dag van opname in een psychiatrisch ziekenhuis.  
 
 
2.2.3. Totale kostengegevens (per jaar) 
 
De kostengegevens per jaar omvatten niet alleen de kosten van de ambulante 
verstrekkingen, maar ook de kosten voor hospitalisatie gedurende het jaar 1998. De 
kostengegevens per jaar worden weergegeven in tabel 8. De totale kost die door het 
RIZIV betaald werd, voor de totale patiëntengroep, bedroeg gemiddeld 409 507 BEF 
(range: -17 700 – 5 506 855 BEF). Het bedrag ten laste van de patiënt bedroeg 34 376 
BEF (range: 0 – 317 306). Het bedrag dat niet werd opgenomen in de sociale franchise 
bedroeg gemiddeld 961 BEF (range: - 28 907 – 55 107 BEF). 94,8 % van het theoretisch 
persoonlijk aandeel van de patiënt wordt m.a.w. opgenomen in de sociale franchise. Het 
bedrag dat ten laste was van de patiënt bovenop het theoretisch persoonlijk aandeel 
bedroeg gemiddeld 15 702 BEF (range: -4 466 – 238 874 BEF). 
 
Tabel 8: Gemiddelde bedragen (in BEF) per patiënt voor ambulante verstrekkingen en 
hospitalisaties (per jaar) 

 N (N) Gemiddeld Minimum Mediaan Maximum Std.Dev. p1 
AZ + PZ        
- RIZIV 704 (704) 409 507 -17 700 213 255 5 506 855 544 086  
- Patiënt  699 (698) 34 376 0 20 236 317 306 38 111  
- Niet in Soc 704 (413) 961 -28 907 0 55 107 4 779  
- Niet in Nom 699 (698) 15 702 -4 466 6 453 238 874 25 176  
AZ        
- RIZIV 618 (618) 395 505 -17 700 198 124 5 506 855 555 448 ,00 
- Patiënt  618 (618) 32 193 318 19 839 317 306 35 959 ,00 
- Niet in Soc 618 (357) 693 -28 907 0 39 120 3 562 ,49 
- Niet in Nom 618 (618) 15 647 -4 466 6359 238 874 25 039 ,84 
PZ        
- RIZIV 86 (86) 510 126 5 014 402 265 1 873 193 444 025  
- Patiënt  81 (80) 51 032 0 37 698 233 281 48 806  
- Niet in Soc 86 (56) 2 889 -14 700 0 55 107 9 615  
- Niet in Nom 81 (80) 16 122 -3 801 7 369 174 789 26 355  
RIZIV: kost voor de ziekteverzekering; Patiënt: kost voor de patiënt; Niet in Nom: kost niet opgenomen in de nomenclatuur; Niet in 
Soc: kost niet opgenomen in de sociale franchise  
De N tussen haakjes geeft het aantal observaties weer waar de variabele niet gelijk is aan nul.  
p1 Kruskal-Wallis test die AZ vergelijkt met PZ 
 
Bekijken we de gemiddelde kostengegevens van zowel ambulante zorg als 
gehospitaliseerde zorg, dan zien we opnieuw een statistisch significant verschil in de 
gemiddelde kost ten laste van het RIZIV en de gemiddelde kost te betalen door de 
patiënt. In de psychiatrische ziekenhuizen is de totale kost te betalen door het RIZIV 1,3 
maal groter dan in de algemene ziekenhuizen (AZ: 395 505 BEF, PZ: 510 126 BEF, 
p1=,00). Het bedrag ten laste van de patiënt was ook significant groter in de 
psychiatrische ziekenhuizen (AZ: 32 193 BEF , PZ: 48 068 BEF; p1=,00). Opnieuw zien 
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we dat het bedrag dat niet werd opgenomen in de sociale franchise groter is in de 
psychiatrische ziekenhuizen in vergelijking met de algemene ziekenhuizen (AZ: 693 
BEF, PZ: 2 889 BEF; p1=,49). Deze bedragen zijn dus de bedragen die ten laste zijn van 
de patiënt, zelfs al zou hij voldoen aan de voorwaarden van de sociale franchise en het 
plafond van 15 000 BEF remgeld bereikt hebben. De gemiddelde extra kosten, de kosten 
die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur liggen rond 16 000 BEF per jaar zowel in de 
algemene als psychiatrische ziekenhuizen (p1=,84).  
 
De bedragen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn veel groter dan de 
bedragen die niet in de sociale franchise zijn opgenomen. Met uitzondering van de kosten 
voor geneesmiddelen, waarop we geen zicht hebben in deze databank, lijkt het dat de 
sociale franchise zijn werk doet, en dan vooral voor patiënten die zijn opgenomen in een 
algemeen ziekenhuis. Voor patiënten opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis zijn de 
bedragen die niet worden opgenomen in de sociale franchise groter. De bedragen die niet 
in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn veel hoger zowel in de algemene als in de 
psychiatrische ziekenhuizen. Deze bedragen kunnen zowel betrekking hebben op kosten 
die in grote mate vermijdbaar zijn, zoals b.v. kamersupplementen, maar ook op kosten die 
niet vermijdbaar zijn, zoals b.v. supplementen voor implantaten/prothesen.  
 
In de figuren op de volgende bladzijde worden aan de hand van drie histogrammen de 
verdeling van het bedrag dat ten laste is van de patiënt voorgesteld.  
 

Figuur 4: Grafische voorstelling gemiddelde bedragen (in BEF) per patiënt 
gedurende het jaar 1998 
 
AZ + PZ 
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De gemiddelde kost gedurende het jaar 1998 ten laste van het RIZIV en ten laste van de 
patiënt vormen een U-vormig patroon, en bereiken een minimum bij de patiënten tussen 5 
en 14 jaar (Zie Appendix tabel 3). Het verschil in kosten ten laste van RIZIV en het deel 
ten laste van de patiënt is significant verschillend naarmate de leeftijd verandert. De 
maximale kosten vinden we terug bij de patiënten ouder dan 75 jaar.  
 
Het verschil in totale kosten voor RIZIV en kosten ten laste van de patiënt is niet 
verschillend voor mannen tegenover vrouwen (Zie Appendix tabel 4), terwijl voor de 
ambulante kosten de vrouwen significant meer RIZIV kosten en kosten ten laste van de 
patiënt hebben.   
 
Patiënten die recht hebben op ofwel de sociale franchise, het zorgforfait of het 
incontinentieforfait hebben een significant grotere kost voor het RIZIV en een significant 
groter bedrag ten laste van de patiënt (Zie Appendix tabel 5).  
 
Voor patiënten die gedurende het jaar overleden zijn, betaalt het RIZIV en de patiënt zelf 
significant meer kosten (Zie Appendix tabel 6).  
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3. PROFIEL MEDISCHE CONSUMPTIE 
 
De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt: “Welke medische consumptie geeft aanleiding 
tot betalingsproblemen?“. Het vertrekpunt is hier natuurlijk een databank die alleen 
patiënten bevat met betalingsproblemen. Zoals reeds vermeld zou er in het ideale geval 
ook een patiëntengroep zonder betalingsproblemen onderzocht moeten worden ter 
vergelijking. Na enkele algemene gegevens van de ziekenhuisopname, bespreken we de 
volgende variabelen:  
 
• Dienst van opname 
• Type van kamer 
• Opnameduur 
• Pathologie 
• Kost per opname 
 
De kolommen “Niet betaald” en “Afbetaling” in de tabellen die volgen in deze paragraaf, 
geven de frequentieverdeling van niet-betaalde opnames en opnames met afbetalingsplan 
respectievelijk, de kolom “Som” geeft de frequenties van de som van "Niet betaald" en 
"Afbetaling" en de laatste kolom “Rest” geeft de frequentieverdeling weer in alle andere 
opnames die opgenomen zijn in de databank maar die niet geïdentificeerd werden als een 
probleemfactuur. We gaan na of er een verschil is tussen de niet-betaalde opnames en de 
opnames met afbetaling. Daarnaast worden de opnames met betalingsmoeilijkheden ook 
vergeleken met de rest van de opnames. Opnieuw moeten we vermelden dat deze 
vergelijking niet echt ideaal is, maar aangezien er weinig gegevens gekend zijn over de 
totale Belgische gehospitaliseerde populatie en aangezien er geen controlegroep werd 
opgenomen, kan deze vergelijking ons toch nog enkele inzichten bijbrengen.  
 
 
3.1. Algemene gegevens hospitalisatie 
 
In 1 923 (of 96,8%) van de opnames heeft de patiënt het ziekenhuis verlaten vóór het 
einde van het referentiejaar 1998, terwijl 64 (of 3,2%) van de opnames doorlopen na het 
einde van 1998.  
 
533 of 26,8% van de opnames werden niet betaald en 365 of 18,4% van de opnames 
hebben geleid tot een afbetalingsplan3. De helft van het totaal aantal opnames van 
patiënten met betalingsmoeilijkheden werd geïnd volgens de normale procedures (of 
waren misschien ook onbetaald, maar dan in een ander dan het hier onderzochte 
ziekenhuis), de andere helft werd niet betaald of werd betaald via een afbetalingsplan in 
een ziekenhuis dat deelnam aan dit onderzoek. 
 

                                                 
3 8 opnames hebben zowel aanleiding gegeven tot een onbetaalde opname als een afbetalingsplan. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen dat voor de hospitalisatie twee facturen opgesteld werden waarvan er één niet betaald 
werd en één in een afbetalingsplan zit. Ook zou het kunnen dat een opname eerst opgenomen werd in een 
afbetalingsplan, maar dat dit afbetalingsplan uiteindelijk toch niet werd afgelost. Omgekeerd kan ook: de 
opname werd eerst geklasseerd als niet betaald en werd later toch nog opgenomen in een afbetalingsplan.  
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Tabel 9: Verdeling van het aantal opnames tussen onbetaalde opname of afbetalingsplan 

 AZ + PZ 
(n=1 987) 

AZ 
(n=1 629) 

PZ 
(n=358) 

 N % N % N % 
Niet betaald (NB) 533 26,8 461 28,3 72 20,1 
Afbetaling (AB) 365 18,4 324 19,9 41 11,5 
Som (NB+AB) 898 45,2 785 48,2 113 31,6 
Rest 1 089 54,8 844 51,8 245 68,4 
 
1 752 of 88,2% van de opnames zijn afkomstig van een algemeen ziekenhuis, terwijl de 
rest, 235 of 11,8% van de opnames, afkomstig is van een psychiatrisch ziekenhuis (Tabel 
10). Respectievelijk 1,4% en 4,9% van het totaal aantal opnames met een 
betalingsprobleem in een algemeen of universitair ziekenhuis had plaats in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Omgekeerd is dit percentage veel hoger: 51,6% en 57,7% van 
het totaal aantal opnames met een betalingsprobleem in een psychiatrisch ziekenhuis had 
plaats in een algemeen of een universitair ziekenhuis.  
 
Tabel 10: Verdeling van het aantal opnames tussen algemene en psychiatrische ziekenhuizen   

 Algemeen 
(n=1 752) 

Psychiatrisch 
(n= 235) 

 N % N % 
AZA 1 164 98,6 16 1,4 
AZM 427 95,1 22 4,9 
PZA 76 48,4 81 51,6 
PZZ 85 42,3 116 57,7 
 
 
3.2. Dienst van opname 
 
De frequentieverdeling van de dienst van opname voor patiënten die slechts in één dienst 
verblijven tijdens hun opname wordt weergegeven in tabel 11. Patiënten die werden 
opgenomen in meer dan één dienst worden afzonderlijk vermeld. 12,7% van de patiënten 
met een betalingsprobleem werden overgeplaatst naar één of meerdere diensten en de 
volgorde van de diensten waarop de patiënt wordt opgenomen is niet gekend. 
 
In de appendix nemen we een uitgebreidere tabel op van de dienst waarin de patiënt werd 
opgenomen (zie Appendix tabel 7). Het gemiddeld aantal diensten per patiënt en per 
opname wordt weergegeven in tabel 11.  
 
Tabel 11: Verdeling aantal opnames 

 N Gemiddelde Minimum Mediaan Maximum Std.dev. 
AZ + PZ       
- Diensten per patiënt 704 3,16 1 2 44 3,69 
- Diensten per opname 1987 1,12 1 1 4 0,34 
AZ       
- Diensten per patiënt 618 2,93 1 2 44 3,58 
- Diensten per opname 1629 1,11 1 1 3 0,33 
PZ       
- Diensten per patiënt 86 4,84 1 3 17 4,06 
- Diensten per opname 358 1,16 1 1 4 0,41 
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De meeste patiënten met betalingsproblemen werden opgenomen op een dienst voor 
diagnose en medische4 behandeling of diagnose en heelkundige5 behandeling (N=242; 
26,9% en N=241; 26,8% respectievelijk). Op de tweede plaats staan de psychiatrische 
diensten6 (N=113; 12,6%) en kinderafdelingen 7 (N=110; 12,3%). 
 
Tabel 12: Dienst van opname  

Type factuur 
 

Niet betaald 
(NB) 

Afbetaling 
(AB) 

 Som 
(NB+AB) 

Rest  

 N % N % p1 N % N % p2 
AZ + PZ (n=533) (n=365)  (n=898) (n=1 089)  
- Niet gekend 3 - 0 -  3 - 0 -  
- Diagnose en heelkundige behandeling 153 28,9 89 24,4 ,00# 242 27,0 97 8,9 ,00# 
- Diagnose en medische behandeling 145 27,4 96 26,3  241 26,9 264 24,2  
- Daghospitalisatie 1 0,2 2 0,5  3 0,3 323 29,7  
- Psychiatrische dienst 76 14,3 37 10,1  113 12,6 181 16,6  
- Kinderafdeling 65 12,3 45 12,3  110 12,3 77 7,1  
- Kraamafdeling 44 8,3 26 7,1  70 7,8 11 1,1  
- Chronische behandeling 1 0,2 1 0,3  2 0,2 21 1,9  
- Meer dan één dienst 45 8,5 69 18,9  114 12,7 115 10,6  
AZ (n=461) (n=324)  (n=785) (n=844)  
- Niet gekend 2 - 0 -  2 - 0 -  
- Diagnose en heelkundige behandeling 153 33,3 89 27,5 ,00# 242 30,9 86 10,2 ,00# 
- Diagnose en medische behandeling 145 31,6 96 29,6  241 30,8 228 27  
- Daghospitalisatie 1 0,2 2 0,6  3 0,4 293 34,7  
- Psychiatrische dienst 13 2,8 11 3,4  24 3,1 44 5,2  
- Kinderafdeling 65 14,2 45 13,9  110 14,0 77 9,1  
- Kraamafdeling 44 9,6 26 8,0  70 8,9 11 1,3  
- Chronische behandeling 1 0,2 1 0,3  2 0,3 21 2,5  
- Meer dan één dienst 37 8,1 54 16,7  91 11,6 84 10  
PZ (n=72) (n=41)  (n=113) (n=245)  
- Niet gekend 1 - 0 -  1 - 0 -  
- Diagnose en heelkundige behandeling 0 0 0 0 ,00# 0 0,0 11 4,5 ,00# 
- Diagnose en medische behandeling 0 0 0 0  0 0,0 36 14,7  
- Daghospitalisatie 0 0 0 0  0 0,0 30 12,2  
- Psychiatrische dienst 63 88,7 26 63,4  89 79,5 137 55,9  
- Kinderafdeling 0 0 0 0  0 0,0 0 0  
- Kraamafdeling 0 0 0 0  0 0,0 0 0  
- Chronische behandeling 0 0 0 0  0 0,0 0 0  
- Meer dan één dienst 8 11,3 15 36,6  23 20,5 31 12,7  
p1 Chi² test die niet-betaalde opnames vergelijkt met opnames met een afbetalingsplan 
p2 Chi² test die de opnames met betalingsmoeilijkheden, dit is dus de som van de niet-betaalde opnames en de opnames met een 
afbetalingsplan, vergelijkt met de rest van de opnames  
#  Hercombinatie dienst tot: Diagnose en heelkundige behandeling, Diagnose en medische behandeling, psychiatrische diensten, 
kinderafdeling, kraamfafdeling, rest 
 
Er bestaat een significant verschil tussen de frequentieverdeling van de dienst bij niet-
betaalde opnames en bij opnames met een afbetalingsplan (p1=,00). Wanneer we de 
vergelijking maken tussen alle opnames met betalingsmoeilijkheden (d.i. de kolom 
“Som” in de tabel) en de rest van de opnames waarbij geen betalingsmoeilijkheden 
konden vastgesteld worden (d.i. de kolom “Rest” in de tabel), dan zien we dat deze 
frequentieverdelingen ook statistisch van elkaar verschillen (p2=,00). We zien dat de 
                                                 
4 d.i. dienst 22 
5 d.i. dienst 21 
6 d.i. diensten 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47 
7 d.i. diensten 19, 23, 27, 34 
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patiënt bij probleemopnames vaker op een dienst diagnose en heelkundige behandeling 
terechtkomt of op een kinderafdeling of een kraamafdeling. De rest van de opnames gaat 
dan weer vaker over daghospitalisaties. 
 
We vergelijken de dienst van opname met de dienst van opname van de gehospitaliseerde 
personen in de gezondheidsenquête (zie Appendix tabel 12). Ook hier zijn de diensten 
voor diagnose en heelkundige behandeling en de dienst voor diagnose en medische 
behandeling de meest voorkomende diensten (20,2% en 23,5% van de opnames 
respectievelijk). De daghospitalisaties vormen de derde belangrijkste groep en 
vertegenwoordigen 17% van de opnames. In de databank van de opnames met 
betalingsmoeilijkheden vinden we slechts 0,3% daghospitalisaties. De opnames in 
psychiatrische diensten zijn dan weer oververtegenwoordigd in de databank (d.i. het 
logische gevolg van het feit dat er twee psychiatrische ziekenhuizen deelnemen aan dit 
onderzoek). De diensten voor kinderen zijn in de gezondheidsenquête verantwoordelijk 
voor 8,2% van de opnames, terwijl dit percentage bij de opnames met 
betalingsmoeilijkheden veel hoger ligt, namelijk 20%. Gezien het grote aantal opnames in 
de categorie “andere diensten” moeten deze cijfers met voorzichtigheid bekeken worden. 
Dit is ook de reden waarom er geen statistische toetsen berekend zijn.  
 
 
3.3. Type van kamer 
 
De meeste opnames met betalingsmoeilijkheden hebben plaats in een 
gemeenschappelijke kamer, namelijk 78,3%. 12,6% en 9,1% van de opnames met 
betalingsmoeilijkheden heeft plaats in een kamer met één of twee bedden.  
 
Er is een statistisch significant verschil tussen de frequentieverdeling voor niet-betaalde 
opnames en opnames met een afbetaling (p=,00). De niet-betaalde opnames vinden vaker 
plaats in een één persoonskamer (Niet betaald: 14,7%, Afbetaling: 9,4%), terwijl de 
opnames met afbetaling vaker op tweepersoonskamers (Niet betaald 8,3%, Afbetaling: 
10,3%) of op meerpersoonskamers plaatsvinden (Niet betaald: 77%, Afbetaling: 80,3%). 
Bij de algemene ziekenhuizen zien we eenzelfde patroon terugkeren, het verschil tussen 
niet-betaalde opnames en opnames met afbetaling is hier ook significant (p1=,01). Bij de 
psychiatrische ziekenhuizen is het verschil tussen niet-betaalde opnames en opnames met 
afbetaling niet significant (p1=,14). Er zijn in de psychiatrische ziekenhuizen geen 
opnames in tweepersoonskamers8.  
 
Ook het verschil tussen opnames met betalingsmoeilijkheden en de rest van de facturen is 
significant (p2=,00). De opnames met betalingsmoeilijkheden vinden vaker plaats in een 
éénpersoonskamer (Som: 12,6%, Rest: 7,1%) of op een tweepersoonskamer (Som: 9,1%, 
Rest: 8,7%), terwijl de rest van de opnames vaker op een meerpersoonskamer 
plaatsvinden (Som: 78,3%; rest: 84,2%) .  
 

                                                 
8 Er zijn slechts twee codes in de psychiatrische ziekenhuizen, namelijk opname op een éénpersoonskamer 
en opname op eeen meerpersoonskamer. Deze opname op een meerpersoonskamer is  in praktijk vaak een 
tweepersoonskamer.  
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Tabel 13: Type van kamer  

Type factuur Niet betaald 
(NB) 

Afbetaling 
(AB) 

 Som 
(NB + AB) 

Rest  

 N %# N %# p1 N %# N %# p2 
AZ + PZ (n=533) (n=365)  (n=898) (n=1 089)  
- Geen notie van het type van de kamer 3 - 5 -  8 - 385* -  
- Kamer met één bed 78 14,7 34 9,4 ,00 112 12,6 50 7,1 ,00 
- Kamer met twee bedden 44 8,3 37 10,3  81 9,1 61 8,7  
- Gemeenschappelijke kamer 408 77 289 80,3  697 78,3 593 84,2  
AZ (n=461) (n=324)  (n=785) (n=844)  
- Geen notie van het type van de kamer 3 - 5 -  8 - 349 -  
- Kamer met één bed 63 13,8 28 8,8 ,01 91 11,7 29 5,9 ,00 
- Kamer met twee bedden 44 9,6 37 11,6  81 10,4 51 10,3  
- Gemeenschappelijke kamer 351 76,6 254 79,6  605 77,9 415 83,8  
PZ (n=72) (n=41)  (n=245) (n=358)  
- Geen notie van het type van de kamer 0 - 0 -  0  36   
- Kamer met één bed 15 20,8 6 14,6 ,14 21 18,6 21 10 ,00 
- Kamer met twee bedden 0 0 0 0  0 0 10 4,8  
- Gemeenschappelijke kamer 57 79,2 35 85,4  92 81,4 178 85,2  
p1 Chi² test die niet-betaalde opnames vergelijkt met opnames met een afbetalingsplan 
p2 Chi² test die de opnames met betalingsmoeilijkheden, dit is dus de som van de niet-betaalde opnames en de opnames met een 
afbetalingsplan, vergelijkt met de rest van de opnames  
# De percentages werden berekend voor de opnames waarvoor het type van de kamer bekend was  
* In 385 van de rest van de opnames is geen notie van het type van de kamer bekend. Het ging hier in meer dan 90% van de gevallen 
over dagopnames waarvoor er geen type van de kamer bekend is. 
 
 
3.4. Opnameduur 
 
De gemiddelde opnameduur is 12,1 dagen voor niet-betaalde facturen, 16,4 dagen voor 
opnames met een afbetalingsplan en 9,74 dagen voor de rest van de opnames. De 
opnameduur van hospitalisaties die opgenomen worden in een afbetalingsplan is 
significant langer dan die van niet-betaalde opnames (p1=,00). Bovendien is de 
opnameduur van opnames met betalingsmoeilijkheden in het algemeen significant langer 
dan de opnameduur van de rest van de opnames (p1=,00).  
 
De gemiddelde opnameduur in de psychiatrische ziekenhuizen is veel langer dan de 
gemiddelde opnameduur in de algemene ziekenhuizen. In de algemene ziekenhuizen is 
het bovendien zo dat de opnames met afbetaling significant langer duren in vergelijking 
met niet-betaalde opnames (12,95 dagen en 6,73 dagen respectievelijk; p1=,00), terwijl dit 
bij de psychiatrische ziekenhuizen niet het geval is (43,66 dagen en 46,8 dagen 
respectievelijk; p1=,15). Het verschil in opnameduur tussen de som van de opnames met 
betalingsmoeilijkheden en al de rest van de opnames is zowel bij de algemene 
ziekenhuizen als bij de psychiatrische ziekenhuizen significant (p1=,00). Het verschil is 
echter het opvallendste bij de psychiatrische ziekenhuizen, waar de opnames met 
betalingsmoeilijkheden gemiddeld 45,65 dagen duren, terwijl de rest van de opnames 
maar 14,89 dagen duurt.  
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Tabel 14: Opnameduur  

 N  Gemiddeld Minimum Mediaan Maximum Std. Dev. p  
AZ + PZ       
- Niet betaald (NB) 530 12,10 0 5 339 31,47 
- Afbetaling (AB) 365 16,40 0 9 211 22,85 
- Som (NB+AB) 895 13,85 0 6 339 28,34 

9

1

 
,00 

 
,00 

- Rest 1 089 9,74 0 2 280 22,31  
AZ        
- Niet betaald (NB) 459 6,73 0 4 97 8,87 ,00 

324 12,95 0 9 129 13,52  
- Som (NB+AB° 9,31 0 6 129 11,44 ,00 
- Rest 8,24 0 2 280 20,43  
PZ       
- Niet betaald (NB) 

- Afbetaling (AB) 
783 
844 

 
71 46,80 1 11 339 74,55 ,15 

- Afbetaling (AB) 41 43,66 0 26 211 49,19  
- Som(NB+AB) 112 45,65 0 18 339 66,17 ,00 
- Rest 245 14,89 1 157 27,24  5 
1 Mann-Whitney test die niet-betaalde opnames vergelijkt met opnames met een afbetalingsplan  of: 
  Mann-Whitney test die de opnames met betalingsmoeilijkheden, dit is dus Som (NB+AB), vergelijkt met de rest van de opnames 
 
Wanneer we de gemiddelde opnameduur berekenen zonder de daghospitalisaties en 
nierdialyses, dan is die gelijk aan 12,12 dagen per niet-betaalde opname, 16,49 voor een 
opname met afbetalingsplan en 14,19 dagen voor de rest van de opnames. Gezien het 
hoge aantal dagopnames en nierdialyses bij de rest van de opnames, is deze 
herberekening nuttig. De opnameduur van opnames met afbetaling blijft significant 
langer dan die van niet-betaalde opnames (p1=,00). De opnameduur van facturen met 
betalingsmoeilijkheden in het algemeen blijft significant langer dan de opnameduur van 
de rest van de opnames, maar de p-waarde stijgt gevoelig (p1=,04). 
 
In de algemene ziekenhuizen blijft de gemiddelde opnameduur van opnames in een 
afbetalingsplan significant langer dan de opnameduur van niet-betaalde opnames (13,03 
dagen en 6,74 dagen respectievelijk; p1=,00). Bij de psychiatrische ziekenhuizen is dit 
opnieuw niet het geval, maar is het verschil in opnameduur tussen de som van de 
opnames met betalingsmoeilijkheden en de rest van de opnames dan weer wel significant 
(45,65 dagen en 17,20 dagen respectievelijk; p1=,00).  
 
Ter vergelijking: in 1995 bedroeg de gemiddelde verblijfsduur in België 9,03 dagen in de 
algemene ziekenhuizen en 63,75 dagen in de psychiatrische ziekenhuizen (Ministerie van 
Sociale Zaken). Recentere cijfers voor de algemene ziekenhuizen verwijzen naar een 
gemiddelde ligduur van 8 dagen. We merken dus dat de opnames met 
betalingsmoeilijkheden geen opvallend langere ligduur hebben dan de gemiddelde 
ligduren die we in België vaststellen.   
 

                                                 
9 Alle dagopnames hebben als opnameduur de waarde één, ook de nierdialyses. Er zijn drie opnames 
waarvoor de opnameduur niet vermeld wordt en die dus niet opgenomen zijn in de tabel. Deze opnames 
gaan enkel over een aanrekening van een supplement ten laste van de patiënt.  
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Tabel 15: Opnameduur zonder daghospitalisaties en nierdialyses 

 N (N) Gemiddeld Minimum Mediaan Maximum Std. Dev. p1 
AZ + PZ        
- Niet betaald (NB) 529 12,12 0 5 339 31,49 ,00 
- Afbetaling (AB) 363 16,49 0 9 211 22,89  
- Som 'NB+AB) 892 13,90 0 6 339 28,37 ,04 
- Rest 721 14,19 0 5 280 26,33  
AZ        
- Niet betaald (NB) 458 6,74 0 4 97 8,88 ,00 
- Afbetaling (AB) 322 13,03 0 9 129 13,53  
- Som (NB+AB) 780 9,34 0 6 129 11,45 ,29 
- Rest 511 12,96 0 5 280 25,17  
PZ        
- Niet betaald (NB) 71 46,80 1 11 339 74,55 ,19 
- Afbetaling (AB) 41 43,66 0 26 211 49,19  
- Som (NB+AB) 112 45,65 0 18 339 66,17 ,00 
- Rest 210 17,20 1 6 157 28,79  
1 Mann-Whitney test die niet-betaalde opnames vergelijkt met opnames met een afbetalingsplan of: 
  Mann-Whitney test die de opnames met betalingsmoeilijkheden d.i. Som (NB+AB), vergelijkt met de rest van de opnames 
 
 
3.5. Pathologie 
 
Tabel 16 geeft het aantal opnames van patiënten met een kwaadaardige aandoening en het 
aantal opnames waarbij een prestatie werd uitgevoerd met endoscopisch materiaal. 65 of 
7,2% van de opnames met betalingsmoeilijkheden heeft betrekking op een patiënt met 
een kwaadaardige aandoening, terwijl dit het geval was in 8% van de rest van de facturen. 
Het verschil is niet statistisch significant (p2=,40). Het verschil tussen de niet-betaalde 
opnames (6%) en de opnames met afbetalingsplan (9%) was wel statistisch significant 
(p1=,02).  
 
In 4,3% of 39 van de opnames met betalingsmoeilijkheden werd er een prestatie 
uitgevoerd met endoscopisch materiaal, terwijl dit het geval was in 1,2% van de rest van 
de facturen. Bij de opnames met betalingsmoeilijkheden worden significant meer 
operaties uitgevoerd met endoscopisch materiaal (p2=,00). Het verschil tussen de niet-
betaalde opnames (3,7%) en de opnames met afbetalingsplan (5,2%) was echter niet 
statistisch significant (p1=,13).  
 
Tabel 16: Opnames van patiënten met kwaadaardige aandoening en opnames met prestatie met 
endoscopisch materiaal  

 Niet betaald 
(NB) 

Afbetaling 
(AB) 

 Som 
(NB+AB) 

Rest  

 N % N % p1 N % N % p2 
AZ + PZ (n=533) (n=365)  (n=898) (n=1 089)  
- Kwaadaardige aandoening 32 6,0 33 9,0 ,02 65 7,2 87 8,0 ,40 
- Endoscopisch materiaal 20 3,7 19 5,2 ,13 39 4,3 13 1,2 ,00 
AZ (n=461) (n=324)  (n=785) (n=844)  
- Kwaadaardige aandoening 31 6,7 33 10,2 ,01 64 8,2 86 10,2 ,06 
- Endoscopisch materiaal 20 4,3 19 5,9 ,16 39 5 12 1,4 ,00 
PZ (n=72) (n=41)  (n=113) (n=245)  
- Kwaadaardige aandoening 1 1,4 0 0 ,00 1 0,9 1 0,4 ,41 
- Endoscopisch materiaal 0 0 0 0 - 0 0 1 0,4 ,00 
p1 Chi² test die niet-betaalde opnames vergelijkt met opnames met een afbetalingsplan 
p2 Chi² test die de opnames met betalingsmoeilijkheden, dit is dus de som van de niet-betaalde opnames en de opnames met een 
afbetalingsplan, vergelijkt met de rest van de opnames  
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In de psychiatrische ziekenhuizen wordt slechts zelden een prestatie met endoscopisch 
materiaal uitgevoerd of wordt bijna nooit een patiënt met een kwaadaardige opname 
opgenomen. In de algemene ziekenhuizen vinden we opnieuw een statistisch significant 
groter aantal opnames van patiënten met een kwaadaardige aandoening bij de 
afbetalingen (Niet betaald: 6,7%, Afbetaling: 10,2%; p1=,01). Ook het verschil tussen het 
aantal opnames met betalingsmoeilijkheden en de rest van de opnames blijft statistisch 
significant verschillen wat betreft het gebruik van endoscopisch materiaal gedurende de 
opname (Som: 5%, Rest: 1,4% respectievelijk; p2=,00) 
 
Tabel 17 geeft de frequentieverdeling van de MDC's weer. MDC's zijn Major Diagnostic 
Categories. Deze grote diagnosecategorieën worden gemaakt op basis van de pseudo-
DRG codes die aangeleverd werden door de mutualiteit. Pseudo-DRG codes op hun beurt 
zijn Diagnostic Related Groups of pathologiegroepen of homogene patiëntengroepen. 
Elke groep bevat verblijven met gelijksoortige pathologieën en vergelijkbare ligduren en 
wordt gemaakt op basis van combinaties van nomenclatuurnummers.  
 
In de databank is de MDC onbekend in 335 gevallen. De top vijf van de grote 
diagnosecategorieën per opname met betalingsproblemen ziet er als volgt uit:  
 
1. ziekte en aandoening van het bewegings- en bindweefselstelsel (15%)  
2. ziekte en aandoening van het hart- en bloedvatenstelsel (14%)  
3. ziekte en aandoening van het spijsverteringsstelsel (12,4%)  
4. ziekte en aandoening van het zenuwstelsel (11,2%) 
5. ziekte en aandoening van het ademhalingsstelsel (9,7%) 
 
Deze diagnosecategorieën bij opnames met betalingsproblemen komen grotendeels 
overeen met de belangrijkste categorieën die we terugvinden bij de rest van de opnames. 
Een uitzondering vormen de ziektes en aandoeningen van nier en urinewegen, die in 
6,2% van de opnames met betalingsmoeilijkheden voorkomen en in 16,1% van de rest 
van de opnames. Bovendien is het opvallend dat de categorie zwangerschap, bevalling en 
kraambed bij de opnames met betalingsmoeilijkheden vaker voorkomt dan bij de rest van 
de opnames, namelijk 8,1% en 1,4% respectievelijk.  
 
In de algemene ziekenhuizen vinden we dezelfde grote diagnosecategorieën terug als in 
de totale patiëntengroep met opnames met betalingsmoeilijkheden. In de psychiatrische 
ziekenhuizen vinden we ziektes en aandoeningen van het zenuwstelsel (47,2%) en 
psychische stoornissen (22,2%) als belangrijkste diagnosecategorieën terug bij de 
opnames met betalingsmoeilijkheden. Vergelijken we de opnames met 
betalingsmoeilijkheden met de rest van de opnames, dan is het opvallend dat bij de rest 
van de opnames aandoeningen van bewegings- en bindweefselstelsel vaker voorkomen 
(Som: 1,4%, Rest: 16,8% respectievelijk).  
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Tabel 17: Major Diagnostic Code per opname  

 
 Niet betaald 

(NB) 
Afbetaling 

(AB) 
Som 

(NB+AB) 
Rest 

 N % N % N % N % 
AZ + PZ (n=533) (n=365) (n=898) (n=1 089) 
Onbekend 64 - 25 - 89 - 246 - 
1 Ziekte en aandoening zenuwstelsel  60 12,8 30 8,8 90 11,2 108 12,8 
2 Ziekte en aandoening oog 5 1,1 8 2,4 13 1,6 6 0,7 
3 Ziekte en aandoening neus, keel en oren 23 4,9 9 2,7 32 4 40 4,7 
4 Ziekte en aandoening ademhalingssysteem 45 9,6 33 9,7 78 9,7 66 7,8 
5 Ziekte en aandoening hart- en bloedvatenstelsel 61 13,0 52 15,3 113 14,0 127 15,1 
6 Ziekte en aandoening spijsverteringsstelsel 59 12,6 41 12,1 100 12,4 74 8,8 
7 Ziekte en aandoening hepatobilair stelsel, pancreas 6 1,3 8 2,4 14 1,7 8 0,9 
8 Ziekte en aandoening bewegings-, bindweefselstelsel 82 17,5 39 11,5 121 15,0 134 15,9 
9 Ziekte en aandoening huid, subcutaan weefsel, borst 6 1,3 10 2,9 16 2,0 11 1,3 
10 Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 7 1,5 7 2,1 14 1,7 25 3,0 
11 Ziekte en aandoening nier en urinewegen 17 3,6 33 9,7 50 6,2 136 16,1 
12 Ziekte en aandoening mannelijk geslachtsorgaan 4 0,9 2 0,6 6 0,7 2 0,2 
13 Ziekte en aandoening vrouwelijk geslachtsorgaan 16 3,4 3 0,9 19 2,4 14 1,7 
14 Zwangerschap, bevalling en kraambed 41 8,8 24 7,1 65 8,1 12 1,4 
15 Pasgeborenen en perinatale aandoeningen 3 0,6 9 2,7 12 1,5 2 0,2 
16 Ziekte en aandoeningen bloed en bloedvormende 
organen en immunologische aandoeningen 

4 0,9 9 2,7 13 1,6 17 2,0 

17 Myeloproliferatieve ziekte en aandoening 11 2,4 4 1,2 15 1,9 29 3,4 
18 Infectie en parasitaire ziekten 0 0 1 0,3 1 0,1 1 0,1 
19 Psychische stoornissen 13 2,8 15 4,4 28 3,5 30 3,6 
21 Ongevallen, vergiftigingen en toxische effecten van 
geneesmiddelen 

1 0,2 1 0,3 2 0,2 0 0 

22 Brandwonden 1 0,2 0 0 1 0,1 0 0 
24 HIV infecties 3 0,6 1 0,3 4 0,5 1 0,1 
AZ (n=461) (n=324) (n=785) (n=844) 
Onbekend 33 - 15  48 - 162 - 
1 Ziekte en aandoening zenuwstelsel  41 9,6 15 4,9 56 7,6 55 8,1 
2 Ziekte en aandoening oog 5 1,2 6 1,9 11 1,5 6 0,9 
3 Ziekte en aandoening neus, keel en oren 18 4,2 9 2,9 27 3,7 30 4,4 
4 Ziekte en aandoening ademhalingssysteem 44 10,3 33 10,7 77 10,5 54 7,9 
5 Ziekte en aandoening hart- en bloedvatenstelsel 58 13,6 50 16,2 108 14,7 111 16,3 
6 Ziekte en aandoening spijsverteringsstelsel 55 12,9 40 13,0 95 12,9 62 9,1 
7 Ziekte en aandoening hepatobilair stelsel, pancreas 5 1,2 8 2,6 13 1,8 8 1,2 
8 Ziekte en aandoening bewegings-, bindweefselstelsel 82 19,2 38 12,3 120 16,3 107 15,7 
9 Ziekte en aandoening huid, subcutaan weefsel, borst 5 1,2 10 3,2 15 2,0 9 1,3 
10 Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 7 1,6 7 2,3 14 1,9 25 3,7 
11 Ziekte en aandoening nier en urinewegen 17 4,0 33 10,7 50 6,8 133 19,5 
12 Ziekte en aandoening mannelijk geslachtsorgaan 4 0,9 2 0,6 6 0,8 1 0,1 
13 Ziekte en aandoening vrouwelijk geslachtsorgaan 16 3,7 3 1,0 19 2,6 12 1,8 
14 Zwangerschap, bevalling en kraambed 41 9,6 24 7,8 65 8,8 12 1,8 
15 Pasgeborenen en perinatale aandoeningen 3 0,7 9 2,9 12 1,6 2 0,3 
16 Ziekte en aandoeningen bloed en bloedvormende 
organen en immunologische aandoeningen 

4 0,9 8 2,6 12 1,6 17 2,5 

17 Myeloproliferatieve ziekte en aandoening 11 2,6 4 1,3 15 2,0 29 4,3 
18 Infectie en parasitaire ziekten 0 0 1 0,3 1 0,1 1 0,1 
19 Psychische stoornissen 6 1,4 6 1,9 12 1,6 7 1,0 
21 Ongevallen, vergiftigingen en toxische effecten van 
geneesmiddelen 

1 0,2 1 0,3 2 0,3 0 0 

22 Brandwonden 1 0,2 0 0 0 0 0 0 
24 HIV infecties 3 0,7 1 0,3 4 0,5 1 0,1 
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Tabel 17 (vervolg) 
 Niet betaald 

(NB) 
Afbetaling 

(AB) 
Som 

(NB+AB) 
Rest 

 N % N % N % N % 
PZ (n=72) (n=41) (n=113) (n=245) 
Onbekend 31 - 10 - 41 - 84 - 
1 Ziekte en aandoening zenuwstelsel  19 46,3 15 48,4 34 47,2 53 32,9 
2 Ziekte en aandoening oog 0 0 2 6,5 2 2,8 0 0 
3 Ziekte en aandoening neus, keel en oren 5 12,2 0 0 5 6,9 10 6,2 
4 Ziekte en aandoening ademhalingssysteem 1 2,4 0 0 1 1,4 12 7,5 
5 Ziekte en aandoening hart- en bloedvatenstelsel 3 7,3 2 6,5 5 6,9 16 9,9 
6 Ziekte en aandoening spijsverteringsstelsel 4 9,8 1 3,2 5 6,9 12 7,5 
7 Ziekte en aandoening hepatobilair stelsel, pancreas 1 2,4 0 0 1 1,4 0 0 
8 Ziekte en aandoening bewegings-, bindweefselstelsel 0 0 1 3,2 1 1,4 27 16,8 
9 Ziekte en aandoening huid, subcutaan weefsel, borst 1 2,4 0 0 1 1,4 2 1,2 
11 Ziekte en aandoening nier en urinewegen 0 0 0 0 0 0 3 1,9 
12 Ziekte en aandoening mannelijk geslachtsorgaan 0 0 0 0 0 0 1 0,6 
13 Ziekte en aandoening vrouwelijk geslachtsorgaan 0 0 0 0 0 0 2 1,2 
16 Ziekte en aandoeningen bloed en bloedvormende 
organen en immunologische aandoeningen 

0 0 1 3,2 1 1,4 0 0 

19 Psychische stoornissen 7 17,1 9 29,0 16 22,2 23 14,3 
 
We vergelijken deze gegevens met de belangrijkste reden waarvoor de personen in de 
gezondheidsenquête werden opgenomen in het ziekenhuis (Zie Appendix tabel 13). De 
belangrijkste klacht/ziekte of onderzoek waarvoor de patiënt werd opgenomen in de 
gezondheidsenquête komt grotendeels overeen met de grote diagnosecategorieën van de 
opnames met betalingsmoeilijkheden. De vijf belangrijkste redenen voor opname zijn:  
 
1. problemen met het bewegingsstelsel (17,6%) 
2. problemen met het spijsverteringsstelsel (15,5%) 
3. problemen met het hart- en bloedvatenstelsel (14,3%) 
4. problemen met het ademhalingsstelsel (9,2%)  
5. problemen i.v.m. het vrouwelijke voortplantingsstelsel (6,2%)  
 
De belangrijkste grote diagnosecategorieën per opname in België in 1998 zijn de 
volgende:  
 
1. ziekte en aandoening bewegings- en bindweefselstelsel (13,73%)  
2. ziekte en aandoening hart- en bloedvatenstelsel (12,02% ) 
3. ziekte en aandoening spijsverteringsstelsel (10,37%) 
4. zwangerschap, bevalling en kraambed (8,03%) 
5. ziekte en aandoening van het ademhalingsstelsel (7,69%).  
 
Vergelijking van de diagnosecategorieën uit de gezondheidsenquête of de cijfers voor de 
Belgische gehospitaliseerde bevolking brengt ons m.a.w. geen inzicht in bepaalde 
redenen van opname die zouden kunnen leiden tot een grotere kans op 
betalingsmoeilijkheden.  
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3.6. Kost per opname 
 
De hospitalisatiekost per opname wordt weergegeven in tabel 18. Telkens worden de 
volgende vier variabelen besproken:  
 

kost voor de ziekteverzekering (RIZIV) • 
• 
• 
• 

kost voor de patiënt (Patiënt) 
kost niet opgenomen in de sociale franchise (Niet in Soc) 
kost niet opgenomen in de nomenclatuur (Niet in Nom) 

 
De gemiddelde kost per opname ten laste van het RIZIV bedraagt 124 895 BEF voor een 
opname die niet betaald werd, 238 186 BEF voor een opname opgenomen in een 
afbetalingsplan en 86 447 BEF voor de rest van de opnames. Het gemiddeld bedrag dat 
ten laste is van de patiënt bedraagt 12 308 BEF voor een niet-betaalde opname, 19 624 
BEF voor een opname met een afbetalingsplan en 6 325 BEF voor de rest van de 
opnames. Het bedrag dat niet wordt opgenomen in de sociale franchise bedraagt 
gemiddeld 181 BEF voor een niet-betaalde opname, -25 BEF voor een opname met 
afbetalingsplan en 174 BEF voor de rest van de opnames.  
 
De bedragen voor de algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen afzonderlijk 
zijn terug te vinden in tabel 18.  
 
Het merendeel van de totale kost per opname wordt gedragen door het RIZIV (meer dan 
90%). Het aandeel ten laste van de patiënt schommelt tussen 6,3% en 9,3% van het totale 
bedrag. Meer dan 95% van het theoretisch persoonlijk aandeel ten laste van de patiënt 
wordt opgenomen in de sociale franchise.  
 
Zowel het bedrag ten laste van het RIZIV, als het bedrag ten laste van de patiënt was 
significant groter bij de opnames met afbetaling in vergelijking met de niet-betaalde 
opnames (p1=,00 en p1=,00 respectievelijk). Analoog vinden we een significant verschil 
tussen de bedragen van de opnames met betalingsmoeilijkheden en de rest van de 
opnames (p1=,00 en p1=,00 respectievelijk). Voor de algemene ziekenhuizen vinden we 
dezelfde significante relaties terug, maar voor de psychiatrische ziekenhuizen vinden we 
geen significant verschil tussen de bedragen ten laste van het RIZIV en van de patiënt 
tussen de niet-betaalde opnames of opnames in een afbetalingsplan (p1=,25 en p1=,37 
respectievelijk).  
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Tabel 18: Gemiddelde bedragen (in BEF) per opname  

 N (N) Gemiddeld Minimum Mediaan Maximum Std. Dev. p1 p2 
AZ + PZ         
Niet betaald (NB)         
- RIZIV 533 (528) 124 895 -2 448 69 888 3 074 837 206 625 ,00 ,41 
- Patiënt  529 (528) 12 308 0 5 958 245 795 21 396 ,00 ,95 
- Niet in Soc 533 (60) 181 -7 953 0 55 107 2 915 ,11 ,00 
- Niet in Nom 529 (528) 6 863 -1 377 1 932 238 874 16 637 ,00 ,07 
Afbetaling (AB)         
- RIZIV 365 (365) 238 186 -11 230 153 938 3 502 947 288 749  ,02 
- Patiënt  364 (364) 19 624 268 11 003 198 428 25 013  ,19 
- Niet in Soc 365 (41) -25 -20 031 0 7 498 1 371  ,00 
- Niet in Nom 364 (363) 12 168 -3 801 4 438 195 041 21 319  ,00 
Som (NB+AB)         
- RIZIV 898 (893) 170 943 -11 230 92 674 3 502 947 249 509 ,00 ,06 
- Patiënt  893 (892) 15 290 0 7 239 245 795 23 206 ,00 ,58 
- Niet in Soc 898 (101) 97 -20 031 0 55 107 2 411 ,79 ,00 
- Niet in Nom 893 (891) 9 025 -3 801 2 463 238 874 18 857 ,00 ,00 
Rest         
- RIZIV 1 089 (1 088) 86 447 -6 470 30 220 4 043 381 183 291  ,02 
- Patiënt  1 082 (953) 6 325 0 2 139 97 407 12 211  ,00 
- Niet in Soc 1 089 (144) 174 -16 165 0 33 578 1 960  ,30 
- Niet in Nom 1 082 (940) 2 387 -11 284 559 63 315 6 463  ,01 
AZ          
Niet betaald (NB)         
- RIZIV 461 (457) 113 646 -2 448 69 956 3 074 837 184 766 ,00  
- Patiënt  461 (461) 10 957 150 5 900 245 795 18 332 ,00  
- Niet in Soc 461 (46) -31 -7 953 0 11 247 741 ,14  
- Niet in Nom 461 (461) 6 751 -1 377 1 985 238 874 16 419 ,00  
Afbetaling (AB)         
- RIZIV 324 (324) 246 009 -11 230 169 162 3 502 947 298 522   
- Patiënt  324 (324) 19 799 268 11 332 198 428 24 902   
- Niet in Soc 324 (34) -100 -20 031 0 4 727 1 321   
- Niet in Nom 324 (323) 13 155 0 4 888 195 041 22 306   
Som (NB+AB)°         
- RIZIV 785 (781) 168 278 -11 230 92 847 3 502 947 246 975 ,00  
- Patiënt  785 (785) 14 607 150 7 163 245 795 21 717 ,00  
- Niet in Soc 785 (80) -60 -20 031 0 11 247 1 021 ,62  
- Niet in Nom 785 (784) 9 394 -1 377 2 628 238 874 19 316 ,00  
Rest         
- RIZIV 844 (843) 88 094 -6 470 27 645 4 043 381 199 666   
- Patiënt  844 (721) 5 967 0 1 742 97 407 11 909   
- Niet in Soc 844 (85) 133 -16 162 0 33 578 1 770   
- Niet in Nom 844 (709) 2 709 -11 284 478 63 315 6 625   
PZ         
Niet betaald (NB)         
- RIZIV 72 (71) 196 914 0 50 317 1 434 498 304 379 ,25  
- Patiënt  68 (67) 21 465 0 7 233 155 606 34 679 ,37  
- Niet in Soc 72 (14) 1 542 -2 550 0 55 107 7 610 ,32  
- Niet in Nom 68 (67) 7 617 0 1 439 114 327 18 156 ,23  
Afbetaling (AB)         
- RIZIV 41 (41) 176 367 1 352 10 8613 702 661 186 277   
- Patiënt  40 (40) 18 205 425 8 704 122 279 26 178   
- Niet in Soc 41 (7) 567 0 0 7 498 1 612   
- Niet in Nom 40 (40) 4 176 -3 801 1 991 24 070 5 975   
Som (NB+AB)         
- RIZIV 113 (112) 189 459 0 81 797 143 498 266 875 ,00  
- Patiënt  108 (107) 20 257 0 7 680 155 606 31 707 ,00  
- Niet in Soc 113 (21) 1 188 -2 550 0 55 107 6 154 ,03  
- Niet in Nom 108 (107) 6 342 -3 801 1 692 114 327 14 907 ,01  
Rest         
- RIZIV 245 (245) 80 773 1 656 38 675 604 481 109 663   
- Patiënt  238 (232) 7 523 0 3 077 86 033 13 184   
- Niet in Soc 245 (59) 317 -14 700 0 19 723 2 506   
- Niet in Nom 238 (231) 2 609 0 927 57 456 5 864   
p1 Mann-Whitney test die niet-betaalde opnames vergelijkt met opnames met een afbetalingsplan of: Mann-Whitney test die de 
opnames met betalingsmoeilijkheden, dit is dus de som van de niet-betaalde opnames en de opnames met een afbetalingsplan, 
vergelijkt met de rest van de opnames 
p2 Mann-Whitney test die opnames in algemene ziekenhuizen vergelijkt met opnames in psychiatrische ziekenhuizen.  
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In tabel 19 wordt het RIZIV bedrag, het bedrag ten laste van de patiënt, het bedrag niet 
opgenomen in de sociale franchise en het bedrag niet opgenomen in de nomenclatuur, 
opgesplitst in verschillende kostencategorieën. De volgende categorieën maken het 
grootste deel uit van het bedrag per opname ten laste van de ziekteverzekering: 
Verpleegdagprijs (Som: 62%; Rest: 69%); Medische honoraria (Som: 26%; Rest 23%) en 
Geneesmiddelen (Som: 8%; Rest: 5%). Het bedrag ten laste van de patiënt bestaat 
voornamelijk uit: Verpleegdagprijs (Som: 29%; Rest: 41%), Medische Honoraria (Som: 
19%; Rest: 19%) en Geneesmiddelen (Som: 13%; Rest: 16%). Het valt op dat 
implantaten en kamersupplementen een hoger percentage van de totale kost uitmaken bij 
de som van de opnames met betalingsmoeilijkheden (13% implantaten en 11% 
kamersupplementen) in vergelijking met de rest van de opnames (5% implantaten en 6% 
kamersupplementen).  
 
Tabel 19: Kost per  categorie per opname: gemiddeld bedrag en aandeel in totale kost 

  RIZIV Patiënt Niet in
Soc 

Niet in
Nom 

RIZIV Patiënt Niet in 
Soc 

Niet in 
Nom 

  Gem. Gem. Gem. Gem. % % % % 
Niet betaald Medische honoraria 30 216 2 261 -2 790 24 19 -1 12 
(NB) Andere honoraria 683 174 -2 0 1 1 -1 0 
 Geneesmiddelen 8 421 1 428 0 1 428 7 12 0 21 
 Implantaten 2 540 1 124 -15 1 124 2 9 -8 17 
 Verpleegdagprijs 83 163 3 798 244 -101 67 31 134 -2 
 Paramedisch 0 1 243 -1 1 243 0 10 0 19 
 Kamersupplementen 0 1 492 -30 1 492 0 12 -17 22 
 Andere  -128 696 -12 696 0 6 -7 10 
 Totaal per patiënt 124 894 12 215 181 6 671 100 100 100 100 
Afbetaling Medische honoraria 65 399 3 819 -3 2 017 27 20 14 17 
(AB) Andere honoraria 3 087 531 -6 4 1 3 23 0 
 Geneesmiddelen 19 645 2 647 0 2 647 8 14 0 22 
 Implantaten 11 183 3 177 0 3 177 5 16 0 26 
 Verpleegdagprijs 140 969 5 241 44 8 59 27 -173 0 
 Paramedisch 0 1 398 -25 1 398 0 7 101 12 
 Kamersupplementen 0 1 856 -9 1 856 0 9 36 15 
 Andere  -2 097 901 -25 901 -1 5 100 8 
 Totaal per patiënt 238 186 19 570 -25 12 007 100 100 100 100 
Som Medische honoraria 44 517 2 894 -3 1 288 26 19 -3 15 
(NB+AB) Andere honoraria 1 660 319 -4 1 1 2 -4 0 
 Geneesmiddelen 12 983 1 923 0 1 923 8 13 0 22 
 Implantaten 6 053 1 958 -9 1 958 4 13 -9 22 
 Verpleegdagprijs 106 659 4 385 162 -57 62 29 167 -1 
 Paramedisch 0 1 306 -11 1 306 0 9 -11 15 
 Kamersupplementen 0 1 640 -22 1 640 0 11 -22 19 
 Andere  -929 779 -17 779 -1 5 -18 9 
 Totaal per patiënt 170 943 15 205 97 8 840 100 100 100 100 
Rest Medische honoraria 19 810 1 214 -15 275 23 19 -9 11 
 Andere honoraria 759 130 5 -7 1 2 3 0 
 Geneesmiddelen 4 712 1 027 0 1 027 5 16 0 40 
 Implantaten 1 692 318 -2 318 2 5 -1 12 
 Verpleegdagprijs 59 594 2 564 248 -67 69 41 142 -3 
 Paramedisch 0 410 -14 410 0 7 -8 16 
 Kamersupplementen 0 396 -30 396 0 6 -17 15 
 Andere  -119 224 -17 224 0 4 -10 9 
 Totaal per patiënt 86 447 6 284 174 2 576 100 100 100 100 
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4. ANALYSE PATIENTEN MET HOGE JAARLIJKSE EIGEN 
BIJDRAGEN 
 
In een studie over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg kan een analyse van de 
patiënten die op jaarbasis zeer hoge eigen bijdrage hebben niet ontbreken. In deze 
paragraaf bekijken we in detail deze patiënten en we vergelijken hen met patiënten die 
een lagere eigen bijdrage ten laste hebben. De verdeling in decielen van het bedrag ten 
laste van de patiënt ziet er als volgt uit.  
 
Tabel 20: Frequentieverdeling (in decielen) van het bedrag ten laste van de patiënt (per jaar)  

 N Gemiddeld Minimum Mediaan Maximum Std. Dev. 
0-5 491 70 3 673 0 3 978 5 491 1 389 
5 492-8 308 70 6 968 5 587 6 944 8 308 815 
8 309-11 466 70 9 923 8 340 9 947 11 466 892 
11 467-16 174 70 13 733 11 515 13 898 16 174 1 458 
17 175-20 263 70 18 189 16 182 18 062 20 263 1 216 
20 264-28 349 70 24 042 20 284 24 107 28 349 2 335 
28 350-38 811 70 33 554 28 390 33 542 38 811 3 072 
38 812-52 036 70 45 085 38 970 44 796 52 036 4 424 
52 037-80 669 70 64 473 52 618 64 720 80 669 8 112 
80 669-317 306 69 125 426 80 951 111 726 317 306 46 465 
 
De twee laatste decielen, met name 139 patiënten met zeer hoge jaarlijkse eigen bijdrage, 
variërend van iets meer dan 52 000 BEF per jaar tot meer dan 300 000 BEF, vallen in 
deze paragraaf onder de noemer “hoog”. De patiënten die voorkomen in de andere acht 
decielen, vallen onder de noemer “laag” (hetgeen niet wil zeggen dat hun jaarlijkse eigen 
bijdrage echt laag is, maar ze is wel lager in verhouding met de jaarlijkse eigen bijdrage 
van de patiënten van de twee laatste decielen). We vergelijken de cijfers van patiënten 
met een zeer hoge jaarlijkse eigen bijdrage (hoog) met die van patiënten met een lagere 
jaarlijkse eigen bijdrage (laag) aan de hand van statistische testen. Ter vergelijking 
worden de cijfers van de totale patiëntengroep (totaal) ook weergegeven in de tabellen in 
deze paragraaf.  
 
Eerst zullen we de volgende socio-economische gegevens bespreken per patiënt:  
 
• Socio-economische gegevens (leeftijd, geslacht) 
• Ziekteverzekeringsgegevens (regime, categorie, voorkeurtarief, kleine risico’s, 

titularis of begunstigde) 
• Sociale franchise, zorgforfait en incontinentieforfait 
• Opnames per patiënt 
 
Vervolgens bespreken we enkele algemene gegevens van de hospitalisaties. Wanneer we 
gegevens per opname bespreken, dan beperken we ons hierbij tot de opnames waarbij 
zich betalingsmoeilijkheden voordeden (som), opgedeeld in niet-betaalde opnames (niet 
betaald) en opnames met een afbetaling (afbetaling). De rest van de opnames wordt hier 
buiten beschouwing gelaten. De volgende variabelen worden besproken: 
 
• Dienst van opname 
• Type van kamer 
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• Opnameduur 
• Pathologie 
• Kost per opname 
 
De verdeling van de patiënten met hoge en lagere eigen bijdragen wordt weergegeven in 
de volgende tabel. We merken op dat het aandeel psychiatrische patiënten groter is bij 
patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage in vergelijking met patiënten met een 
lagere jaarlijkse eigen bijdrage (laag: 9,6%, hoog: 23,1%).  
 
Tabel 21: Verdeling van de patiënten over de vier ziekenhuizen 

 Laag 
(n=565) 

Hoog 
(n=139) 

Totaal 
(n=704) 

 N % N % N % 
AZA  331 58,6 82 59,0 413 58,7 
AZM 180 31,9 25 18,0 205 29,1 
PZA 22 3,9 13 9,4 35 5,0 
PZZ 32 5,7 19 13,7 51 7,2 
 
De leeftijds- en geslachtsverdeling van de patiënt wordt weergegeven in tabel 22. 
Vergelijking van de leeftijd en geslacht van deze 139 patiënten met een hoge jaarlijkse 
eigen bijdrage met de leeftijds- en geslachtsverdeling van de andere patiënten leert ons 
dat er bij deze patiënten minder jongere patiënten zijn tussen 0 en 25 jaar (laag: 31,2%, 
hoog:12,3%), maar meer patiënten ouder dan 65 jaar (laag: 5,3%, hoog:18%). Het 
aandeel patiënten tussen 25 en 64 jaar blijft ongeveer gelijk (laag: 63,5%, hoog: 69,7%). 
Het verschil in leeftijd is significant (p1=,00). De verhouding tussen aantal mannen en 
vrouwen blijft ongeveer gelijk en is niet significant (p1=,69).  
 
Tabel 22: Leeftijd en geslacht 

 Laag 
(n=565) 

Hoog 
(n=139) 

 Totaal 
(n=704) 

 N % N % p1 N % 
Leeftijd        
- 0-4 jaar 66 11,7 3 2,2 ,00 69 9,8 
- 5-14 jaar 26 4,6 0 0  26 3,7 
- 15-24 jaar 84 14,9 14 10,1  98 13,9 
- 25-44 jaar 216 38,2 59 42,2  275 39,1 
- 45-64 jaar 143 25,3 38 27,3  181 25,7 
- 65-74 jaar 21 3,7 17 12,2  38 5,4 
- Ouder dan 75 jaar 9 1,6 8 5,8  17 2,4 
Geslacht        
- Man 287 50,8 68 48,9 ,69 355 50,4 
- Vrouw 278 49,2 71 51,1  349 49,6 
p1 Chi² test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage 
 
13 patiënten van de 139 patiënten met een hoge eigen bijdrage zijn overleden in het jaar 
1998 of 1999, d.w.z. 40,6% van het totaal aantal overledenen van de databank.  
 
In tabel 23 vergelijken we de verzekeringsgegevens van patiënten met een hoge jaarlijkse 
eigen bijdrage en een lagere jaarlijkse eigen bijdrage. Voor het verzekeringsregime, 
verzekering voor kleine risico’s of het voorkeurtarief vinden we geen statistisch 
significante verschillen terug. Wat betreft de categorie van verzekerden vinden we wel 
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een statistisch significant verschil (p1=,03), namelijk patiënten met een hoge jaarlijkse 
eigen bijdrage zijn vaker gepensioneerd (laag: 6,2%, hoog: 15,8%) of invalide (laag: 
14,5%, hoog: 18,0%). Op zijn beurt is het aantal actieve personen minder groot bij de 
patiënten met hoge jaarlijkse eigen bijdrage (laag: 69,6%, hoog: 58,3%). Ook zijn 
patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage vaker zelf titularis (laag: 68,7%, hoog: 
83,5%) (p1=,00). 
 
Tabel 23: Ziekteverzekeringsgegevens 

 Laag 
(n=565) 

Hoog 
(n=139) 

 Totaal 
(n=704) 

 N % N % P1 N % 
Regime$        
- Algemeen regime 547 96,8 132 95,0 ,50 679 96,4 
- Regime van zelfstandige 18 3,2 6 4,3  24 3,4 
- Niet gekend 0 0 1 0,7  1 0,1 
Kleine risico’s°        
- Neen 8 44,4 1 16,7 ,22 9 37,5 
- Ja 10 55,6 5 83,3  15 62,5 
Categorie#       
- Niet beschermde personen 32 5,7 4 2,9 ,03 36 5,1 
- Actief 393 69,6 81 58,3  474 67,3 
- Invalide 82 14,5 25 18,0  107 15,2 
- Gepensioneerde 35 6,2 22 15,8  57 8,1 
- Weduwe 19 3,4 7 5,0  26 3,7 
- Wees 1 0,2 0 0  1 0,1 
- Internationale overeenkomsten 3 0,5 0 0  3 0,4 
Voorkeurtarief        
- Neen 421 74,5 104 74,8 ,94 525 74,6 
- Ja 144 25,5 35 25,2  179 25,4 
Titularis/begunstigde$        
- Niet gekend 1 0,2 1 0,7 ,00 2 0,3 
- Titularis 388 68,7 116 83,5  504 71,6 
- Begunstigde 176 31,2 22 15,8  198 28,1 

 

p1 Chi² test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage 
° Percentages berekend voor de patiënten die tot het zelfstandigenregime behoren 
#  Hercombinatie verzekeringscategorie tot: actieven; invaliden; rest 
$ Hercombinatie van categorie niet gekend in missende waarde 
 
Tabel 24 geeft het aantal patiënten weer die recht hebben op franchise, uitkeringen en 
forfaits. Patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage hebben vaker recht op de sociale 
franchise (laag: 15%, hoog: 35,3%; p1=,00). Alle patiënten die recht hebben op het 
incontinentieforfait, namelijk 3 patiënten, behoren tot de patiëntengroep met hoge eigen 
betalingen. Drie procent van de patiënten met een lagere jaarlijkse eigen bijdrage hebben 
recht op het zorgforfait tegenover 15,1% van de patiënten met een hoge jaarlijkse eigen 
bijdrage. Dit verschil is opnieuw statistisch significant (p1=,00). We stellen dus vast dat 
het merendeel van de patiënten die recht hebben op één of andere franchise, uitkering of 
forfait in realiteit inderdaad hoge gezondheidsuitgaven op jaarbasis hebben.  
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Tabel 24: Recht op sociale franchise, uitkeringen en forfaits 

 Laag 
(n=565) 

Hoog 
(n=139) 

 Totaal 
(n=704) 

 N % N % p1 N % 
Recht op sociale franchise 85 15,0 49 35,3 ,00 134 19,0 
Incontinentieforfait 0 0 3 2,2 - 3 0,4 
Zorgforfait: voorwaarden waaraan voldaan is: 17 3,0 21 15,1 ,00 38 5,4 
- E-kinesitherapie of fysiotherapie 10 1,8 15 10,8  25 3,6 
- Forfait B/C verpleegkundige verzorging 2 0,4 6 4,3  8 1,1 
- Verhoogde kinderbijslag 7 1,2 1 0,7  8 1,1 
- Integratietegemoetkoming voor 

gehandicapten 
2 0,4 3 2,2  5 0,7 

- Uitkering wegens primaire 
ongeschiktheid of wegens invaliditeit 

0 0 4 2,9  4 0,6 

- Tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden 

0 0 2 1,4  2 0,3 

- Tegemoetkoming voor hulp van derden 1 0,2 0 0  1 0,1 
- Forfaitaire tegemoetkoming voor 

andermans hulp 
0 0 0 0  0 0 

p1 Chi² test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage 
 
De verdeling van het aantal opnames per patiënt en het aantal diensten waarop de patiënt 
gelegen heeft gedurende het voorbije jaar, wordt weergegeven in tabel 25. Zoals men zou 
verwachten, zijn de 20% patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage vaker in het 
ziekenhuis opgenomen gedurende het jaar 1998 dan de anderen (laag: 2,39: hoog: 4,59) 
Dit verschil is statistisch significant (p1=,00), net zoals het verschil in het gemiddeld 
aantal diensten per patiënt, dat ook hoger is bij patiënten met een hoge jaarlijkse eigen 
bijdrage (laag: 2,6; hoog: 5,45; p1=,00).  
 
Tabel 25: Aantal diensten en aantal opnames 

 N Gemiddelde Minimum Mediaan Maximum Std. dev. p1 
Totaal        
- Diensten per patiënt 704 3,16 1 2 44 3,69  
- Opnames per patiënt 704 2,82 1 2 44 3,26  
Laag        
- Diensten per patiënt 565 2,6 1 2 44 3,06 ,00 
- Opnames per patiënt 565 2,39 1 2 44 2,91 ,00 
Hoog        
- Diensten per patiënt 139 5,45 1 4 39 4,94  
- Opnames per patiënt 139 4,59 1 3 23 3,93  
p1 Mann-Whitney test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage  
 
De verdeling van de dienst van opname met betalingsmoeilijkheden ziet er als volgt uit 
(tabel 26). Patiënten met hoge bijdragen worden iets minder vaak opgenomen op de 
dienst voor diagnose en heelkundige behandeling (laag: 28,1%, hoog: 22,9%) en iets 
vaker op de dienst voor diagnose en medische behandeling (laag: 26%, hoog: 29,9%). De 
grootste verschillen vinden we echter terug bij opnames in psychiatrische diensten (laag: 
10,9%, hoog: 18,4%) en bij opnames in specifieke afdelingen voor kinderen (laag: 
15,4%, hoog: 1,5%). Opvallend is ook dat de patiënten met een hoge jaarlijkse eigen 
bijdrage vaker opgenomen worden op meer dan één dienst per opname (laag: 9,0%, hoog: 
25,4%). De verschillen in dienst van opname tussen patiënten met een hoge 
respectievelijk lagere jaarlijkse eigen bijdrage zijn statistisch significant (p1=,00). De 
verdeling van de dienst van niet-betaalde opnames en opnames met een afbetalingsplan 
zijn ook weergegeven in tabel 26.  
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Tabel 26: Dienst van opname  

 Laag Hoog  Totaal 
 N % N % p1 N % 
Niet betaald + afbetaling (n=697) (n=201)  (n=898) 
- Diagnose en heelkundige behandeling 196 28,1 46 22,9 ,00# 242 26,9 
- Diagnose en medische behandeling 181 26,0 60 29,9  241 26,8 
- Daghospitalisatie 3 0,4 0 0  3 0,3 
- Psychiatrische dienst 76 10,9 37 18,4  113 12,6 
- Kinderafdeling 107 15,4 3 1,5  110 12,2 
- Kraamafdeling 66 9,5 4 2,0  70 7,8 
- Chronische behandeling 2 0,3 0 0  2 0,2 
- Niet gekend 3 0,4 0 0  3 0,3 
- Meer dan één dienst 63 9,0 51 25,4  114 12,7 
Niet betaald (n=460) (n=73)  (n=533) 
- Diagnose en heelkundige behandeling 137 29,8 16 21,9 ,00# 153 28,7 
- Diagnose en medische behandeling 124 27,0 21 28,8  145 27,2 
- Daghospitalisatie 1 0,2 0 0  1 0,2 
- Psychiatrische dienst 60 13,0 16 21,9  76 14,3 
- Kinderafdeling 65 14,1 0 0  65 12,2 
- Kraamafdeling 42 9,1 2 2,7  44 8,3 
- Chronische behandeling 1 0,2 0 0  1 0,2 
- Niet gekend 3 0,7 0 0  3 0,6 
- Meer dan één dienst 27 5,9 18 24,7  45 8,4 
Afbetaling (n=237) (n=128)  (n=365) 
- Diagnose en heelkundige behandeling 59 24,9 30 23,4 ,00# 89 24,4 
- Diagnose en medische behandeling 57 24,1 39 30,5  96 26,3 
- Daghospitalisatie 2 0,8 0 0  2 0,5 
- Psychiatrische dienst 16 6,8 21 16,4  37 10,1 
- Kinderafdeling 42 17,7 3 2,3  45 12,3 
- Kraamafdeling 24 10,1 2 1,6  26 7,1 
- Chronische behandeling 1 0,4 0 0  1 0,3 
- Niet gekend 0 0 0 0  0 0 
- Meer dan één dienst 36 15,2 33 25,8  69 18,9 
p1 Chi² test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage 
#  Hercombinatie dienst tot: diagnose en heelkundige behandeling, diagnose en medische behandeling, psychiatrische diensten, 
kinderafdeling, rest  
 
 
Tabel 27: Type van kamer 

 Laag Hoog  Totaal 
 N % N % p1 N % 
Niet betaald + afbetaling (n=697) (n=201)  (n=898) 
- Geen notie van het type van de kamer 7 1,0 1 ,5 ,03 8 0,9 
- Kamer met één bed 80 11,5 32 15,9  112 12,5 
- Kamer met twee bedden 52 7,5 29 4,4  81 9,0 
- Gemeenschappelijke kamer 558 80,1 139 69,2  697 77,6 
Niet betaald (n=460) (n=73)  (n=533) 
- Geen notie van het type van de kamer 3 0,7 0 0 ,03 3 0,6 
- Kamer met één bed 63 13,7 15 20,5  78 14,6 

33 7,2 11 15,1  44 8,3 
361 78,5 47 64,4  408 76,5 

Afbetaling (n=237) (n=128)  (n=365) 
4 1,7 1 0,8 ,04 5 1,4 

17 7,2 17 13,3  34 9,3 
19 8,0 18 14,1  37 10,1 

83,1 92 71,9  289 79,2 

- Kamer met twee bedden 
- Gemeenschappelijke kamer 

- Geen notie van het type van de kamer 
- Kamer met één bed 
- Kamer met twee bedden 
- Gemeenschappelijke kamer 197 
p1 Chi² test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage 
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De patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage worden vaker op een kamer met één 
of twee bedden opgenomen (laag: 19%, hoog: 20,3%) (p1=,03). Het verschil is ook 
statistisch significant bevonden bij de niet-betaalde opnames en de opnames met 
afbetaling afzonderlijk (p1=,03 en p1=,04 respectievelijk).  
 

Minimum 

Niet alleen het aantal opnames per patiënt is hoger, ook de opnameduur is langer bij 
patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage. Voor niet-betaalde opnames is de 
gemiddelde opnameduur van patiënten met een lage eigen bijdrage gelijk aan 7,61 dagen 
per opname. Voor patiënten met een hoge eigen bijdrage is dit 39,89 dagen per opname 
(p1=,00). Ook voor opnames met afbetaling vinden we een gelijkaardig resultaat terug 
(laag: 10,75, hoog: 26,87; p1=,00).  
 
Tabel 28: Opnameduur 

 N Gemiddeld Mediaan Maximum Std.dev. p1 
Totaal        

530 12,10 0 5 339 31,47 ,00 
365 16,40 0 9 211 22,85 

694 

1 

,00 
895 13,85 0 6 339 28,34 ,00 

Laag        
457 7,66 0 4 112 11,72  
237 10,75 0 7 88 11,85  

8,72 0 5 112 11,85  
Hoog        

73 39,89 9 339 74,14  
128 26,87 0 17 211 32,65  
201 31,60 0 15 339 51,91  

- Niet betaald 
- Afbetaling 
- Som 

- Niet betaald 
- Afbetaling 
- Som 

- Niet betaald 
- Afbetaling 
- Som 
p1 Chi² test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage 
 
Bekijken we in tabel 29 het aantal opnames waarbij er een prestatie wordt uitgevoerd met 
endoscopisch materiaal en het aantal opnames van een patiënt met een kwaadaardige 
aandoening. Er worden bij de patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage meer 
prestaties uitgevoerd met endoscopisch materiaal, namelijk in 7% van de opnames 
tegenover in 3,6% van de andere opnames (p1=,04). In 10,5% van de opnames heeft de 
patiënt met zeer hoge eigen betalingen, een kwaadaardige aandoening, tegenover 6,3% 
van de andere opnames. De cijfers voor niet-betaalde opnames en opnames met 
afbetaling zijn ook af te lezen in de tabel. 
 
Tabel 29: Opnames van patiënten met kwaadaardige aandoening en opnames met prestatie met 
endoscopisch materiaal  

 Laag Hoog  Totaal 
 N % N % p1 N % 
Som (n=697) (n=201)  (n=898) 

25 3,6 14 7,0 ,04 39 
44 6,3 21 10,4 ,05 65 7,2 

Niet Betaald (n=460) (n=73)  (n=533) 
15 3,3 5 6,8 20 

(n=128) 

,13 3,8 
25 5,4 7 9,6 ,17 32 6 

Afbetaling (n=237)  (n=365) 
10 4,2 9 7,0 

10,9 
,25 19 5,2 

19 8,0 14 ,35 33 9,0 

- Endoscopisch materiaal 4,3 
- Kwaadaardige aandoening 

- Endoscopisch materiaal 
- Kwaadaardige aandoening 

- Endoscopisch materiaal 
- Kwaadaardige aandoening 
p1 Chi² test die patiënten met een lage persoonlijke bijdrage vergelijkt met personen met een hoge persoonlijke bijdrage 
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De analyse van de MDC's van de patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage geeft 
aan dat de ziekte of aandoeningen van het hart- en bloedvatenstelsel proportioneel meer 
aanwezig zijn (laag: 12,6%, hoog: 23,5%). Zoals verwacht komt zwangerschap, bevalling 
en kraambed voornamelijk voor bij patiënten met een lage eigen bijdrage (laag: 9,1%, 
hoog: 1,0%).  
 
Tabel 30: Major Diagnostic Code per opname  

Laag  
(n=696) 

Hoog 
(n=200) 

Totaal 
(n=896) 

 N % N % % 
Onbekend 78 11,2 11 5,5 9,9 
1 Ziekte en aandoening zenuwstelsel  74 10,6 16 8,0 

47 

8 1,1 

5,6 
0 0 0,7 

9 1,3 

0 

0 0 

0,1 
0 

10,0 
2 Ziekte en aandoening oog 11 1,6 2 1,0 1,5 
3 Ziekte en aandoening neus, keel en oren 26 3,7 6 3,0 3,6 
4 Ziekte en aandoening ademhalingssysteem 68 9,8 10 5,0 8,7 
5 Ziekte en aandoening hart- en bloedvatenstelsel 66 9,5 23,5 12,6 
6 Ziekte en aandoening spijsverteringsstelsel 75 10,8 25 12,5 11,2 
7 Ziekte en aandoening hepatobilair stelsel, pancreas 12 1,7 2 1,0 1,6 
8 Ziekte en aandoening bewegings-, bindweefselstelsel 91 13,1 30 15,0 13,5 
9 Ziekte en aandoening huid, subcutaan weefsel, borst 8 4,0 1,8 
10 Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 14 2,0 0 0 1,6 
11 Ziekte en aandoening nier en urinewegen 39 11 5,5 5,6 
12 Ziekte en aandoening mannelijk geslachtsorgaan 6 0,9 
13 Ziekte en aandoening vrouwelijk geslachtsorgaan 16 2,3 3 1,5 2,1 
14 Zwangerschap, bevalling en kraambed 63 9,1 2 1,0 7,3 
15 Pasgeborenen en perinatale aandoeningen 11 1,6 1 0,5 1,3 
16 Ziekte en aandoeningen bloed en bloedvormende 
organen en immunologische aandoeningen 

4 2,0 1,5 

17 Myeloproliferatieve ziekte en aandoening 10 1,4 5 2,5 1,7 
18 Infectie en parasitaire ziekten 1 0,1 0 0,1 
19 Psychische stoornissen 14 2,0 14 7,0 3,1 
20 Alcohol- en druggebruik 0 0 0 0 0 
21 Ongevallen, vergiftigingen en toxische effecten van 
geneesmiddelen 

2 0,3 0,2 

22 Brandwonden 1 0,1 0 0 0,1 
24 HIV infecties 1 3 1,5 0,4 
25 Multipele traumata 0 0 0 0 
 
In tabel 31 wordt het RIZIV bedrag, het bedrag ten laste van de patiënt, het bedrag niet 
opgenomen in de sociale franchise en het bedrag niet opgenomen in de nomenclatuur, 
opgesplitst in verschillende kostencategorieën. De volgende categorieën maken het 
grootste deel uit van het bedrag per opname ten laste van de ziekteverzekering: 
verpleegdagprijs (laag: 63%; hoog: 67%); medische honoraria (laag: 29%; hoog 21%) en 
geneesmiddelen (laag: 5%; hoog: 8%). Het bedrag ten laste van de patiënt bestaat 
voornamelijk uit: verpleegdagprijs (laag: 32%; hoog: 33%), medische honoraria (laag: 
22%; hoog: 17%) en geneesmiddelen (laag: 15%; hoog: 13%) en implantaten (laag: 10%; 
hoog: 11%).  
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Tabel 3 : Kost per categorie per opname: gemiddelde bedrag en aandeel in totale kost 1

RIZIV Niet in  Patiënt Niet in
Soc 

Niet in
Nom 

RIZIV Patiënt
Soc 

Niet in 
Nom 

  Gem. Gem. Gem. Gem. % % % % 
Totaal Medische honoraria 68 540 4 367 -21 1 622 25 19 -7 14 
 Andere honoraria 

2 344 -11 
7 495 

Paramedisch 0 
 -19 18 

100 

2 580 476 3 -7 1 2 1 0 
 Geneesmiddelen 18 698 3 169 0 3 169 7 14 0 26 
 Implantaten 8 104 2 344 3 10 -4 20 
 Verpleegdagprijs 178 927 463 -138 65 33 150 -1 
 1 803 -28 1 803 0 8 -9 15 

Kamersupplementen 0 2 120 -59 2 120 0 9 
 Andere  -1 073 1 052 -38 1 052 0 5 -12 9 
 Totaal per patiënt 275 777 22 825 309 11 964 100 100 100 
Laag Medische honoraria 87 535 4 661 7 1 112 29 22 11 -9 
 Andere honoraria 2 042 455 -2 -8 1 2 2 0 
 Geneesmiddelen 16 761 3 273 

-36 755 
-89 

-2 402 

0 3 273 5 15 0 33 
 Implantaten 9 788 2 016 -25 2 016 3 10 32 20 
 Verpleegdagprijs 192 743 6 865 111 -424 63 32 -140 -4 
 Paramedisch 0 755 0 4 45 8 
 Kamersupplementen 0 1 692 1 692 0 8 113 17 
 Andere  1 422 -45 1 422 -1 7 57 14 
 Totaal per patiënt 306 466 21 139 -79 9 837 100 100 100 100 

10 303 -107 5 048 21 17 -7 15 
 Andere honoraria 7 494 1 227 17 -16 1 2 1 0 
 Geneesmiddelen 50 431 7 692 

19 

0 

 60 225 34 022 

0 7 692 8 13 0 23 
 Implantaten 16 875 6 491 0 6 491 3 11 0 
 Verpleegdagprijs 418 697 19 925 1 849 220 67 33 120 1 
 Paramedisch 0 6 564 -56 6 564 0 11 -4 19 
 Kamersupplementen 0 6 132 -86 6 132 10 -6 18 
 Andere  -47 1 891 -81 1 891 0 3 -5 6 

Totaal per patiënt 626 768 1 535 100 100 100 100 

Hoog Medische honoraria 133 319 

 
In tabel 32 vatten we de eigen bijdragen voor 20 patiënten samen, namelijk voor die 
patiënten die de allerhoogste eigen bijdragen hadden. De eerste rij geeft de totale kosten 
op jaarbasis, de tweede rij de totale ambulante kosten, de derde rij de totale intramurale 
kosten en vervolgens de uitsplitsing van deze laatste in grote categorieën van kosten. In 
de tabel is enkel het percentage aangeduid wanneer dit groter was dan 20% van de totale 
intramurale kosten.  
 
We zien in de tabel dat bij 12 patiënten het persoonlijk aandeel van de verpleegdagprijs 
meer dan 20% van de totale intramurale kosten bedraagt, de percentages variëren van 
25% tot 76%. Het blijkt dus dat voor de patiënten met zeer hoge jaarlijkse eigen 
bijdragen het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs een zeer grote kost vertegenwoordigt. 
Dit is een belangrijke vaststelling. Patiënten met zeer hoge eigen bijdragen op jaarbasis 
worden vaker en langer gehospitaliseerd en het persoonlijk aandeel stijgt naarmate men 
langer in het ziekenhuis is opgenomen. Bovendien worden de verblijfskosten niet meer 
opgenomen in de sociale franchise vanaf de 91ste dag van opname in een algemeen 
ziekenhuis en vanaf de 366ste dag van opname in een psychiatrisch ziekenhuis.  
 
Drie patiënten hebben een zeer groot aandeel geneesmiddelen categorie D, namelijk 20% 
tot 56% van de totale intramurale kosten. Drie patiënten betalen 20% tot 41% eigen 
bijdrage aan terugbetaalbare implantaten. Twee patiënten hebben een groot aandeel niet-
vergoedbare paramedische producten en diensten (77% en 79%) en andere supplementen 
voor niet-medische producten en diensten (59% en 37%). Twee patiënten hebben een 
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zeer groot aandeel anesthesiekosten (67% en 83%) en kamersupplementen (44% en 
44%). Eén patiënt betaalt 22% van het totale bedrag aan honoraria voor toezicht, en één 
andere patiënt betaalt 20% telefoonkosten.  
 
Het is m.a.w. niet steeds dezelfde kostencategorie die verantwoordelijk is voor het 
grootste deel van de uitgaven. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat uitzonderlijk 
hoge persoonlijke aandelen mee kunnen veroorzaakt zijn door persoonlijke keuzes of 
beslissingen. We denken  hierbij dan bijvoorbeeld aan telefoonkosten, 
kamersupplementen of verhoogde honoraria. Maar even belangrijk is de vaststelling dat 
hoge kosten ook kunnen resulteren vanuit een medische nood. De hoge persoonlijke 
aandelen in de verpleegdagprijs, voor geneesmiddelen categorie D en voor paramedische 
producten en diensten zijn hiervan voorbeelden.  
 
De hoge cumulatieve bedragen bij de twintig zwaarste rekeningen vraagt om een 
maatschappelijke discussie over de huidige regeling van de eigen bijdrage.  
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Tabel 32: Analyse 20 patiënten met hoogste eigen jaarlijkse bijdragen 
 pt 1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 6 pt 7 pt 8 pt 9 pt 10 pt 11 pt 12 pt 13 pt 14 pt 15 pt 16 pt 17 pt 18 pt 19 pt 20 

    
Totaal per patiënt 317 306 258 386 245 140 240 727 233 281 188 344 180 554 171 399 170 903 168 489 159 618 159 433 147 941 146 240 145 476 139 672 137 930 135 112 133 114 132 632 
Kosten Ambulant 4 324 12 591 9 246 

35 894
12 929 
227 798

0 7 353 3 375 688 2 790 2 707 365 2 542 9 257 20 678 21 959 5 119 32 713 1 574 140 72 2 294 
Kosten Intramuraal 312 982 245 795 2

                 
233 281 180 991 177 179 170 711 168 113 165 782 159 253 156 891 138 684 125 562 123 517 134 553 105 217 133 538 119 042 130 338 

Medische honoraria     
4  honoraria voor medische permanentie 
intra-hosp en toezicht 

            22%      

                

  

17 &18  heelkunde –anaesthesie  
 

  
  

67%                 83% 
Andere honoraria   
Geneesmiddelen                     
120 & 121  geneesmiddelen categorie D 

 
20%   28%        56%         

Implantaten                     
23 & 24  implantaten  

 
      41%          22%  20%  

Verpleegdagprijs                     
49  persoonlijk aandeel hospitalisatie 

isch 
46% 

                
  27% 25% 68%  33% 76% 68% 64%   40%  60% 45%  43%  

Paramed     
105  paramedische producten en diensten 
niet vergoedbaar 

                  

              

nten                 

79%   77%

110  andere supplementen niet medische 
prod. en diensten 

59% 37%       

Kamersuppleme     
113  supplement kamer twee bedden  

 
           44% 

                

       
115  supplement kamer één bed 

ere  
             44%      

And     
106  telefoon               20%       
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CONCLUSIE 
 
Ten eerste zijn we nagaan of er welbepaalde kenmerken aanwezig zijn bij een typische 
patiënt met betalingsmoeilijkheden. Hiervoor hebben we enkele socio-economische 
gegevens van de patiënt, ziekteverzekeringsgegevens en kostengegevens op jaarbasis 
(zowel ambulante als intramurale kosten) bekeken.  
 

                                                

Uit de analyse van de leeftijd van patiënten met betalingsproblemen bleek dat personen in 
de actieve leeftijdscategorieën, namelijk tussen 25 en 44 jaar oververtegenwoordigd zijn 
in onze databank. Het meest opvallende verschil was dat, tegen alle verwachtingen in, 
oudere patiënten minder opnames hebben waarvan ze de factuur niet betalen of waarvan 
de factuur wordt opgenomen in een afbetalingsplan. Uit de ondervertegenwoordiging van 
de oudere patiënten kunnen we echter niet besluiten dat er zich geen betalingsproblemen 
stellen voor hen. Misschien stellen oudere patiënten hun consumptie sneller uit wanneer 
ze vrezen dat ze hun factuur niet zullen kunnen betalen. Aan de andere kant is het 
mogelijk dat oudere patiënten zich beter hebben voorbereid op eventuele onkosten ten 
gevolge van ziekte, terwijl deze onkosten bij de actieve bevolking eerder onverwacht10 
komen. Een derde punt dat we hier opmerken is het verschil in mentaliteit tussen oudere 
patiënten, die het uiterste uit de kan zullen halen om hun ziekenhuisfactuur te betalen, en 
jongere patiënten, die liever hun geld besteden aan andere dingen. Daarnaast is het 
belangrijk om zich te realiseren dat actieve individuen bij opname in het ziekenhuis 
zowel aan de uitgaven als aan de inkomenszijde getroffen worden. Zowel de hoge 
ziekenhuiskosten als de vermindering in loon dat men ontvangt, kan een verklaring zijn 
voor de oververtegenwoordiging van de actieve individuen. In de psychiatrische 
ziekenhuizen moet deze oververtegenwoordiging wel genuanceerd worden. In de 
onderzochte ziekenhuizen heeft men geen afdeling kinderpsychiatrie en bovendien 
worden de patiënten boven 65 jaar vaak opgenomen in een P.V.T. (psychiatrisch 
verzorgingstehuis). 
 
De totale databank van patiënten met betalingsmoeilijkheden bevat meer mannen dan we 
zouden verwachten. De verklaring voor de oververtegenwoordiging van mannen met 
betalingsmoeilijkheden kan opnieuw te maken hebben met het feit dat deze patiënten 
tegelijkertijd aan de uitgaven als aan de inkomenszijde getroffen worden. Ook bij de 
oververtegenwoordiging van mannen met betalingsproblemen moeten we een opmerking 
maken. De meerderheid van de patiënten in de onderzochte psychiatrische ziekenhuizen 
zijn mannen (meer dan 85%). Het is dus niet zo duidelijk of mannen nu echt minder goed 
zouden betalen dan vrouwen.  
 
Meer dan 95% van de patiënten met betalingsmoeilijkheden, behoort tot het algemene 
regime. Er zijn opvallend weinig zelfstandigen terug te vinden in de databank. Twee 
derde van de patiënten behoren tot de categorie van de actieven. Invaliden zijn 
oververtegenwoordigd in de databank van de patiënten met betalingsmoeilijkheden, 
voornamelijk in de psychiatrische ziekenhuizen (31,4%), waar meer dan dubbel zoveel 
invaliden met betalingsproblemen opgenomen werden in vergelijking met de algemene 

 
10 Deze stelling gaat evenwel minder op voor de meeste patiënten, gezien de hoge kosten voor ambulante 
zorg en de meervoudige ziekehuisopnames eerder aanduiden dat het om een chronische problematiek gaat. 
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ziekenhuizen (12,9%). Proportioneel gezien genieten dubbel zoveel personen in de 
databank van het voorkeurtarief in vergelijking met de Belgische bevolking en opnieuw 
hebben meer psychiatrische patiënten hier recht op (36%) in vergelijking met de 
patiënten opgenomen in een algemeen ziekenhuis (24%). In vergelijking met de leden 
van de Socialistische Mutualiteit hebben dubbel zoveel patiënten met betalingsproblemen 
recht op terugbetaling vanwege de sociale franchise (19% vs 10%) en in vergelijking met 
de Belgische bevolking hebben dubbel zoveel patiënten met betalingsproblemen recht op 
het incontinentieforfait (0,4% vs 0,2%). Het verschil met het zorgforfait is nog veel 
groter, 20 keer zoveel patiënten met betalingsmoeilijkheden ontvangen dit forfait (5,4% 
vs 0,26%). Samenvattend is er bij de groep met betalingsmoeilijkheden een relatief 
grotere aanwezigheid van zwakkere socio-economische groepen.  
 
De patiënten met betalingsmoeilijkheden hebben hoge jaarlijkse ambulante RIZIV 
uitgaven (bijna 58 000 BEF), de patiënt zelf betaalt iets meer dan 5 000 BEF. De 
gemiddelde jaarlijkse intramurale kosten liggen natuurlijk een heel stuk hoger dan de 
ambulante kosten (bijna 335 000 BEF in de algemene ziekenhuizen en 145 000 BEF 
hoger in de psychiatrische ziekenhuizen). Het deel dat ten last is van de patiënt bedraagt 
bijna 27 000 BEF in de algemene ziekenhuizen en net iets meer dan 49 000 BEF in de 
psychiatrische ziekenhuizen. De gemiddelde eigen bijdragen zijn dus redelijk hoog - het 
gaat over ongeveer 34 000 BEF op jaarbasis. De hoge jaarlijkse kosten wijzen erop dat 
deze patiënten niet alleen te maken hebben met één enkele ziekenhuisopname waarvoor 
men betalingsproblemen had. Integendeel, het is een aanduiding dat het patiënten zijn 
met langdurige gezondheidsproblemen. Ze hebben, naast de kosten van de opname met 
betalingsproblemen, ook nog veel kosten gegenereerd in de ambulante zorgsector. 
 
Deze bijdragen bestaan voor 55% (18 674 BEF) uit officiële remgelden (de remgelden 
zoals ze wettelijk bepaald zijn). 45% zijn dus extra betalingen die niet in de nomenclatuur 
zijn opgenomen. Deze kosten kunnen veroorzaakt zijn door persoonlijke beslissingen, 
zoals telefoonkosten, supplementen voor honoraria of kamer bij een opname in een 
éénpersoonskamer. Deze kosten kunnen nochtans ook resulteren vanuit een medische 
nood voor verstrekkingen die niet opgenomen zijn in het verzekerd pakket (bijvoorbeeld 
geneesmiddelen categorie D, implantaten boven de standaard, paramedische producten en 
diensten …). De sociale franchise biedt een afdoende bescherming tegen de officiële 
remgelden. Gemiddeld is slechts 961 BEF (6%) van het officiële remgeld niet 
opgenomen in de franchise. 
 
Naast deze algemene profielkenmerken van een patiënt met betalingsmoeilijkheden 
kunnen we ten tweede inzoemen op het profiel van de medische consumptie (nl. de 
ziekenhuisopname) die aanleiding geeft tot betalingsmoeilijkheden. We vergeleken steeds 
de niet-betaalde opnames met de opnames waarvoor een afbetalingsplan werd opgesteld. 
Vervolgens vergeleken we de som van de opnames met betalingsproblemen met de rest 
van de opnames gedurende 1998. We probeerden te achterhalen of er welbepaalde 
pathologieën, ingrepen of procedures terug te vinden zijn die vooral aanleiding geven tot 
het niet betalen van de facturen en welke kosten zwaar doorwegen in de totaliteit van de 
ziekenhuisfactuur. We moeten ons natuurlijk de vaag stellen in hoeverre deze 
onderzoeksvraag beantwoord kan worden met deze studie. Idealiter zou er een groep van 
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patiënten zonder betalingsproblematiek ter controle moeten opnemen ter vergelijking. 
Gezien de opzet van deze studie een verkennende analyse is en de omvang van het werk 
beperkt, konden we geen controlegroep opnemen in deze studie.  Waar mogelijk, zal nog 
een vergelijking gemaakt worden met relevante beschikbare gegevens.  
 
In het algemeen is de opnameduur van de opnames met betalingsmoeilijkheden 
significant langer dan de opnameduur van de rest van de opnames (13,8 vs 9,6 dagen). De 
gemiddelde opnameduur is in de psychiatrische ziekenhuizen veel langer dan in de 
algemene ziekenhuizen (45,3 vs 9,28). Nochtans hebben de opnames met 
betalingsmoeilijkheden geen opvallend langere ligduur dan de gemiddelde ligduren die 
we in België vaststellen. We stelden vast dat patiënten bij probleemopnames vaker 
opgenomen worden op een dienst heelkunde (27% vs 8,9%) of op een kinderafdeling 
(20,2% vs 8,1%). De rest van de opnames gaat vaker over daghospitalisaties (20,7%). 
Tachtig procent van de opnames met betalingsmoeilijkheden hadden plaats op een 
gemeenschappelijke kamer, hoewel het percentage opnames op een éénpersoonskamer 
hoger is bij de opnames met betalingsmoeilijkheden in vergelijking met de rest van de 
opnames (12,6% vs 7,1%). Dit is vooral het geval bij niet-betaalde opnames en minder bij 
opnames met een afbetalingsplan. Bij de opnames met betalingsmoeilijkheden worden 
significant meer operaties uitgevoerd met endoscopisch materiaal in vergelijking met de 
rest van de facturen (4,3% vs 1,2%). De analyse van de grote diagnosecategorieën, bracht 
geen verschillen aan het licht in vergelijking met de algemene Belgische gegevens.  
 
Zowel het bedrag ten laste van het RIZIV als het bedrag ten laste van de patiënt was 
significant groter in de opnames met afbetaling in vergelijking met de niet-betaalde 
opnames. Dit is misschien een logisch gevolg van het gedrag van het ziekenhuis. 
Afhankelijk van de grootte van het te ontvangen bedrag zal het ziekenhuis meer moeite 
doen om de factuur toch nog te innen. De gemiddelde eigen bijdrage voor een opname 
met betalingsmoeilijkheden was 15 000 BEF. Deze bijdragen bestaan voor 40% (6 265 
BEF) uit officiële remgelden en 60% zijn dus extra betalingen. Het grootste deel van het 
bedrag dat de patiënt ten laste neemt van de ziekenhuisfactuur bestaat uit: de 
verpleegdagprijs (29%), medische honoraria (19%), geneesmiddelen (13%) en 
implantaten (13%).  
 
Tenslotte wordt er nog dieper ingegaan op de kosten van patiënten die op jaarbasis zeer 
hoge eigen bijdragen hebben. Zoals verwacht is de verdeling van de uitgaven in zeer 
belangrijke mate rechtsscheef: 20% van de steekproef heeft uitgaven groter dan 52 000 
BEF. Deze patiënten werden vergeleken met de patiënten die een lagere jaarlijkse eigen 
bijdrage hebben. De groep van patiënten met hoge eigen bijdragen bevat meer patiënten 
die ouder zijn dan 65 jaar. De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen blijft 
ongeveer gelijk. Proportioneel gezien zijn er vele patiënten met hoge jaarlijkse eigen 
bijdragen overleden gedurende 1998 of 1999, namelijk 13 patiënten van de 32 die in het 
totaal overleden zijn. Het aantal actieve personen is minder groot bij de patiënten met 
hoge jaarlijkse eigen bijdragen, de gepensioneerden (18%) en invaliden  (15,8%) 
daarentegen zijn groter in aandeel. Patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage 
hebben vaker recht op terugbetaling van de sociale franchise (35%), op het 
incontinentieforfait (22%) en het zorgforfait (15,1%). We stellen dus vast dat het 
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merendeel van de patiënten die recht hebben op één of andere franchise, uitkering of 
forfait, in realiteit inderdaad hoge gezondheidsuitgaven op jaarbasis hebben.  
 
Patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage zijn vaker in het ziekenhuis opgenomen 
dan anderen, namelijk 4,59 keer. Niet alleen het aantal opnames per patiënt is hoger, ook 
de opnameduur is langer bij patiënten met een hoge jaarlijkse eigen bijdrage (31,6 
dagen). Het is opvallend dat patiënten met hoge jaarlijkse eigen bijdragen zeer vaak 
worden opgenomen in psychiatrische diensten, namelijk in 18,4% van de gevallen. 
Bovendien worden ze vaker op een éénpersoonskamer opgenomen (15,1%).  
 
Ook hier zijn nagenoeg alle (94%) officiële remgelden opgenomen in de franchise. De 
verpleegdagprijs vormt met 33% het belangrijkste aandeel in deze totale kosten. 56 % 
zijn kosten buiten de officiële tarieven, namelijk ongeveer 19% kamersupplementen en 
supplementen op de honoraria (1 of 2 persoonskamer), 13 % niet-vergoedbare 
geneesmiddelen, 11% supplementen op implantaten en 11% niet-vergoedbare 
paramedische producten en diensten.  
 
Samenvattend kunnen we dus stellen dat de patiënt met betalingsmoeilijkheden vaak een  
sociaal-economisch zwakkere patiënt is, waarvoor de bestaande specifieke maatregelen in 
onze ziekteverzekering, zoals de verhoogde tegemoetkoming, de sociale franchise en de 
diverse forfaits nog niet voldoende soelaas bieden. Er is geen duidelijk profiel dat van de 
opname met betalingsmoeilijkheden teruggevonden. De gemiddelde ligduur en 
diagnosecategorieën zijn gelijkaardig aan die van België. Er is geen extreem hoge kost 
voor deze opname ten laste van de patiënt, nochtans vallen er redelijk veel kosten buiten 
de officiële remgelden opgenomen in de nomenclatuur. Het is eerder een accumulatie van 
kosten ten gevolge van verschillende opnames in het ziekenhuis en ambulante kosten die 
leidt tot betalingsmoeilijkheden.  
 
Een debat over de betaalbaarheid kan de netelige kwesties van kosten die niet opgenomen 
zijn in de nomenclatuur, zoals niet-vergoedbare geneesmiddelen, supplementen op 
implantaten en op paramedische producten en diensten niet uit de weg gaan. In welke 
mate moeten deze kosten steeds gedragen worden door de patiënt. Behoren ze niet tot een 
standaardpakket medische zorg? De sociale franchise biedt een afdoende bescherming 
voor remgelden die wel opgenomen zijn in de nomenclatuur, slechts een klein bedrag aan 
persoonlijke aandelen ten laste van de patiënt tijdens een ziekenhuisopname valt erbuiten. 
Een belangrijke opmerking die we hierbij moeten maken is dat niet alle patiënten recht 
hebben op de sociale franchise, de andere gezinnen vallen terug op de fiscale franchise. 
Over de fiscale franchise hebben we geen informatie in onze databank, nochtans weten 
we dat de fiscale franchise een minder gunstig regime is, er worden immers minder 
remgelden in de remgeldteller opgenomen, zoals het persoonlijk aandeel in de 
verblijfskost. Nochtans weten we dat het net de kosten voor het verblijf zijn die het 
grootste aandeel uitmaken van de kost per opname voor de patiënt.  
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