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PROBLEEMSCHETS
De uitdagingen voor de financiering van de Belgische 
gezondheidszorg zijn gekend: met het ouder worden 
van de babyboomers stijgt tussen vandaag en 2030 de 
populatie van 65-plussers van 2.2 miljoen naar  
2.9 miljoen. De demografie van België toont bovendien 
aan dat de actieve bevolking proportioneel minder snel 
stijgt dan de populatie van 65-plussers. 

Deze demografische evolutie heeft grote gevolgen: de 
druk op het gezondheidszorgbudget wordt groter, en 
wordt bovendien gecombineerd met grote spanningen 
op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg. Deze 
spanning wordt niet alleen veroorzaakt door de toename 
van de vraag naar zorg, maar ook door de snelle 
vergrijzing van het personeelsbestand in de zorgsector 
zelf.

De beste manier om gezondheidszorg kwalitatief en 
duurzaam te maken is het aanpakken van verspilling. 
Het recente rapport van de OESO hierover geeft aan dat 
tot 20% van de gezondheidsbudgetten van de landen 
efficiënter kan gebruikt worden1. Volgens de OESO kan 
verspilling verminderd worden door te werken op: 

  Kwaliteit en toegevoegde waarde: Te veel patiënten 
ondergaan onnodige complicaties of krijgen zorg met 
geen of weinig toegevoegde waarde.

  Efficiëntie: Dezelfde kwaliteit kan vaak verkregen 
worden door inzet van minder middelen. Zo kan er 
meer ingezet worden op generische geneesmiddelen 
of kan er meer zorg verplaatst worden van een 
relatief duur ziekenhuis naar een kosten-effectievere 
omgeving.

   Administratieve processen: Een aantal 
administratieve processen geven weinig toegevoegde 
waarde, of er gaat geld verloren aan fraude en 
corruptie.

OPLOSSINGEN VOOR EEN KWALITATIEVE 
EN DUURZAME ZORG IN BELGIË
De bovenstaande aanbevelingen van de OESO gelden, in 
meer of mindere mate, ook voor België. 

Gelukkig wordt het beleid stilaan aangepast, weg van 
prestatiegerichte geneeskunde, naar een zorg op basis van 
kwaliteit en resultaten. De invoering van de laagvariabele 
zorg en de vorming van ziekenhuis netwerken zijn 
voorbeelden van de eerste, voorzichtige stappen. 

De federatie van medische hulpmiddelen is het eens 
met de OESO analyse en ondersteunt de huidige 
hervormingen in België. 

Als we België bekijken volgens dezelfde drie mogelijkheden 
die de OESO aangeeft, dan biedt de juiste evaluatie en 
implementatie van medische technologieën enorme kansen.

KWALITEIT EN TOEGEVOEGDE WAARDE: 

Medische hulpmiddelen zijn investeringen die een 
bepaalde gezondheidswinst opleveren. Uiteraard is 
de prijs een bepalende factor, maar kwaliteit en de 
gezondheidswinst zijn dat ook. De federatie houdt 
een pleidooi voor een transparantere aanwending van 
het gezondheidszorgbudget, waarbij meer rekening 
gehouden wordt met kwaliteit en gezondheidswinsten. 

  Aanbeveling 1: Op een transparante manier 
de investeringen in medische technologieën 
en geneesmiddelen afwegen op basis van 
gezondheidswinsten en de gemaakte kosten 
(bijvoorbeeld patiëntwaarde).  

Patiëntwaarde =

uitkomsten van belang  
voor de patiënt

kosten om de uitkomsten  
te leveren

  Aanbeveling 2: Het invoeren van een wettelijk 
verplichte publicatie van kwaliteitsindicatoren, inclusief 
inzake rapportage van incidenten, infecties, PROM en 
PREM, voor ziekenhuizen en zorgcentra. 

  Aanbeveling 3: Het uitvoeren en verder uitbouwen van 
het in 2018 door FOD Volksgezondheid geinitieerde 
programma rond Pay for Performance (P4P). 
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EFFICIËNTIE: 

Heel vaak bieden de innovatieve medische 
hulpmiddelen, naast klinische vooruitgang, ook 
efficiëntiewinsten. In België is het moeilijk om innovatieve 
medische technologieën sneller te implementeren. 
Dat komt omdat er bij medische technologieën vaak 
zorgprocessen veranderd worden, en omdat er vaak 
budgetverschuivingen nodig zijn, van de ene budgettaire 
silo naar de andere. De huidige structuren binnen het 
RIZIV maken budgetverschuivingen bijna onmogelijk. 
Nog moeilijker zijn de budgetverschuivingen tussen het 
BFM (Budget Financiële Middelen van ziekenhuizen) naar 
een RIZIV-tegemoetkoming. Toch is de zogenaamde 
“transversale aanpak”, over de silo’s heen, absoluut 
noodzakelijk. 

Er zijn in België kleine en grote efficiëntiewinsten te 
halen dankzij verschillende medische technologieën. 
De kaderstukken in dit memorandum geven 7 concrete 
opportuniteiten, die allemaal een klinische en/of 
budgettaire winst vertonen, maar die vandaag niet 
optimaal benut worden, meestal omdat de huidige 
structuren het moeilijk maken.

Om de efficiëntiewinsten van medische technologieën 
ten volle te kunnen benutten vraagt de federatie dan ook 
een transversale en gezondheidseconomische aanpak 
van de financiering van gezondheidszorg:

  Aanbeveling 4: Een apart en transversaal 
innovatiebudget voor medische hulpmiddelen, 
apart gefinancierd door overheveling van de 
ingeschatte (of behaalde) efficiëntiewinsten die 
behaald worden bij andere silo-budgetten, binnen 
of buiten het RIZIV. De nieuwe technologieën of 
processen zoals IVD, medische apps, telemonitoring, 
Clinical Decision Support systems kunnen hiermee 
gefinancierd worden. Dit transversaal budget kan ook 
bijdragen tot betere resultaten inzake wondzorg of 
ziekenhuisinfecties. In dit memorandum worden 7 
voorbeelden gegeven waarbij een transversale aanpak 
en budget tot meer efficiëntie en kwaliteit kunnen 
leiden.

  Aanbeveling 5: Een toekenning van budgetten op 
basis van gezondheidseconomische criteria, met 
bijvoorbeeld een onderlinge vergelijking van de 
patiëntwaarde.

  Aanbeveling 6: Het uitvoeren van de aanbevelingen 
van het KCE rond het uitbreiden van dagchirurgie2, 
waarbij vooral het aanpassen van de financiële stimuli 
aandacht vraagt. De chirurgische, verdovings- en 
pijnbestrijdingstechnieken zijn dusdanig geëvolueerd 
dat dagchirurgie mogelijkheden biedt inzake 
kosteneffectiviteit, met respect voor de veiligheid van 
de patiënt.

  Aanbeveling 7: Invoeren van eenvoudige en 
snelle procedure om toegang tot de verschillende 
databronnen te bekomen, niet alleen bij het IMA 
(Inter-Mutualistisch Agentschap), maar ook bij 
andere bronnen met klinische data. Zo kunnen de 
aanvragen tot terugbetaling onderbouwd worden met 
gezondheidseconomische data.

ADMINISTRATIEVE PROCESSEN: 

De zesde staatshervorming heeft geleid tot meer 
complexiteit en tot hele grote uitdagingen in de 
gezondheidssector. Zo zijn bijvoorbeeld algemene 
preventiemaatregelen en (inspectie van) kwaliteit in 
ziekenhuizen regionale bevoegdheden geworden. Deze 
inspanningen moeten regionaal gebudgetteerd worden, 
daar waar de opbrengsten (minder onnodige uitgaven) 
op federaal vlak liggen. 

Ook het beleid inzake mobiliteitshulpmiddelen is 
geregionaliseerd, waardoor de 4 gemeenschappen 
bevoegd zijn om eigen terugbetalingsprocedures en 
accenten te leggen. 

  Aanbeveling 8: Een coördinatie tussen de 
verschillende beleidsniveaus (federaal – regionaal) 
inzake preventie, inspectie en kwaliteitsbeleid.

  Aanbeveling 9: Een invoering van een identieke 
procedure rond de aanvraag tot terugbetaling 
voor de 4 gemeenschappen, alvast voor de 
mobiliteitshulpmiddelen.

Veel van de aanbevelingen hierboven genoemd 
hebben tot doel de waarde van de zorg voor de patiënt 
te verbeteren, en tegelijkertijd de betaalbaarheid 
en toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te 
behouden. De broodnodige “Redesign” van de 
gezondheidsadministraties (FOD Volksgezondheid, 
FAGG en RIZIV) heeft letterlijk hetzelfde doel. Die sterke 
en fundamentele hervorming dient te gebeuren rond 3 
principes: 

-  Transversaliteit, 

-  Eenvoud en snelheid van besluitvorming, en 

-  Efficiënt gebruik van middelen.

  Aanbeveling 10: Het uitvoeren van de 
aanbevelingen rond de Redesign van de drie 
gezondheidsadministraties (FOD Volksgezondheid, 
FAGG en RIZIV), zoals beschreven in de nota van de 
Boston Consulting Group van 21 januari 20173.

5

1 Tackling Wasteful Spending on Health, OECD 2017. oe.cd/tackling-wasteful-spending-on-health
2 Hoe kan dagchirurgie worden uitgebreid? KCE Rapport 282A, 2017
3  Redesign – Werf 5. Redesign federale gezondheidsadministraties, Nota BCG januari 2017. https://redesign.health.belgium.be/assets/img/layout/

NL_Nota-redesign-gezondheidsadministraties_BCG_Jan2017.pdf
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PROBLEEMSCHETS
De sector van medische hulpmiddelen ondergaat grote 
veranderingen inzake regelgeving. Vanaf mei 2020 en 
mei 2022 zijn de transitieperiodes afgelopen en zijn 
enkel nog de nieuwe Europese Verordeningen van 
kracht respectievelijk voor medische hulpmiddelen en 
IVD. De voordelen zijn: striktere regels en een grotere 
focus op klinische data vooraleer de producten op 
de markt komen, gecombineerd met een grotere 
transparantie. Ook de bestaande producten dienen 
opnieuw een certificatieproces te doorlopen. 

Eens toegang tot de markt verkregen, worden de 
bedrijven geacht de producten nauwer op te volgen 
inzake klinische resultaten, met als doel de in de 
premarket studie aangetoonde veiligheid te bevestigen 
gedurende de levenscyclus van het product. Deze 
surveillance betreft onder andere een frequentere 
en transparante periodieke rapportering en een meer 
gedetailleerdere rapportering van incidenten. 

In de nieuwe verordeningen wordt ook de rol en 
verantwoordelijkheid van de aangemelde instanties 
(“Notified Bodies”) herzien. Deze instanties, die het 
CE-markeringsproces begeleiden en controleren, 
zullen bovendien zelf aan strengere eisen moeten 
voldoen en worden strenger gecontroleerd. Het 
aantal beschikbare instanties zal lager liggen dan het 
oorspronkelijke aantal, wat tot capaciteitsproblemen bij 
(her-)certificering kan leiden. 

De uitvoering van de Europese Verordeningen wordt door 
de bedrijven omarmd, maar vraagt wel inspanningen 
en investeringen. Daar komt bovenop dat België niet zo 
aantrekkelijk is voor binnen- en buitenlandse medtech 
bedrijven: kleine markt, hoge complexiteit, versnipperde 
bevoegdheden, verschillende talen en een trage 
aanvaarding van innovatie. Het is dan ook belangrijk om 
de regelgeving zo efficiënt mogelijk te maken.

OPLOSSINGEN
De nieuwe verordeningen vragen nu al grotere 
inspanningen en uitgaven van de industrie. Om de 
Belgische markt aantrekkelijk te houden volgen hier 
een aantal aanbevelingen:

  Aanbeveling 11: Werk dat op Europees vlak gebeurt 
niet lokaal dupliceren. Gebruik de investeringen die 
reeds Europees gedaan worden, zoals bijvoorbeeld 
de EUDAMED-database, en dwing de lokale bedrijven 
niet om een parallel systeem uit te bouwen in België.

  Aanbeveling 12: Anticipeer op mogelijke 
capaciteitsproblemen bij de Notified Bodies door 
oplossingen uit te werken op Europees vlak, zodat 
producten beschikbaar blijven voor patiënten en 
zorgverstrekkers.

  Aanbeveling 13: Vang de grotere nood aan klinische 
data deels op met Real World Data. De federatie kijkt 
hiervoor naar het daadwerkelijk en efficiënt uitrollen 
van het gegevensontsluitingsbeleid  
(www.dataforbetterhealth.be) van de overheid. 
Daardoor worden bestaande datasets van overheden 
en mutualiteiten toegankelijk voor de industrie om zo 
de dossiers voor markttoegang snel en efficiënt op te 
kunnen maken.

  Aanbeveling 14: Administratieve vereenvoudiging 
doorvoeren bij administratieve processen die geen 
aantoonbare meerwaarde bieden. Het opheffen van 
de dubbele prijsanalyse, die voor een groot aantal 
implantaten zowel door het RIZIV als door FOD 
Economische Zaken gebeurt, is een voor de hand 
liggend voorbeeld. 

  Aanbeveling 15: Harmonisatie van BTW-tarieven, 
te beginnen met een gelijkschakeling van het BTW-
tarief naar 6% voor alle implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen, op basis van de Europese 
definitie. Dit vermijdt ook de concurrentievervalsing 
tussen therapieën met geneesmiddelen (6% BTW) 
en alternatieve, gelijkwaardige therapieën met 
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. 
De implantaten en invasieve hulpmiddelen hebben 
een BTW tarief van 6%, of van 21%, zonder een 
duidelijke beslissingsregel. 

  Aanbeveling 16: Proactieve, goede en 
frequente dialoog tussen de belangrijkste 
gezondheidsadministraties (FAGG, RIZIV en FOD 
Volksgezondheid) en de industrie, om bij te dragen 
tot een positieve samenwerking, die patiënten, 
zorgverstrekkers, overheden en industrie ten goede 
komt.

UITDAGING 2: 
Een efficiënte aanpak inzake 
regelgeving 



PROBLEEMSCHETS
België geniet een uitstekende reputatie als innovatief 
land inzake geneesmiddelen, en huisvest een aantal 
grote Belgische en internationale pharma bedrijven. 
Zo wordt België soms aangeduid als “Pharma Valley”. 
Dit staat in contrast met de situatie inzake medische 
hulpmiddelen. De industrie van medische technologiëen 
is in België vooral een distributiesector, met veel KMO’s 
en met multinationals die, op een aantal uitzonderingen 
na, vooral lokale sales- en marketingafdelingen 
hebben. Het aantal grote en middelgrote Belgische 
productiebedrijven is eerder beperkt: Analis, Biocartis, 
Barco, IBA, Materialize en Orfit zijn de voor de hand 
liggende voorbeelden. Nochtans is alles aanwezig 
om hier een “MedTech Valley” te realiseren. Het 
ecosysteem is er: een fiscaal kader om onderzoek 
te ondersteunen, internationaal gerenommeerde 
specialisten, topuniversiteiten met aandacht voor spin-
offs, gekwalificeerd personeel en voldoende omkadering 
en financiering van startups, …  
Zo zijn er er toch een 80-tal startups actief.

Om van België een MedTech Valley te maken dient er 
vooral gewerkt te worden op twee vlakken: het verhogen 
van de aantrekkelijkheid van de markt zelf, en het 
opbouwen van de ideale omgeving voor onderzoek, 
ontwikkeling en, vooral, implementatietests. 

De (on-)aantrekkelijkheid van de Belgische markt 
is een handicap: die is klein, complex, versnipperd 
en kwaliteit, innovatie en toegevoegde waarde 
worden niet voldoende naar waarde geschat. Dat kan 
echter veranderen, zie ook de hiervoor beschreven 
aanbevelingen inzake waardegedreven zorg en efficiënte 
regelgeving. 

De regelgevende en financiële omkadering van het 
FAGG van onderzoek en ontwikkeling is nog niet 
aangepast aan de specifieke noden van bedrijven actief 
in de medische technologiëen. Zo is de bijdrage voor 
het aanmelden van een pre-CE-Mark studie exorbitant 
hoog, en bovendien onafhankelijk van het type of de 
complexiteit van de studie, of de risico-klasse van 
het medisch hulpmiddel. In bijvoorbeeld Nederland 
vraagt de competente autoriteit geen bijdrage bij het 
aanmelden van een studie met een medisch hulpmiddel.

OPLOSSING
In januari 2018 is het initiatief HealthTech.Belgium 
opgestart door Agoria, beMedTech en de Belgische 
Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs (BVZD), om van 
België een referentieland te maken inzake het testen 
van de technologieën in de implementatie fase. 
Ziekenhuizen stellen zich open voor het evalueren van 
nieuwe medische hulpmiddelen of digitale toepassingen. 
Zij zijn betrokken bij nieuwe oplossingen, en kunnen zo 
onderzoek doen en hun medewerkers motiveren. Voor 
de overheid is dit een unieke kans om inzage te krijgen in 
het potentieel van nieuwe technologieën. 

Naast de aanbevelingen om van België een 
aantrekkelijke markt te maken, ziet beMedTech ook de 
volgende aandachtspunten, om HealthTech.Belgium te 
doen slagen:

  Aanbeveling 17: Samen met het FAGG een beleid 
opzetten inzake O&O dat, op zijn minst, competitief is 
in Europa

  Aanbeveling 18: Een inclusie van HealthTech.Belgium 
in het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen 
gepresenteerd door de premier in september 2018.

  Aanbeveling 19: De scope van het onlangs 
opgerichte Observatorium voor de farmaceutische 
industrie verbreden naar medische technologieën. 
Dit orgaan hangt af van FOD Economie en bekijkt de 
concurrentiepositie van België inzake farmaceutisch 
onderzoek en productie, om die te behouden en zelfs 
versterken.

  Aanbeveling 20: Het ondersteunen van de werking 
van HealthTech.Belgium door middel van een fonds, 
idealiter gefinancierd met bijdragen van overheid, 
ziekenhuizen en industrie.

UITDAGING 3: 
Van België een MedTech  
Valley maken
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OPPORTUNITEIT INZAKE KWALITEIT EN EFFICIËNTIE
Door de veroudering van de bevolking en de toenemende comorbiditeit stijgt de prevalentie van complexe en 
chronische wonden. Uit een studie in Denemarken blijkt dat deze evolutie, bij ongewijzigd beleid, in Denemarken 
onbetaalbaar zal worden1. Waarschijnlijk ook bij ons. 

Met een andere, globale, aanpak van wondzorg kan veel efficiënter omgesprongen worden met de huidige 
budgetten. De grootste kosten vandaag zijn de complicaties (37 à 49%) en de verpleegkosten (33 à 41%)2. Tot 30% 
van die kosten zou met een globale aanpak kunnen bespaard worden1. Als we dit omrekenen, zou dit voor België 
een besparing van, naar schatting, 400 mln. EUR zijn. Een Nederlandse studie concludeert dat een innovatieve 
behandeling tot 1,300 EUR kan besparen ten opzichte van een reguliere behandeling, vooral door een reductie van 
thuiszorg en verbandmiddelen3.

De opportuniteiten die de nieuwe wondzorg 
behandelingen bieden worden niet optimaal benut. Dat 
heeft vooral te maken met een versnipperde financiering, 
een ontoereikende kennis en verkeerde incentives.  In 
het kort: we missen een globale, transversale aanpak.

Na een initiële behandeling in het ziekenhuis wordt de 
patiënt naar huis gestuurd, om daar de wond verder 
te laten verzorgen en genezen. Wondzorg in het 
ziekenhuis wordt gefinancierd met het Budget Financiële 
Middelen. Helaas wordt er daardoor meer naar de kost 
van verbanden gekeken dan naar de effectiviteit, ook 
omdat het ziekenhuis vandaag niet beloond wordt voor 
een snellere genezing in de thuisomgeving. Andere en 
betere prikkels kunnen leiden tot het beter benutten 
van de transversale meerwaarde van kwalitatieve 
wondverbanden. 

Wondzorg verschuift steeds meer naar de 
thuisverpleging. Hier is de financiering voor 
thuisverpleging prestatiegedreven (frequentie van 
langskomen), in plaats van resultaatgedreven (genezing 
van de wond).  De huidige prestatiegerichte financiering 
ondersteunt onvoldoende de moderne wondzorg met 
“ongestoorde wondheling”. Innovatieve verbanden 
verlengen draagtijd en laten zo het lichaam optimaal 
toe om zichzelf te genezen. Frequente verbandwissels 
verstoren daarentegen het genezingsproces. Naast 
hogere globale wondzorgkosten leidt dit ook tot 
amputaties en onnodig patiënten-lijden. Deze aanpak 
staat in groot contrast met de praktijk in al onze 
buurlanden. 

Samen met de betrokken actoren wenst 
beMedTech te werken aan een globale 
aanpak van de belangrijkste wonden: diabetes 
voetwonde, ulcus cruris en decubituswonden. 
Een eerste stap is het ten uitvoer brengen van 
het KB voor de financiering van de actieve 
verbandstoffen. Ook dienen patiënten beter 
op de hoogte te zijn van de daadwerkelijke 
opleiding en kennis van hun verpleegkundige 
inzake wondzorg, bijvoorbeeld via een 
certificaat. Tenslotte moet er dringend werk 
gemaakt worden van de “methodologie voor 
transversale reflectie”, zoals aangegeven door het 
Verzekeringscomité van het RIZIV4. 

Zie ook aanbevelingen 1, 4 en 5.  

1 2UITDAGING OPLOSSING

1. GLOBALE AANPAK 
WONDZORG

1   Hjort, A., Gottrup F., Cost of wound treatment to increase 
significantly in Denmark over the next decade. Journal of Wound 
Care 2010, n°5, vol 19

2   Drew, International Wound Journal 2007, The cost of wound care 
for a local population in England.

3   Capgemini Consulting, Innovatie van complexe wondzorg, in 
opdracht van Nederlandse Zorgautoriteit, 2014

4   RIZIV Verzekeringscomité, document CGV 2017/274 en 2017/274 
add.
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OPPORTUNITEIT IN KWALITEIT EN EFFICIËNTIE
Ziekenhuisinfecties of Nosocomiale infecties (NI’s) zijn de infecties die elke patiënt kan oplopen in een ziekenhuis. Het 
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) raamt voor België het aantal ziekenhuisinfecties op 103.000 
per jaar1. 

Wat zijn de gevolgen van deze nosocomiale infecties?

1. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen dat een direct verband houdt met deze infecties is geschat op meer dan 
2.600 patiënten per jaar. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden in 2017 in België bedroeg 6202.

2. De financiële kost voor de gemeenschap als gevolg van een verlengd ziekenhuisverblijf wordt geraamd op bijna 
400 miljoen euro per jaar1.

3. Op lange termijn leiden infecties tot een toegenomen gebruik van antibiotica, wat kan leiden tot antimicrobiële 
resistentie (AMR). De kosten van een verhoogde AMR zijn niet gekend1.

De toepassing van verschillende beschikbare medische technologieën kunnen alvast de verlengde verblijfskosten 
met 30% verminderen1.

Preventie is een regionale materie, daar waar de acute 
zorg een federale bevoegdheid is. Indien men spreekt 
over preventie in de context van acute zorg is het moeilijk 
om de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de 
verschillende entiteiten te bepalen. De initiatieven inzake 
het stimuleren van kwaliteit binnen de ziekenhuizen zijn 
vandaag divers en gefragmenteerd. De kans op een 
gebrek aan coördinatie en doeltreffendheid is groot.

Ziekenhuisfinanciering wordt vooral bepaald door 
volume van activiteit, en nog te weinig door kwaliteit of 
doelgerichtheid van de prestaties. 

De initiatieven rond de (niet verplichte) kwaliteitsindicatoren 
gaan niet ver genoeg, er is te weinig transparantie naar de 
patiënten over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Een gecoördineerd beleid dat gericht is op 
preventie van het aantal infecties, door:

  Het wettelijk verplicht maken van een 
publicatie van gestandaardiseerde relevante 
indicatoren op gebied van ziekenhuisinfecties, 
per ziekenhuis. Dat kan door objectieve data, 
bijvoorbeeld rond heropnames, te publiceren. 
Zie ook aanbeveling 2.

  Het verplicht en transparant maken van PROM 
(Patient Reported Outcome Measures) en 
PREM (Patient Reported Experience Measures), 
per ziekenhuis. Zie ook aanbeveling 2.

  De financiering van prestaties ook laten 
afhangen van kwalitatieve parameters. Zie ook 
aanbeveling 3.

  Een tussen de verschillende entiteiten 
gecoördineerde financiële ondersteuning van 
de kwaliteitsmaatregelen binnen ziekenhuizen. 
Zie ook aanbeveling 7.

1 2UITDAGING OPLOSSING

2. VERMINDEREN NOSOCOMIALE 
INFECTIES EN ANTIMICROBIËLE 
RESISTENTIE (AMR)

1   KCE Rapport 102B, Nosocomiale Infecties in België, deel II:  
Impact op Mortaliteit en Kosten, 2009

2  VIAS Institute, Verkeersveiligheidsbarometer 2017
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OPPORTUNITEIT INZAKE EFFICIËNTIE: 
Aanhoudende incrementele verbeteringen in medische technologieën en gerelateerde chirurgische technieken maken 
het in toenemende mate mogelijk om een   beroep te doen op ambulante operaties. Deze zorgorganisatie genereert 
besparingen die kunnen worden gebruikt om aan andere behoeften te voldoen. In België is er, in tegenstelling tot 
andere landen, (nog) geen plan voor de systematische promotie van dagchirurgie. Bovendien, als een ziekenhuis zou 
willen innoveren door bepaalde interventies aan te bieden bij ambulante operaties, zou het financieel worden gestraft 
omdat het de financiering zou verliezen die overeenkomt met een (nachtelijk) verblijf. Zo staat er letterlijk in KCE 
Rapport 282A1: “We kunnen stellen dat het huidige complexe en incoherente financieringssysteem voor dagchirurgie 
veruit de grootste belemmering vormt voor een uitbreiding ervan, omdat het vaak de ziekenhuizen financieel 
penaliseert.”

Een zeer sprekend voorbeeld van dit probleem wordt gegeven door de vervanging van pacemakers bij dagchirurgie. 
Deze interventie kan technisch worden uitgevoerd bij dagchirurgie, waarbij de mate van complicatie bijzonder laag is. 
De meerderheid van de patiënten hoeft niet te overnachten in het ziekenhuis, ze kunnen heel goed dezelfde avond 
naar huis gaan. Deze overgang van een klassiek verblijf naar dag chirurgie zou een besparing van 1,5 tot  
2 miljoen euro op jaarbasis kunnen opleveren. Daarom heeft de federatie dit besparingsvoorstel in het voorjaar van 
2017 voorgelegd aan de Commissie voor de Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen 
(CTIIMH), na overleg met de relevante wetenschappelijke vereniging, de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA).

De CTIIMH verklaarde zich onbevoegd om te beslissen, 
wegens de impact op de ziekenhuisfinanciering. 
Bij gebrek aan besluit wordt deze efficiëntiewinst 
niet geïmplementeerd en wordt de vervanging van 
pacemakers nog steeds gekoppeld aan een klassiek 
verblijf, met overnachting.

De oprichting van een transversale werkgroep 
binnen het RIZIV, waarvan de missie zou zijn 
om technologieën met een financiële impact 
op verschillende begrotingen te evalueren en 
adviezen te verstrekken aan de minister van 
Volksgezondheid. Zie ook aanbeveling 4.

Daarnaast dient men de aanbevelingen van 
het KCE1 te volgen, om het huidige complexe 
en onsamenhangende financieringssysteem te 
vervangen door één enkel transparant systeem, 
dat dagchirurgie financieel aanmoedigt. Daarvoor 
moet er door experten een nieuwe, globale 
lijst worden opgemaakt van ingrepen die op 
een veilige manier in dagziekenhuis kunnen 
uitgevoerd worden. Deze lijst moet jaarlijks 
worden geëvalueerd en eventueel worden 
aangepast. Zie ook aanbeveling 6.

1 2UITDAGING OPLOSSING

3. HET BEVORDEREN VAN 
AMBULANTE CHIRURGIE, 
DAAR WAAR DE TECHNOLOGIE 
DIT TOELAAT

1   Hoe kan dagchirurgie worden uitgebreid? KCE Rapport 282A, 2017



OPPORTUNITEIT INZAKE EFFICIËNTIE EN KWALITEIT VAN ZORG : 
De medische beeldvorming blijft in volle ontwikkeling. Niet alleen wordt de hardware steeds performanter, ook de 
ondersteunende software zet revolutionaire stappen. Dankzij artificiële intelligentie en algoritmes kunnen diagnoses 
op basis van digitale beelden vandaag veel accurater gesteld worden. 

Zo kan bijvoorbeeld een niet-invasieve CT-scan de plaats innemen van invasieve beeldvorming bij het meten 
van het drukverval bij vernauwde kransslagaders. Niet alleen is dat comfortabeler voor de patiënt (men vermijdt 
invasieve beeldvorming en eventuele complicaties), het kan ook leiden tot een mogelijke vermindering van onnodige 
procedures. 

De financiering van medische beeldvorming is complex: het zijn investeringsgoederen die door de ziekenhuizen 
worden geleased of aangeschaft. Vervolgens haalt het ziekenhuis inkomsten uit de honoraria. De valkuil is dan ook 
prestatiegeneeskunde, waar volume de overhand neemt op kwaliteit.

Er zijn vandaag geen financieringsmechanismen die de 
meerwaarde van Clinical Decision Support software (of 
hardware) erkennen. Er is geen procedure die toelaat 
een dossier hiervoor in te dienen. Nieuwe technieken 
die toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid van de 
gezondheidszorg kunnen verhogen worden onderbenut. 
Het debat wordt binnen de huidige commissies te veel 
gedomineerd door de belangen van de beroepsgroepen, 
waardoor het belang van de Belgische patiënten te 
weinig aan bod komt.  

De federatie pleit ook hier voor een transversale 
werkgroep binnen het RIZIV, met als opdracht 
om globale projecten te evalueren en zo een 
gefundeerd advies te geven aan de Minister van 
Volksgezondheid. In dit specifieke voorbeeld 
zou deze werkgroep de meerwaarde en 
mogelijkheden van digitale Clinical Decision 
Support systemen kunnen evalueren.  
Zie ook aanbevelingen 1, 4 en 5.

1 2UITDAGING OPLOSSING

4. CLINICAL DECISION-MAKING 
SUPPORT – HARD/SOFTWARE
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OPPORTUNITEIT INZAKE EFFICIËNTIE: 
IVD (in-Vitro Diagnostics) bieden grote mogelijkheden inzake preventie, (vroege) diagnose, en het instellen van een 
optimale therapie. Ook spelen IVD een grote rol in het vermijden van onnodige behandelingen. Zo kan bijvoorbeeld 
het antibioticagebruik sterk worden teruggedrongen en resistentie worden voorkomen. De toegevoegde waarde van 
tests wordt dan ook niet betwist: ruim 70%1 van de medische beslissingen inzake zorgpad of therapie gebeuren op 
basis van resultaten van tests en dit voor minder dan 2% van het gezondheidsbudget.

Enkele voorbeelden van huidige IVD technologieën die niet voldoende benut worden in België: 

1. Het meten van een hersenletsel via een serummerker op de spoedafdeling kan onnodige CT-scans uitsluiten. 
Men mist zo een potentiele besparingsopportuniteit van 10 mln. EUR.

2. Een intra-operatieve moleculaire test bij de analyse van lymfeklieren bij patiënten met borstkanker kan een 
tweede operatie voorkomen. Opportuniteit van 1,4 mln. EUR.

3. De tot op vandaag niet terugbetaalde Companion Diagnostics Immunohistochemistry (IHC) tests zijn gevoeliger 
en goedkoper dan de moleculaire tests die vandaag wel worden terugbetaald. 

4. Vlugge diagnose van virussen en bacteriën tijdens het griepseizoen kan veel isolatie dagen in het ziekenhuis 
voorkomen en kan het voorschijven van antibiotica sterk doen dalen. 

Vandaag werkt de werkgroep klinische biologie van het 
RIZIV met een gesloten enveloppe van 1.4 mld., waarin 
ongeveer 75% ingenomen wordt door de honoraria en 
forfaits, en er dus weinig ruimte is voor de financiering 
van diagnostische testen. De gesloten enveloppe leidt 
ertoe dat innovatieve tests, die tot besparingen kunnen 
leiden op andere domeinen, niet of nauwelijks worden 
geëvalueerd, laat staan terugbetaald. Bovendien worden 
testen die uiteindelijk als valabel worden erkend door 
de Technisch Geneeskundige Raad van het RIZIV pas 
jaren later gefinancierd. Dit komt omdat er nog altijd 
geen terugbetalingsprocedure is voor IVD. Er is derhalve 
geen transparantie, noch enige duidelijkheid over 
beslissingstermijnen.

Een aan tijdslijnen gebonden en transparant 
terugbetalingssysteem waarin op een 
transversale manier gekeken wordt naar de 
toegevoegde waarde van nieuwe diagnostische 
testen.  Een overheveling van de verwachte (of 
gerealiseerde) efficiëntiewinsten naar het budget 
van de Werkgroep Klinische Biologie zou hier 
een belangrijke meerwaarde bieden.  Zie ook 
aanbevelingen 1, 4 en 5.

1 2UITDAGING OPLOSSING

5. IN VITRO DIAGNOSTICS 
(IVD)

1   Rohr et al. The Value of In Vitro Diagnostic Testing in Medical 
Practice: A Status Report. 2016 Mar 4 ;11(3):e0149856. doi: 10.1371/
journal.pone.0149856. eCollection 2016



OPPORTUNITEIT INZAKE EFFICIËNTIE: 
Digitale toepassingen kunnen sommige zorgpaden veranderen, en zo, mits goed geïmplementeerd, tot kwaliteits- 
en efficiëntiewinsten leiden. Met de bestaande e-healthdiensten is België reeds een koploper in Europa. Men kan 
hierop kapitaliseren door innovatieve digitale zorgtoepassingen sneller in de praktijk te brengen. De bedrijven, 
zowel multinationals als Belgische KMO’s, zijn er klaar voor. De pilootprojecten van 2017 hebben alvast een aantal 
veelbelovende concepten gevalideerd. 

De opportuniteiten inzake teleconsultatie, telemonitoring, digitale diagnostiek en artificiële intelligentie worden echter 
vandaag nog niet benut. Gelukkig is in 2018 het initiatief Mobile Health Belgium gestart. Ook is er eindelijk beweging 
in het financieringskader rond teleconsultaties.

Hoewel er een begin van aandacht is binnen het 
RIZIV, is er vandaag nog geen financieringskader voor 
teleconsultatie, telemonitoring en digitale apps. Dit 
vereist een transversale aanpak, iets wat wegens de 
budgettaire silo’s niet eenvoudig is. Verandering gaat 
vaak samen met weerstand, zeker als ook de rol en de 
betalingsmodaliteiten van zorgverstrekkers veranderen.

Het opzetten van een transversale 
evaluatiecommissie, per zorgpad aangevuld 
met experten uit dit gebied, die ook 
verantwoordelijkheid is voor teleconsultatie, 
telemonitoring en de innovatieve digitale apps 
die een gezondheidseconomische meerwaarde 
tonen. Het budget voor deze innovatieve digitale 
zorgtoepassingen zou moeten gefinancierd 
kunnen worden door de overheveling van de 
efficiëntiewinsten die behaald worden op andere 
domeinen dankzij het implementeren van deze 
toepassingen in het vernieuwde zorgtraject.  
Zie ook aanbevelingen 1, 4 en 5.

1 2UITDAGING OPLOSSING

6. DIGITAL HEALTH
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OPPORTUNITEIT (EFFICIËNTIE): 
Patiënten verder behandelen buiten de muren van het ziekenhuis leidt tot efficiëntiewinsten wanneer dit kwaliteitsvol 
en goed geïntegreerd verloopt, met het voordeel dat de patiënt zich bovendien in een vertrouwde omgeving bevindt. 
Er zijn, met name, mogelijkheden bij zuurstoftherapie, COPD, (par)enterale voeding, chemotherapie, nierdialyse, etc. 
De laatste twee jaar is er samen met het FAGG hard en goed gewerkt aan het wettelijk kader rond de bedrijven die 
deze kwalitatieve zorg buiten het ziekenhuis mogelijk moeten maken. Uiteraard gebeurt deze zorg samen met de 
eerste lijn en de behandelende arts. Het wettelijk kader rond STHA (Services & Technologies Home Assistance) is zo 
goed als klaar om de efficiëntiewinsten van hospitalisatie buiten het ziekenhuis te benutten.

Er is nog geen financieringskader voor de zorg 
“Extra Muros”. Vandaag werken de bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in het ter beschikking stellen 
van medische technologieën in onderaanneming 
voor de ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Het 
openbreken van verschillende conventies om een 
nieuwe financieringsvorm toe te laten is moeilijk, 
omdat de verschillende partners jammer genoeg 
te weinig het algemene belang nastreven of dit als 
ziekenhuisfinanciering beschouwen.

Bestaande conventies zo snel mogelijk 
evalueren op de efficiëntiewinsten die kunnen 
behaald worden wanneer dit via Extra Muros 
dienstverlening gebeurt. Een financiering 
implementeren voor de hospitalisatie buiten het 
ziekenhuis waarbij met het beschikbare budget 
meer kwalitatieve zorg en patiënttevredenheid 
bereikt wordt. Deze efficiëntiewinsten 
kunnen een gevolg zijn van de rechtstreekse 
onderhandelingen en overeenkomsten tussen 
het RIZIV en de gespecialiseerde STHA 
bedrijven. Er kan alvast worden begonnen met 
overeenkomsten betreffende de zuurstoftherapie, 
(par)enterale voeding en de nabehandelingen 
oncologie. De sector van de medische 
technologieën is er klaar voor.  
Zie ook aanbevelingen 1, 4 en 5.

1 2UITDAGING OPLOSSING

7. SERVICES & TECHNOLOGIES 
HOME ASSISTANCE (STHA)
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