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Inleiding door de algemene directie

Jean-Pierre Closon 
Algemeen directeur a.i. 

Gert Peeters 
Adjunct algemeen directeur a.i.

Op 1 mei 2003 begon de eerste algemene directie van het KCE met de uitvoering van haar opdracht. Daarbij 

beschikte ze over een mandaat van 6 jaar. Wanneer dit jaarverslag verschijnt zijn we bijna 6 jaar verder. Het is dus een 

goed moment om de balans op te maken.

Allereerst zijn er de middelen die door het KCE worden ingezet. Toen het KCE haar activiteiten opstartte in de 

kantoren van de Residence Palace kon je het aantal medewerkers op de vingers van één hand tellen. Vandaag, twee ver-

huizingen verder, heeft het KCE meer dan 30 interne experts uit alle domeinen van de gezondheidszorg in dienst en heeft 

het een nationaal en internationaal netwerk van honderden externe experts uitgebouwd. Hoe dit alles in zijn werk is 

gegaan kan u in het eerste deel van dit jaarverslag lezen.

Verder maken we een balans op van de bereikte resultaten. Zoals elk jaar geven wij in het tweede deel van dit 

verslag een overzicht van de studies die het afgelopen jaar werden beëindigd. Ondertussen zijn we al toe aan ons 100ste 

rapport, een mooi cijfer. Het schrijven van de rapporten is echter maar een tussenstap. Belangrijk is dat ze ook nuttig zijn 

voor de beleidsmakers en de zorgverleners op het terrein. Om dat na te gaan hebben wij een impactstudie besteld die 

ondertussen is opgestart. De resultaten van die studie zullen worden gepubliceerd in het volgende jaarverslag.

Tenslotte moeten actie en reflectie samengaan. Wij moeten een wetenschappelijke opdracht vervullen, in alle 

onafhankelijkheid. Daarbij mogen we de realiteit, met haar specifieke problemen en context, niet uit het oog verliezen. Het 

is dus vaak dansen op het slappe koord. In het derde deel van dit rapport wilden wij nagaan in welke mate wij erin slagen 

deze delicate evenwichtsoefening uit te voeren. Wij vroegen daarbij de mening van enkele bevoorrechte waarnemers van 

de Belgische maatschappij. Het is voor ons een aanmoediging dat hun verdict eerder positief is.

Op het einde van deze eerste etappe in de geschiedenis van het KCE willen wij iedereen bedanken die de werking 

ervan mogelijk heeft gemaakt. In de eerste plaats zijn dat alle KCE-medewerkers, de externe experts en de beleidsmakers 

die ons de middelen ter beschikking hebben gesteld om deze passionele taak op een goede manier uit te voeren.
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Inleiding door de Voorzitter en  
Vice-voorzitters van de Raad van Bestuur

Het KCE heeft de kinder-en tienerjaren achter zich gelaten én het heeft afscheid genomen van vader-stichter Dirk Ramae-

kers. Het is een jongvolwassene geworden.

Op wetenschappelijk gebied is deze prille volwassene een sterke en productieve organisatie. Dat bewijzen de cv’s van haar 

experts, de strikte werkprocedures, het opgebouwde expertisenetwerk en de meer dan honderd rapporten die sinds de oprich-

ting werden gepubliceerd.

Aan het hoofd van dit Kenniscentrum staat een Raad van Bestuur die de wettelijke opdracht heeft gekregen om zich, naast de 

algemene bestuurstaken, bezig te houden met  de eindvalidatie van de rapporten. Geen eenvoudige taak, gezien het aantal, de omvang 

en de complexiteit van de na te kijken documenten! Vooral omdat de leden van deze Raad geen wetenschappers zijn in strikte zin, maar 

vertegenwoordigers van de verschillende beslissingnemers in de sector van de gezondheidszorg.

Deze Raad laat zoveel mogelijk autonomie aan de directie en de experts van het KCE. Ze staat voor de uitdaging om de 

rapporten te valideren, op een onafhankelijke manier, en ondanks de mogelijke belangenconflicten bij de meerderheid van haar leden.

Heeft de Raad van Bestuur deze belangrijke opdracht na vijf jaar vervuld?

Bepaalde zorgverleners zijn van mening dat het KCE te ver van de realiteit van het terrein afstaat. Het KCE zou een stelling 

innemen die te politiek getint is. De band met de burgers, wetenschap en beleidsmakers groeit geleidelijk. De vraag is hoe het staat met 

de relatie tussen KCE en zorgverleners. Het overwinnen van de weerstand van bepaalde zorgverleners tegen onze studies beschouwen 

we als een grote uitdaging. We hopen dat de studie over de impact van het KCE, die in 2009 wordt opgestart, ons daarbij zal helpen.

Sommige wetenschappers vinden het KCE niet objectief genoeg. Bij het formuleren van haar aanbevelingen zou het KCE 

teveel worden beïnvloed. De politici en de administratie (RIZIV, FOD,...)vinden dan weer dat de wetenschappelijke onafhankelijk-

heid van het KCE een risico inhoudt voor de politieke agenda. Deze wordt vaak bepaald door budgettaire en tijdelijke behoeften 

en loopt niet synchroon met ons werkprogramma. De regering is vaak gehaast om wetten te wijzigen als gevolg van budgettaire 

conclaven, zonder daarbij op onze studies te wachten.

Tegenover al deze kritiek is het aangenaam om in het laatste deel van dit verslag de mening van “neutrale” waarnemers, 

wat journalisten toch zijn, te lezen. Volgens hen heeft het KCE een solide reputatie van onafhankelijkheid, objectiviteit en neutraliteit 

opgebouwd.

Onze geloofwaardigheid en ons voortbestaan hangen af van het behoud van deze goede reputatie!

Pierre Gillet, 
Voorzitter van  
de Raad van Bestuur

Frank Van Massenhove,
Vice-voorzitter van de Raad van 
Bestuur, voorzitter FOD Sociale 
Zekerheid

Dirk Cuypers,
Vice-voorzitter van de Raad  
van Bestuur, voorzitter  
FOD Volksgezondheid

Jo De Cock, 
Vice-voorzitter van de Raad van 
Bestuur, administrateur-generaal 
van het RIZIV
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Waarvoor staat de afkorting KCE?
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
koos voor de afkorting KCE als samentrekking  
van Kenniscentrum - Centre d’Expertise.

Bijna zes jaar KCE:  
tijd om een balans op te maken

In de oprichtingswet van het KCE van 24/12/02 

 (afdeling 3) wordt de opdracht omschreven die de wetge-

ver aan het KCE geeft.

Het KCE ondersteunt de besluitvormingsprocessen 

in de gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het maakt ana-

lyses en voert wetenschappelijke studies uit om de overheid 

bij te staan in haar beslissingen. Het KCE is niet betrokken 

bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij de uitvoering er-

van, maar het heeft wel de opdracht om de weg te wijzen 

naar de best mogelijke oplossingen. En dit in een context 

van een optimaal toegankelijke gezondheidszorg van hoge 

kwaliteit, rekening houdend met de toenemende behoeften 

en de budgettaire beperkingen.

Het KCE behandelt de volgende onderzoeksdomeinen:

  analyse van de klinische praktijk en ontwikkeling van 

klinische praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practice)

  evaluatie van medische technologie  en geneesmid-

delen (Health Technology Assessment)

  onderzoek naar de organisatie en de financiering 

van de gezondheidszorg (Health Services Research)

In dit jaarverslag blikken we terug op de voorbije zes jaar en 

proberen we een antwoord te geven op een aantal vragen. 

In welke mate en hoe vervult het KCE haar wettelijke op-

dracht? Welke belangrijke evoluties heeft het KCE doorge-

maakt? En wat zijn de uitdagingen voor de toekomst ? 
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Hoe het allemaal begon…

Dirk Ramaekers, de eerste algemeen direc-

teur, stond mee aan de wieg van het KCE 

en praat vandaag nog graag over deze pio-

nierstijd: “Eind jaren ’90 stegen de gezond-

heidszorgbudgetten fors, vooral door de 

hoge kostprijs van de nieuwe medische 

technologieën. Om na te gaan of die tech-

nologieën hun hoge prijs wel waard waren 

werden in veel West-Europese landen HTA 

(Health Technology Assessment) agent-

schappen opgericht. In België beslisten mi-

nister Aelvoet en nadien haar opvolger 

minister Tavernier (Volksgezondheid) en 

minister Vandenbroucke (Sociale Zaken) 

van de regering Verhofstadt I, om het KCE 

op te richten. Aanvankelijk was het de be-

doeling dat het KCE zich enkel zou bezig-

houden met HTA. Nadien werden daar 

nog de domeinen Good Clinical Practice 

en Health Services Research aan toege-

voegd. Daardoor heeft het KCE een ruimer 

werkterrein dan sommige andere buiten-

landse agentschappen, die vaak hun focus 

enkel richten op HTA of richtlijnontwikke-

ling. Dit was niet zonder risico, want het 

KCE moest erover waken dat het niet ver-

dronk in de beginfase. Dat blijft ook één 

van haar uitdagingen voor de toekomst.”

Na een intensieve selectieprocedure bij 

Selor werden Dirk Ramaekers en Jean-

Pierre Closon begin 2003 als respectieve-

lijk algemeen directeur en adjunct alge-

meen directeur benoemd. Pierre Gillet 

werd aangesteld als voorzitter van de Raad 

van Bestuur. De Regie der Gebouwen 

vond voor de nieuwe organisatie een kan-

toorruimte in de Residence Palace, in het 

hart van de Europese Wijk.

Dirk Ramaekers: “Aanvankelijk hielden we 

ons vooral bezig met het ontwikkelen van 

wetenschappelijke processen en werk-

procedures en met het rekruteren van 

medewerkers. Het KCE begon effectief 

studies uit te voeren in 2004. Rudy De-

motte was onder tussen onze voogdijmi-

nister geworden, onder Verhofstadt II. Hij 

steunde het KCE en beschouwde het als 

prioritair. In het parlement werden we 

ondersteund door Yolande Avontroodt. 

Mede dankzij hun steun heeft het KCE 

een vlotte opstar t gekend waardoor we 

al na 8 maanden ons eerste rappor t kon-

den afleveren.”

9

De prille KCE-ploeg: van l. naar r.: Cécile Camberlin, Rebecca Van der Maelen,  
Stefaan Van de Sande, Dirk Van den Steen, Yves Parmentier, Dirk Ramaekers,  

Jean-Pierre Closon, Françoise Mambourg, Roger Caloine, Nadia Bonnouh.
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Na 2 maal verhuizen  
hopelijk een definitief adres

Opdracht : het uitvoeren van studies

In haar korte bestaan heeft het 

KCE al heel wat verhuizingervaring opge-

daan. Na een verblijf van ruim 3 jaar in de 

kantoren van de Residence Palace moest 

het KCE plaats ruimen voor Europese amb-

tenaren. Vervolgens vond het gedurende 2 

jaar onderdak in de Wetstraat 62. Sinds sep-

tember 2008 is het KCE gevestigd op de 

twee hoogste verdiepingen van de Door-

building, in de schaduw van de Financieto-

ren en tegenover de Kruidtuin. Het KCE 

deelt het gloednieuwe gebouw met het 

FAVV (Federaal Agentschap voor de veilig-

heid van de voedselketen). Hopelijk is het 

KCE op dit adres voor lange tijd onder de 

pannen.

De levenscyclus van een KCE-
rapport: een procedure die 
zorgt voor transparantie

In het vorige jaarverslag (2007) 

werd de levenscyclus van een KCE-rap-

port gedetailleerd omschreven. Bij de op-

start van het KCE werd de weg die een 

KCE-rapport zou afleggen van studie-

voorstel tot publicatie gewikt en gewo-

gen. Voor de ontwikkeling van deze pro-

cedure werd o.a. naar de aanpak van 

buitenlandse kenniscentra gekeken, zoals 

NICE (National Institute for Clinical Ex-

cellence) in het Verenigd Koninkrijk en 

SBU (Swedish Council on Technology As-

sessment in Health Care ) in Zweden. Be-

doeling was om de kwaliteit en de trans-

parantie van de studies te garanderen, 

door o.a. het gebruik van externe ex-

perten en validatoren en de aangifte van 

belangenconclicten door onderzoekers, 

experts en validatoren.

De levenscyclus werd toegepast 

op het eerste KCE-rapport over rookstop 

en is sindsdien zo goed als onveranderd 

gebleven. Naar Belgische maatstaven is hij 

vrij strikt. De strenge aflijning van de on-

derzoeksvragen, de strakke timing en de 

strikte wetenschappelijke procedures 

 zorgen nogal eens voor gemor bij de ex-

terne onderzoeksequipes, ook nog na bij-

na 6 jaar. Sommigen haken zelfs om die 

reden af, anderen beschouwen het als een 

interessante ervaring. Irina Cleemput, se-

nior expert economische analyse: “Het 

klopt dat we streng zijn voor onszelf en 

onze externe onderzoekers. Als een rap-

port door de validatoren wordt afgekeurd 

moet het herwerkt worden. De validatie 

van de rapporten door externe experts is 

dus zeer formeel”.

 

Stijgend aantal  
studievoorstellen en rapporten

Elke burger met interesse voor ge-

zondheidszorg en de organisatie ervan kan 

op ieder moment onderwerpen voor stu-

dies voorstellen via het invulformulier op 

de KCE-website. In maart van elk jaar doet 

het KCE een oproep om voorstellen voor 

het volgende jaar te doen, via mailings, 

persberichten en de website. 

In 2004, het eerste actieve jaar, 

kwamen de voorstellen vooral van de be-

leidsmakers in de gezondheidszorg. Zo 

kwam het voorstel voor de eerste studie 

over rookstop van de toenmalige voogdij-

Maart-mei 2007
Oproep tot studievoorstellen  

voor het werkprogramma 
2008

Raad van Bestuur 2007
Goedkeuring van het werkprogramma 

2008

Werkprogramma 2008

Begin van de studie

Uitvoering van de studie
•  Volgens wetenschappelijke 

procedures gebaseerd op internatio-
nale standaarden 

•  Met de betrokkenheid van 
verschillende experts van het terrein

Externe wetenschappelijke validatie

Goedkeuring  
door de Raad van Bestuur

Binnen de  30 dagen
Publicatie op de website van het KCE

Intern: 
samenstelling

van 
de equipe

Extern: 
Openbare 

aanbesteding



minister, minister Demotte. In 2008 ontving 

het KCE 143 studievoorstellen. 

Met het stijgende aantal studie-

voorstellen nam ook het aantal KCE-mede-

werkers, bestede budgetten en rapporten 

toe. Deze evolutie is merkbaar in de tabel 

onderaan deze pagina.

In totaal werden er in vijf werkings-

jaren meer dan 100 rapporten gemaakt. 

Het KCE is en blijft dus zeer productief. 

Het zal voor het KCE een uitdaging blijven 

om de wetenschappelijke kwaliteit van de 

rapporten te bewaken.

De wetenschappelijke 
procedures: niet comfortabel 
achteroverleunen

Het KCE werkt volgens weten-

schappelijke procedures die gebaseerd zijn 

op internationaal erkende methodes. Irina 

Cleemput, senior expert economische ana-

lyse, is één van de experts van het eerste 

uur: “Voor onze drie onderzoeksdomeinen 

moesten we bij de opstart van het KCE me-

thodologische richtlijnen ontwikkelen, en dat 

is een continu leerproces. In het begin wilden 

we in de rapporten misschien nog teveel de 

basisprincipes uitleggen, bv. van HTA of van 

economische evaluatie,  en onze methodes 

in elk rapport opnieuw verantwoorden. Dit 

is nu minder nodig, dankzij het uitschrijven en 

standaardiseren van de wetenschappelijke 

procedures. Desondanks vind ik dat we ons 

eerste rapport over rookstop nog steeds 

naast de andere rapporten kunnen leggen”.  

Sinds 2007 kunnen de wetenschap-

pelijke procedures op de website worden 

geraadpleegd. Ze vormen een leidraad 

voor de onderzoekers en een permanente 

 kwaliteitsstandaard. Toch waarschuwt Irina 

Cleemput: “ We moeten kritisch blijven en 

aan die procedures blijven sleutelen. Het 

gaat hier om een levend document”. Patri-

ce Chalon, knowledge manager, hoopt dat 

ook de externe medewerkers daarbij een 

actieve rol zullen spelen: “Voor de aanpas-

sing van de processen zou er bijvoorbeeld 

een comité kunnen worden opgericht 

waarin ook externe onderzoekers zetelen”.

Meer methodologische 
rapporten en vernieuwende 
methodologie

Sinds 2008  is het KCE begonnen 

met het schrijven van methodologische 

 rapporten. Terwijl de meerderheid van de 

rapporten nog altijd een concreet beleids-

probleem bestudeert of een medische 

techno logie evalueert, gaat het KCE de 

meer fundamenteel-methodologische vraag-

stukken niet uit de weg. Deze methodologi-

sche rapporten hebben nog altijd een speci-

fieke beleidsrelevantie.

Het rapport over de drempelwaar-

den voor kosteneffectiviteit (KCE-rapport 

vol. 100) en de richtlijnen voor farmaco-

economische  evaluaties (KCE-report vol. 

78)  kunnen beleidsmakers helpen bij het 

beoordelen van gezondheids-economische 

evaluaties. De methodologie die in deze 

rapporten wordt uiteengezet kan daar-

naast als standaard dienen voor latere on-

derzoeken. Het KCE beschouwt de ontwik-

keling van dit soort methodologie als een 

belangrijke opdracht.  In 2009 plant het bo-

vendien een domeinoverschrijdend metho-

dologisch onderzoek over de manier waar-

op kosten moeten worden berekend in 

verschillende types studies.  

Het KCE staat ook steeds open voor 

de ontwikkeling van nieuwe methodologie. 

Voor het eerste deel van de studie over zie-

kenhuisinfecties (KCE-rapport vol. 92 ) wer-

den alle types van ziekenhuisinfecties bestu-

deerd in een nationale punt- prevalentiestudie. 

Daarbij werden in een  momentopname alle 

ziekenhuisinfecties geregistreerd. Meer dan de 

helft van de  Belgische ziekenhuizen namen 

eraan deel. France Vrijens, expert statisticus:  

“Het vernieuwende van deze studie is dat er 

een speciale software ontwikkeld werd waar-

in de criteria voor de diagnose van een zie-

kenhuisinfectie werden geprogrammeerd. 

Nadat de ziekenhuishygiënisten de sympto-

men van hun patiënten hebben ingebracht 

identificeert de software de patiënten met 

een ziekenhuisinfectie. Door deze methodo-

logie werd het stellen van de diagnose van 

ziekenhuisinfecties bij de deelnemende zie-

kenhuizen gestandaardiseerd.”

In de rapporten waarin praktijk-

richtlijnen voor de behandeling van kanker 

werden ontwikkeld (KCE-rapporten vol. 29, 

63, 69 en 75) gebruikte het KCE de ADAP-

TE-methode. Daarbij worden bestaande 

richtlijnen van goede kwaliteit als basis ge-

bruikt, aangevuld met literatuur die later 

gepubliceerd is. In 2009 zal de methode 

worden toegepast op de projecten over 

pancreaskanker en over de kwaliteit van de 

zorgverlening bij oncologie.

Verschillende 
onderzoeksdomeinen 

Bij het KCE krijgt geen enkel onder-

zoeksdomein een voorkeurbehandeling. Het 

probeert aan elke soort vraag te voldoen, 

zelfs als onderzoeken moeten worden ge-

voerd in sectoren waar er weinig ‘evidence’ 

voorhanden is, waardoor een methodologie 

moeilijker kan worden toegepast. Dit is bij-

voorbeeld het geval met de sector van de 

psychiatrie.
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Stijgend aantal studievoorstellen en rapporten

 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aantal studievoorstellen 25 80 90 100 138 143

Aantal personeelsleden (in VTE) 9 25 31,5 36,6 39,4 40,6

Uitgegeven budget (x 1000€) 2541 3722 4441 5673 6448 6913 

Aantal goedgekeurde rapporten – 8 16 26 23 28
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In 2008 publiceerde het KCE haar 

eerste rapport in het domein van de gees-

telijke gezondheidszorg. Het onderzocht het 

profiel van langdurig psychiatrische patiën-

ten in psychiatrische ziekenhuizen (KCE-

rapport vol. 84). Op vraag van het RIZIV 

wordt er een evaluatiestudie “Therapeuti-

sche projecten” uitgevoerd. Voor 2009 staat 

er een studie over de organisatie van drin-

gende psychiatrische hulpverlening in de 

kinder- en jeugdpsychiatrie en een andere, 

meer algemene studie over de organisatie 

van de geestelijke gezondheidszorg op het 

programma. 

Impact  
van de KCE-rapporten

In de vorige jaarverslagen probeer-

de het KCE steeds de impact van haar rap-

porten op het beleid, het terrein en de 

burger in te schatten. Ook in dit verslag 

wordt bij  de beschrijving van elke studie 

die werd beëindigd in 2008, vermeld in 

welke mate ze al effect heeft gesorteerd. 

Het KCE verneemt regelmatig dat haar 

rapporten op verschillende plaatsen wor-

den besproken. Een aantal aanbevelingen  

hebben geleid tot een gedragsaanpassing 

van de zorgverleners op het terrein of tot 

wijzigingen van de reglementering.

De leuze ‘meten is weten’ indachtig,  

wil het KCE haar impact nu op een objec-

tieve manier in kaart laten brengen. Daar-

om laat het haar impact bestuderen door 

externe onderzoekers. Verwacht wordt dat 

de consultants van het Nederlandse “Re-

search voor Beleid” in het najaar van 2009 

daarover een rapport zullen afleveren.

Samenwerking  
met onderaannemers

Voor haar studieprojecten doet het 

KCE vaak een beroep op externe experti-

se uit binnen- en buitenland. Sinds haar op-

richting werkten al meer dan 800 experts 

uit een 15-tal landen samen met het KCE, 

soms als deelnemer aan een studie, soms 

als externe expert of als validator. 

Van de studies die in 2008 aan de 

Raad van Bestuur werden gepresenteerd 

werd 60% volledig of gedeeltelijk uitbe-

steed aan derden. De KCE-medewerkers 

zorgen bij alle projecten voor de coördina-

tie, de kwaliteitscontrole, de redactie van 

de samenvatting (met de aanbevelingen) 

en de bekendmaking aan de beleidsmakers 

en het grote publiek.

 

2004 2005 2006 2007 2008

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 7 8 8 1 0

RIZIV 5 6 8 17 11

FOD Volksgezondheid 7 10 5 11 17

FOD Sociale Zekerheid 1 0 0 0 0

Commissie Volksgezondheid van de Kamer 5 0 0 0 0

Universiteiten of wetenschappelijke instellingen 29 24 33 37 37

Ziekenhuizen 20 18 9 14 21

Privé organisaties of privé personen 6 22 35 56 53

Internationale organisaties 0 2 2 2 2

Overheidsinstellingen (niet federaal) 2

Totaal 80 90 100 138 143

Verdeling van de onderzoeksonderwerpen volgens de indieners van het voorstel
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Opdracht : 
het verzamelen van gegevens
Beheer van gegevens ...

Het spreekt voor zich dat voor het 

KCE de toegang tot gegevens van organisa-

ties zoals het Intermutualistisch Agentschap 

(IMA), het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, 

het Kankerregister, de Technische Cel voor 

de verwerking van de gegevens m.b.t. de 

ziekenhuizen, enz. van cruciaal belang is. Bel-

gië beschikt over een rijkdom aan gezond-

heidsgegevens, maar deze worden vaak af-

geschermd door de organisaties die ze 

bijhouden. Stephan Devriese, datamanager: 

“In het begin was het voor iedereen even 

zoeken en aftasten, en was er argwaan. Van-

daag loopt de samenwerking vlotter en is ze 

beter gestructureerd. We hebben met de 

verschillende organisaties procedures uitge-

werkt en afspraken gemaakt”.

In 2008 werden voor het rapport 

over de maximumfactuur (KCE-rapport vol. 

80) individuele zorguitgavengegevens van 

de mutualiteiten gekoppeld aan individuele 

fiscale gegevens. De Privacy Commissie had 

hiervoor haar goedkeuring gegeven, maar 

had wel strikte voorwaarden m.b.t. gege-

vensdetail en beveiligingsvoorschriften op-

gelegd. Het was een gigantische oefening en 

een primeur voor België!

Sinds 2007 krijgt het KCE toegang 

tot de permanente steekproef van het RI-

ZIV, die gegevens van ongeveer 300 000 

verzekerden  bevat. Door de manier waar-

op de steekproef is samengesteld  beschikt 

het KCE over een demografisch verant-

woord staal van de bevolking. Die gegevens 

kan het gebruiken bij de onderzoeken, zon-

der dat het daarvoor steeds een afzonder-

lijke aanvraag moet indienen.

...met respect voor de privacy en 
de beveiligingsvoorschriften

Als het KCE data opvraagt waarin 

persoonsgegevens van burgers zijn opgeno-

men (bv. woonplaats, ziektegegevens, 

zorguitgavengegevens enz.), moet het daar-

voor telkens een gemotiveerde aanvraag 

indienen bij het Sectoraal Comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 

Het Sectoraal Comité maakt deel uit van de  

Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer. Het ziet toe op de 

bescherming van het privé-leven van de 

burger. We kunnen wel zeggen dat het KCE 

een pioniersrol heeft gespeeld bij de ‘roda-

ge’ van de aanvraagprocedures bij het Sec-

toraal Comité. 

Tot nu toe heeft het Sectoraal Co-

mité nog geen aanvraag van het KCE gewei-

gerd. Wel heeft het al geoordeeld dat de om-

vang van de gevraagde data te ruim was in 

verhouding tot het doel van het onderzoek. 

Het KCE moest dan haar aanvraag aanpassen.

Als het KCE de gegevens ontvangt 

zijn ze gecodeerd, wat betekent dat de be-

trokken burgers niet meer door de onderzoe-

kers kunnen worden geïdentifieerd. De inge-

zamelde gegevens staan op een aparte server 

die geen deel uitmaakt van het reguliere KCE 

netwerk. Een veiligheidscomité bestaande uit 

vijf KCE-medewerkers en één externe veilig-

heidsconsulent ziet erop toe dat aan alle be-

veiligingsvoorschriften wordt voldaan.

Verzamelen van gegevens  
op het terrein

De onderzoeksteams doen soms 

ook veldstudies. Zo werd voor het rapport 

over de langdurig psychiatrische patiënten 

in ziekenhuizen (KCE-rapport vol. 84) het 

profiel van 160 patiënten in 20 Belgische 

ziekenhuizen opgemaakt. Het gebeurde op 

basis van een vragenlijst die werd ingevuld 

door hun zorgverleners. 

Vaak worden deze terreinstudies 

door universitaire of consultancy teams uit-

gevoerd. In 2009 zal het KCE in het kader 

van de studie over de behandeling van 

chronische Hepatitis B een beroep doen op 

een extern databureau. Dit verzamelt op 

een professionele manier gegevens, met 

respect voor de privacy en met het oog op 

een wetenschappelijk gebruik.

13
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Opdracht : 
de ontwikkeling en uitbouw van expertise 
en know-how
Een multidisciplinair team ...

Toen het KCE effectief van start 

ging op 1 mei 2003 stonden de twee di-

recteurs, Dirk Ramaekers en Jean-Pierre 

Closon er letterlijk alleen voor. Kort daar-

na maakte het KCE haar openstaande va-

catures bekend en het ontving meer dan 

500 cv’s. De eerste medewerkers kwamen 

vooral uit de academische wereld of van 

andere overheidsinstellingen, zoals het RI-

ZIV, de FOD Sociale Zekerheid en de 

FOD Volksgezondheid. Cécile Camberlin, 

expert data analyse: “Ik hield me bij de 

FOD Volksgezondheid bezig met de data 

analyse van ziekenhuisgegevens (MKG). 

Na mijn selectie door Selor werd ik ex-

pert data analyse bij het KCE. Mijn op-

dracht werd al snel uitgebreid met litera-

tuuronderzoek en projectmanagement.” 

Vandaag, begin 2009, telt het KCE 47 me-

dewerkers waarvan er 31 expert zijn. In 

2008 werden er 5 nieuwe medewerkers 

aangeworven, waaronder 3 experts. Naast 

de voorzitter, en de directie zijn er 5 KCE-

medewerkers met een staffunctie. Zeven 

medewerkers geven  administratieve on-

dersteuning. Zestien personeelsleden zijn 

deeltijds aan de slag. Het KCE tracht 

steeds een taalevenwicht te bewaren. Als 

federale overheidsinstelling is die tweeta-

ligheid evident, maar het is ook een troef 

voor het goede verloop van de onderzoe-

ken. Meestal zijn de onderzoeksteams im-

mers taalgemengd. 

Door het multidisciplinaire karakter 

van haar team kan het KCE quasi elke vraag 

behandelen vanuit een medische, economi-

sche, sociale, juridische en ethische invals-

hoek. Gecombineerd met een horizontale 

en weinig hiërarchische structuur zijn dit 

essentiële kenmerken van de bedrijfscul-

tuur van het KCE.

...op zoek naar een nieuwe 
algemeen directeur

In juli 2008 verliet pionier Dirk 

Ramaekers het KCE. In afwachting van de 

komst van zijn opvolger wordt zijn functie 

ingevuld door zijn vroegere adjunct, Jean-

Pierre Closon. Programmadirecteur Gert 

Peeters is adjunct algemeen directeur ad 

interim. De nieuwe algemeen directeur 

zou in principe op het einde van 2009 aan 

boord moeten zijn. Hij/zij zal de uitdaging 

hebben om het enthousiasme en de we-

tenschappelijke productiviteit van het KCE 

op peil te houden. Daarnaast zullen ook 

lessen uit het verleden moeten worden 

getrokken, o.m. over de impact en eventu-

eel de herpositionering van het KCE, om 

de door de wetgever vastgelegde objec-

tieven nog beter te kunnen behalen.

Ontwikkelen  
en delen van expertise 
Voortdurende bijscholing

Het KCE moedigt continue bijscho-

ling aan en organiseert zelf regelmatig oplei-

dingen en seminaries. Elke expert mag tot 15 

% van zijn/haar tijd besteden aan opleiding 

zelfstudie en het schrijven van wetenschap-

pelijke artikels. In 2008 volgden de KCE-me-

dewerkers 44 verschillende opleidingen in 

binnen- en buitenland, goed voor een totaal 

van meer dan 100 dagen. De interne KCE-

experts worden in hun wetenschappelijke 

ontwikkeling ondersteund door tutors. De 

tutors zijn meer ervaren experts die hun 

collega-experts begeleiden en coachen. 

Binnen de organisatie leeft er een 

cultuur van kennisuitwisseling. Patrice Cha-

lon, knowledge manager : “Door het kleine 

aantal medewerkers is er nog geen nood 

aan geïnformatiseerd kennisbeheer. De 

mensen lopen spontaan bij elkaar binnen. 

Daarnaast organiseren we maandelijks se-

minaries waarin competenties en experti-

se worden gedeeld en waarop ook exter-

ne onderzoekers worden uitgenodigd. 

Enkele voorbeelden van onderwerpen die 

reeds in een seminarie werden behandeld: 

“Europe et santé",  "Economic evaluation", 

"Quality improvement", "Health econo-

mics", "HTA basics", "Critical appraisal", 

"EBM searching”,…

Naast de wetenschappelijke exper-

tise heeft het KCE ook oog voor de zgn. 

“zachte” competenties. Het afgelopen jaar 

volgden de medewerkers een interne op-

leiding vergadertechnieken. Wekelijks wor-

den er tijdens de lunchpauze conversatieta-

fels Nederlands en Frans gehouden. Elke 

KCE’er die zijn/haar gesproken Frans of 

Nederlands wil bijspijkeren is daar welkom. 

Delen van expertise

Het KCE draagt ook haar expertise 

uit: KCE-experts geven op regelmatige ba-

sis les aan universiteiten (K.U.Leuven, UCL, 

ULB, VUB), hogescholen (HUB, Plantijn Ho-

geschool Antwerpen, Institut Cardijn), en in 

wetenschappelijke instellingen of verenigin-

gen (CEBAM, SSMG, IFEP, Instituut voor 

Tropische Geneeskunde,…). 

De KCE-medewerkers hebben in 

2008, evenals de externe experts die heb-

ben meegewerkt aan een KCE-studie, tal-
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Opdracht : het opbouwen 
van een extern kennisnetwerk

rijke (wetenschappelijke) bijeenkomsten 

bijgewoond waar ze de resultaten van de 

KCE-studies hebben voorgesteld en be-

sproken. Ze worden regelmatig gevraagd 

om op te treden als reviewer voor weten-

schappelijke tijdschriften of voor buiten-

landse onderzoeksprojecten. In 2008 publi-

ceerden de KCE-experts meer dan 30 

artikels in binnen-en buitenlandse weten-

schappelijke tijdschriften.

“KCEnet” brengt externe 
medewerkers samen

Sinds december 2008 worden alle 

externe medewerkers die ooit (on)recht-

streeks met het KCE hebben gewerkt ver-

enigd in de community “KCEnet”. Als lid 

van dit netwerk worden ze regelmatig uit-

genodigd op KCE-seminaries en ontvangen 

ze 4x per jaar de KCE Newsletter. De be-

doeling is om de interactiviteit en kennisuit-

wisseling tussen KCE en externe experts te 

bevorderen en te vergroten. Het KCE geeft 

ook op aanvraag, en in het kader van een 

KCE-project, individuele opleidingen aan 

externe onderzoekers die meer willen we-

ten over bv. literatuuronderzoek of het ge-

bruik van bibliografisch-beheer software. 

Nationale en internationale 
wetenschappelijke samenwerking 

Het KCE werkt ook samen met 

universiteiten en met Belgische weten-

schappelijke instellingen en verenigingen 

(de wetenschappelijke huisartsenorganisa-

ties, het Wetenschappelijk Instituut Volksge-

zondheid, het Intermutualistisch Agent-

schap, enz.) Veel uitdagingen in de gezond-

heidszorg stoppen echter niet aan onze 

landsgrenzen. Daarom hecht het KCE veel 

belang aan internationale samenwerking. 

Zo worden dubbele, en dus vaak overbo-

dige, onderzoeken vermeden en kunnen 

ervaringen worden gedeeld.  Het KCE is 

volwaardig lid van of neemt deel aan de 

activiteiten van internationale onderzoeks-

organisaties die actief zijn in de gezond-

heidszorg (INAHTA, OESO, CoCANPG, 

EUnetHTA,...).

Een brug slaan  
tussen beleidsmakers  
en wetenschappers,  
en toch neutraal blijven

De opdracht van het KCE voorziet 

in de samenwerking met diverse partners 

uit de gezondheidszorg, om een brug te 

slaan tussen beleidsmakers, het terrein en 

de wetenschap. De Raad van Bestuur van 

het KCE bestaat uit vertegenwoordigers 

van de meeste instanties die in België be-

trokken zijn bij het gezondheidszorgbeleid, 

zoals het RIZIV, de FOD Sociale Zekerheid, 

de FOD Volksgezondheid, de mutualiteiten, 

de beroepsorganisaties van artsen, de soci-

ale partners, enz. (voor een meer uitge-

breide tekst over de partnerorganisaties 

van het KCE, zie jaarverslag 2004-2005, be-

schikbaar op onze website). 

De dialoog met al deze partneror-

ganisaties ging in het begin vooral over de 

inhoud van het onderzoeksprogramma. 

Nadien breidde deze samenwerking zich 

uit naar het ten uitvoer brengen van de 

KCE-beleidsaanbevelingen. Het is niet de 

bedoeling van het KCE om de taak van 

deze instanties over te nemen. Het wil eer-

der een methodologische ondersteuning 

geven bij de concrete uitvoering van haar 

ideeën. 
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Opdracht : 
het communiceren van gegevens  
en informatie

Het KCE is wettelijk verplicht om een rapport op haar web-

site te publiceren binnen de maand na de goedkeuring ervan door de 

Raad van Bestuur. De website is voor iedereen toegankelijk en de rap-

porten kunnen gratis worden gedownload. Daarnaast bestaat er ook 

de mogelijkheid om tegen betaling een gedrukte versie van de rap-

porten te bestellen.

In 2008 werd de website meer dan 434 000 maal aange-

klikt, met een gemiddelde van 125 bezoekers per dag.

 

Om regelmatig nieuws te ontvangen over KCE-publicaties, 

studies die geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed, openstaande 

vacatures, enz. kan men zich registreren op de website, via de ru-

briek “MYKCE”. Sinds 2006 hebben zich op MYKCE 1645 personen 

(1076 Nederlands- en 569 Franstaligen) ingeschreven. Via de info@

mailbox trachten we vragen over onze rapporten te beantwoorden 

of de vragensteller door te verwijzen naar de juiste instantie of 

persoon.

Het KCE wil de burger informeren over haar studies en be-

leidsaanbevelingen. Over elk gepubliceerd rapport sturen we een 

persbericht naar de algemene en medische pers en staan we de 

journalisten te woord om meer informatie te geven. In 2008 versche-

nen er in totaal bijna 700 artikels waarin het KCE werd vernoemd in 
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de geschreven pers. Daarnaast werden onze experts ook geïnter-

viewd voor radio en tv. De rapporten over ziekenhuisinfecties (KCE-

rapport vol.92), medische huizen (KCE-rapport vol.85) en orthodon-

tie bij jongeren (KCE-rapport vol.77) konden rekenen op grote 

persbelangstelling. De meer technische studies over multislice CT 

scan (KCE-rapport vol.82) en de richtlijnen voor farmaco-economi-

sche evaluaties (KCE-rapport vol.78) vonden dan weer minder weer-

klank in de pers.

Het KCE heeft steeds veel belang gehecht aan haar com-

municatie en relaties met de pers. Door de vaak complexe en deli-

cate rapporten is het essentieel dat de media op een duidelijke en 

correcte manier worden geïnformeerd. Het KCE is gemakkelijk te 

contacteren en probeert de wetenschappelijke informatie in haar 

perscommunicatie zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Het hoopt 

dat de journalisten hierdoor hun berichtgeving in een correcte con-

text plaatsen en er de juiste nuances in aanbrengen. 

In het derde hoofdstuk van dit jaarverslag wordt de relatie 

tussen het KCE en de media verder belicht.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 
0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 
0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

NL FR EN 

NL FR EN 

Aantal downloads van de 101 KCE-rapporten



Good 

Analyse klinische praktijk en ontwikkeling klinische  
praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practice)

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen 
(Health Technology Assessment)

Organisatie en financiering van de gezondheidszorg  
(Health Services Research)



De evolutie van de kennis – niet alleen in de 

geneeskunde, ook in andere domeinen – zit op dit 

ogenblik in een stroomversnelling. Men schat dat de 

helft van de kennis die een kandidaat-ar ts tijdens zijn 

opleiding verwerft, na tien jaar al achterhaald is. Daar-

om moet elke praktiserende arts kunnen terugvallen 

op extra hulpmiddelen om de meest actuele kennis 

te kunnen toepassen bij de diagnosestelling of de be-

handeling van een ziekte. Deze hulpmiddelen zijn 

gekend als Guidelines of Praktijkrichtlijnen. Er wor-

den er steeds meer gepubliceerd, zowel op Belgisch 

als op Europees en mondiaal niveau, en over steeds 

meer gespecialiseerde onderwerpen. Ze worden op-

gesteld volgens streng genormaliseerde principes, op 

basis van regelmatig bijgewerkte wetenschappelijke 

gegevens uit de internationale literatuur. 

Het KCE, die deze nauwgezette manier van 

kennisvergaring in de vingers heeft, werkt systema-

tisch samen met specialisten terzake (vaak vertegen-

woordigd door hun wetenschappelijke verenigingen) 

voor het opstellen van Praktijkrichtlijnen. Opdat een 

Praktijkrichtlijn aanvaard en geïmplementeerd wordt 

door de praktijkbeoefenaars, moet ze niet alleen re-

kening houden met de internationale ‘evidence’, maar 

ook met de subtiliteiten van de lokale praktijk. De 

beste Praktijkrichtlijnen vloeien meestal voort uit 

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, die soe-

pel omkaderd worden door instellingen zoals het 

KCE. 

Het KCE biedt haar knowhow niet alleen aan 

op het vlak van de opstelling van Praktijkrichtlijnen, 

het behoort ook tot haar taken om te evalueren hoe 

de richtlijnen worden toegepast. De experts van het 

KCE observeren daarom regelmatig de geldende 

praktijken. Ze evalueren ze, vergelijken ze onderling, 

en trachten tot betere conformiteit te komen. Daar-

bij moeten ze tegemoetkomen aan de meest hoog-

staande kwaliteitsstandaarden, zoals terecht wordt 

verwacht door de patiënten die de zorgen toege-

diend krijgen en de burgers die bijdragen tot de fi-

nanciering van de ziekteverzekering. Bij dit alles moet 

gestreefd worden naar een evenwicht tussen de the-

rapeutische vrijheid van de behandelende arts en het 

collectieve belang. 

Deze analyse van de klinische praktijk door 

het KCE kadert in diverse samenwerkingsverbanden 

met andere Belgische en internationale wetenschap-

pelijke instellingen en beleidsinstanties die verant-

woordelijk zijn voor de promotie van een kwaliteits-

volle geneeskunde. 

Clinical Practice

Hier vindt u een overzicht van de studies die het KCE in 2008 beëindigde over Good Clinical Practice. Op de website 

van het KCE (www.kce.fgov.be) vindt u de integrale versie van deze en alle andere rapporten.
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Praktijkrichtlijnen vatten samen hoe 

een arts best handelt in bepaalde situaties. 

Ze helpen arts en patiënt bij het nemen van 

beslissingen, zonder afbreuk te doen aan 

hun autonomie. Het College voor Oncolo-

gie, de Federale Overheidsdienst (FOD) 

Volksgezondheid en het KCE stelden samen 

een nationale richtlijn op voor de behande-

ling van slokdarm-en maagkanker. Ze ba-

seerden zich daarvoor op de meest recente 

wetenschappelijke informatie. Een grote 

groep experts werkte hieraan mee en 

waakte over de inhoud.

Jaarlijks sterven in ons land onge-

veer 1500 mensen aan slokdarm- of maag-

kanker. Slokdarmkanker is een erg agressie-

ve kanker. Slechts één op tien mensen bij 

wie men deze kanker vaststelt, is na vijf jaar 

nog in leven. Chirurgie is zowat de enige 

kans op genezing en een langer leven. Een 

groot deel van de patiënten valt echter te-

rug op een palliatieve behandeling. 

De nieuwe richtlijn behandelt de 

belangrijkste fases in de aanpak van slok-

darm- en maagkanker, van diagnose tot be-

handeling en opvolging. 

De diagnose baseert zich op een 

combinatie van klinisch onderzoek, endo-

scopie en weefselonderzoek. Vooral in geval 

van aanhoudend braken, gewichts- en 

bloedverlies, verminderde eetlust of proble-

men met slikken, is een endoscopie aange-

wezen. 

Voor de behandeling staat chirurgie 

– indien mogelijk – centraal. Ook de pallia-

tieve behandeling komt in de richtlijn aan 

bod. Een gespecialiseerd team moet zich bij 

de zorg richten op symptoomcontrole 

(pijnbestrijding, verhelpen van slikproble-

men,…), voeding en levenskwaliteit. De 

huisarts speelt een belangrijke coördine-

rende rol bij de organisatie van de palliatie-

ve thuiszorg. Een multidisciplinaire benade-

ring in elk stadium van de ziekte is van 

cruciaal belang. Samenwerking tussen de 

oncoloog, de chirurg, de radiotherapeut, de 

radioloog, de patholoog en de maag-darm-

specialist is een noodzaak.

Tot slot geeft de richtlijn ook een 

voorzet voor het meten van de zorgkwali-

teit. Het is een belangrijke manier om te 

waken over de toepassing van de richtlijn. 

KCE-rapport vol.75:  

Wetenschappelijke ondersteuning van het 

College voor Oncologie: een nationale 

praktijkrichtlijn voor de aanpak van 

slokdarm- en maagkanker. In samenwerking 

met het College voor Oncologie en de FOD 

Volksgezondheid.  

NATIONALE RICHTLIJN  
VOOR DE BEHANDELING  
VAN SLOKDARM- EN MAAGKANKER

...helpen de juiste klinische beslissing te nemen



België kan prat gaan op een ge-

zondheidszorg met een hoge kwaliteit. De 

huisarts is daarin een cruciale schakel. Via 

het medisch dossier van de patiënt treedt 

hij/zij op als eerste aanspreekpunt en als 

 coördinator. Een groot deel van de gezond-

heidsklachten in België komen bij de huis-

arts terecht. Werken aan de kwaliteit van de 

huisartspraktijk is dus geen overbodige luxe. 

Het KCE doet enkele voorstellen en springt 

daarbij op de boot van enkele bestaande 

Europese initiatieven. 

De Belgische stand van zaken
Ook in België bestaan er maatrege-

len om de kwaliteit van de gezondheidszorg 

te verbeteren. De feedback over het voor-

schrijven van antibiotica, de individuele ac-

creditatie, de richtlijnen voor huisartsen, de 

collegiale overleggroepen,… zijn daar voor-

beelden van. Dit zijn echter losstaande initi-

atieven en de schaarse informatie die voor-

handen is, wijst op een beperkt positief 

effect op de kwaliteit van de patiëntenzorg. 

Een expliciet en coherent kwaliteitsbeleid, 

met een focus op de klinische praktijk en 

formele meetinstrumenten, moet dus nog 

op de sporen worden gezet.

Inpikken op buitenlandse kennis 
en ervaring

Als eerste stap in deze studie analy-

seerde het KCE de wetenschappelijke lite-

ratuur over de bestaande systemen voor 

kwaliteitsverbetering in Frankrijk, Neder-

land, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 

Australië. 

De buitenlandse ervaring leert ons 

dat initiatieven voor kwaliteitsverbetering 

enkel succesvol zijn als zij deel uitmaken van 

een nationaal beleid. De verdere implemen-

tatie van een kwaliteitssysteem hangt af van 

verschillende factoren zoals de beroepscul-

tuur, de opinieleiders, de financiering van de 

kwaliteitsinitiatieven, de organisatie van de 

huisartsgeneeskunde en de verwachtingen 

van de patiënten.

Werkt het EPA-model   
in België?

In dit project testte het KCE de EPA 

uit op enkele Belgische huisartsenpraktijken 

De EPA procedure (European Practice As-

sessment Tool) is een Europees instrument 

om de kwaliteit van huisartsenpraktijken te 

meten op vlak van infrastructuur, mensen, 

informatie, financieel beheer, kwaliteit en 

veiligheid. De procedure omvat een vragen-

lijst voor de praktijk, een praktijkbezoek met 

nadien een feedback, en een interview met 

de arts. 

Het uittesten van EPA was een 

complexe en erg prijzige taak. De recrute-

ring van de deelnemende praktijken bleek 

moeizaam en het vereiste een hogere inzet 

van hun personeel dan verwacht. De eisen 

m.b.t. IT infrastructuur en ondersteuning 

waren erg hoog. Per praktijk bedraagt de 

kostprijs jaarlijks ongeveer 1000 euro voor 

een periode van drie jaar. 

Positieve effecten waren er ook. De 

deelnemende huisartsen apprecieerden de 

kans om EPA te doorlopen en de feedback 

over de kwaliteit van hun werk. Hoewel 

EPA hun betrokkenheid bij kwaliteitsverbe-

tering verhoogde, leidde dit niet tot veel 

verandering. De huisartsen misten hiervoor 

verdere coaching. 

Sleutels tot een Belgisch 
kwaliteitsprogramma

Bij de implementatie van een Bel-

gisch kwaliteitssysteem moet de rol van alle 

betrokken partijen duidelijk omschreven zijn: 

De huisartsenpraktijken zelf spelen 

een cruciale rol. Ze moeten overtuigd zijn 

van het belang van kwaliteitsverbetering. Ze 

moeten beschikken over voldoende midde-

len, o.m. op vlak van informatica en perso-

neel, en bereid zijn om gezondheidsgege-

vens nauwkeurig te registreren.

Een kwaliteitsplatform kan het kwa-

liteitsgebeuren coördineren. Het biedt IT 

ondersteuning voor de implementatie van 

verschillende procedures en het staat in 

voor de verwerking van gegevens. Het plat-

form geeft feedback aan de huisartsenprak-

tijk en het treedt op als coach. Naar de 

KWALITEITSBEVORDERING  
IN DE HUISARTSENPRAKTIJK 

…status quo of quo vadis? 
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Tussen de verschillende ziekenhuizen bestaan er grote 

verschillen met betrekking tot de behandeling van rectumkanker 

en de resultaten ervan. Daarom riep een aantal kankerspecialis-

ten op tot meer standaardisatie en kwaliteitsbewaking. En zo 

ontstond PROCARE (PROject on CAncer of the Rectum): een 

multidisciplinair team met alle specialisaties die betrokken zijn bij 

de behandeling van rectale kanker. Onder begeleiding van het 

KCE werkten ze een reeks van kwaliteitscriteria uit voor de 

opvolging en de verbetering van de zorg voor rectumkankerpa-

tiënten. Een belangrijk resultaat dat ook voor de zorg voor an-

dere kankers waardevol kan zijn. 

Het rectum of de endeldarm is het laatste deel van de 

dikke darm, gelegen net voor de aars. Per jaar krijgen 1900 men-

sen in België te horen dat ze aan rectumkanker lijden. Naar 

schatting 450 patiënten sterven jaarlijks aan deze ziekte. Deze 

vorm van kanker vraagt een zeer specifieke aanpak, vooral dan 

chirurgisch.

In 2007 kwam PROCARE al tot een nationale richtlijn 

met aanbevelingen rond de diagnose, behandeling en opvolging 

van rectumkanker. In een volgende stap bepaalde de werkgroep 

40 indicatoren waarmee de kwaliteit van rectumkankerbehan-

deling kan worden gemeten. Het aantal overlevende patiënten 

na 5 jaar of de sterfte na chirurgie zijn maar enkele voorbeelden 

van dergelijke indicatoren.

Om aan kwaliteitsbewaking te kunnen doen moeten er 

natuurlijk de nodige betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Het 

Kankerregister speelt een centrale rol in het leveren ervan. Aan 

de hand van de indicatoren worden ze gemeten en geïnterpre-

teerd. De feedback die de ziekenhuizen uiteindelijk krijgen, is 

cruciaal om de behandeling van rectumkanker gericht te verbe-

teren. De meeste Belgische ziekenhuizen zijn alvast enthousiast. 

Ruim de helft verzamelt al meer dan twee jaar de relevante 

gegevens en kreeg intussen een eerste maal feedback. Alles is 

klaar om de kwaliteitsbewaking in de loop van 2009 van start te 

laten gaan. 

KCE-rapport vol.81:  

Kwaliteit van rectale kankerzorg – Fase 2: ontwikkeling en test 

van een set van kwaliteitsindicatoren. In samenwerking met 

PROCARE.

RECTUMKANKER
 ... meten en testen van de kwaliteit 

 beleidsmakers en de onderzoekswereld speelt het anonieme data 

door. De deelnemers aan dit kwaliteitsplatform komen het beste uit 

verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Dat zorgt voor een 

breed draagvlak. 

Huisartsenverenigingen en de academische wereld maken 

‘het veld’ warm voor de idee van kwaliteitsverbetering als onder-

deel van een professionele cultuur. Meer nog, ze brengen de (toe-

komstige) huisartsen de concepten van kwaliteitsontwikkeling bij. 

Ze staan zelf in voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en 

efficiënte instrumenten om kwaliteit te verbeteren.

De overheid leidt dit ganse kwaliteitsverhaal. Het is haar rol 

om dit kwaliteitsbeleid te definiëren, te zorgen voor een passende 

wetgeving en een kwaliteitstraject uit te stippelen. Ook de oprich-

ting en ondersteuning van een kwaliteitsplatform en het standaar-

diseren van het IT systeem, horen bij haar takenpakket. Dat een fi-

nanciële ondersteuning of herverdeling van bestaande budgetten 

bij dit alles noodzakelijk is, hoeft geen betoog. 

Een veelbelovend project.
De ontwikkeling, het testen, de implementatie en evaluatie 

van een kwaliteitssysteem is een werk van lange adem. Het KCE 

werkte in deze studie nauw samen met de universitaire huisartsenaf-

delingen van de Universiteit Antwerpen en de UCL en de huisart-

senverenigingen Domus Medica en de Société Scientifique de Méde-

cine Générale (SSMG). Een expliciet kwaliteitsbeleid, de oprichting 

van een kwaliteitsplatform, de betrokkenheid van de academische 

wereld en de huisartsenverenigingen voor het definiëren van kwali-

teitsinitiatieven, instrumenten en indicatoren, zijn de volgende stap-

pen in dit ambitieuze traject.

KCE-rapport vol.76:  

Kwaliteitsbevordering in de huisartsenpraktijk in België: status quo 

of quo vadis? In samenwerking met Universiteit Antwerpen, UCL, 

Domus Medica en SSMG. 

Dominique Paulus,  
senior arts expert:

Het internationale perspectief verrijkt dit rapport. De studie speelt 

in op de internationale tendens om verbeteringssystemen te creë-

ren voor de algemene gezondheidszorg. Ze sluit af met een origi-

neel conceptueel kader voor de implementatie van een kwaliteit-

systeem in de huisartsenpraktijk in België. De meerwaarde van dit 

onderzoek wordt door verschillende publicaties in medische tijd-

schriften erkend. 
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Kinderen met o.a. mentale handi-

caps, spraak- en taalstoornissen, aandachts- 

en concentratiestoornissen (AD(H)D) en 

autismespectrum- en leerstoornissen (bvb 

dyslexie) komen in ons land dikwijls terecht 

in één van de 45 centra voor NOK revali-

datie (Neus-Oor-Keel) of in één van de 49 

centra voor PSY revalidatie (psychische 

stoornissen). Ze genieten er een multidisci-

plinaire, ambulante behandeling.

Naast deze centra bestaan er nog 

andere zorgverleners, zoals taakleerkrach-

ten op school of logopedisten, die aan deze 

kinderen een monodisciplinaire behande-

ling aanbieden.

Een onderzoek naar 
de doelgroepen  
van de NOK/PSY centra.

Elke jaar behandelen de NOK/PSY 

revalidatiecentra ongeveer 10 000 personen, 

meestal kinderen. Bij 90 % van die kinderen 

wordt naast een hoofdstoornis minstens 

ook één bijkomende stoornis vastgesteld 

(bvb ADHD en dyslexie). Scholen, CLB, huis-

artsen of specialisten verwijzen deze kinde-

ren door naar de revalidatiecentra. Soms 

nemen ouders zelf het initiatief. 

Duidelijke regionale verschillen 
De NOK/PSY centra zijn geogra-

fisch ongelijk verdeeld. In Waals-Brabant en 

Luxemburg zijn er geen. Een duidelijk beeld 

op de zorgverlening die de kinderen in 

deze regio’s krijgen ontbreekt. Verder on-

derzoek moet dit uitklaren. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de 

diagnose van ADHD of leerstoornis meer 

gesteld wordt in Vlaanderen dan in Wallonië. 

In het zuiden van het land valt de diagnose 

mentale achterstand vaker. De reden voor dit 

verschil werd niet onderzocht. Een mogelijke 

hypothese is dat de patiënten opgevangen 

worden door andere diensten dan de NOK/

PSY centra. Het kan ook veroorzaakt worden 

door een verschil in de medische en psycho-

logische opleiding van de twee landsdelen.

Naar een gesystematiseerde 
diagnose en behandeling

Volgens het KCE zijn er momenteel 

in de wetenschappelijke literatuur geen de-

gelijke studies die de meerwaarde van 

mono- of multidisciplinaire behandeling ten 

opzichte van elkaar onderzoeken. Ook 

werd nog niet onderzocht hoe lang en hoe 

intensief de behandeling moet zijn.

Voor kinderen met ADHD zijn er 

wetenschappelijke bewijzen dat het trainen 

van de ouders (en de leerkracht) in ge-

dragsaanpak veel meer effect heeft dan 

een individuele begeleiding van het kind. 

Ook voor kinderen met autismespectrum-

stoornissen is het beter zowel kind als ou-

ders te begeleiden. Andere wetenschappe-

lijk onderbouwde resultaten van de behan-

delingen ontbreken nog in de literatuur. 

Daarnaast zijn er ook voor België geen 

 uniforme cijfers beschikbaar over de be-

handelresultaten.

Het KCE stelt voor in alle NOK/PSY 

centra dezelfde criteria en testen te gebrui-

ken voor het stellen van de diagnose en het 

meten van de resultaten. Het koppelen van 

de terugbetaling aan een gestandaardiseerde 

registratie van de interventies die gelijktijdig 

lopen buiten het centrum, stimuleert een be-

tere organisatie van de zorgverlening. 

Een grote brok  
van het revalidatiebudget

In 2007 betaalde het RIZIV 80 mil-

joen euro voor ambulante revalidatie, wat 

neerkomt op 20% van het jaarlijkse revali-

datiebudget van het RIZIV. Hierdoor zijn 

de NOK/PSY centra één van de belangrijk-

ste groepen binnen de revalidatiesector. 

De terugbetaling door de ziekteverzeke-

ring bedraagt meer dan 90% van de reële 

kosten van de behandeling. Het KCE raadt 

aan de financiering van de centra afhanke-

lijk te maken van een deelname aan dege-

lijke wetenschappelijke studies, te beginnen 

met de doelgroepen spraak-, taal-, en leer-

stoornissen. 

KCE-rapport vol.97: NOK/PSY 

revalidatiecentra: doelgroepen, wetenschappelijke 

evidentie en zorgorganisatie. In samenwerking 

met UGent, Universiteit Antwerpen en de 

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

CENTRA VOOR KINDEREN MET LEER-, 
TAAL- EN GEDRAGSSTOORNISSEN

 … onvoldoende wetenschappelijk bewijs  

Marijke Eyssen, arts expert:

Dit rapport toont opnieuw aan hoe weinig degelijke wetenschappelijke evidentie er beschik-

baar is in de revalidatiesector. Hier moet dringend werk van gemaakt worden. Dat is onze 

belangrijkste aanbeveling. Het blijkt ook weer dat het overlappende zorgaanbod door an-

dere sectoren die niet onder federale bevoegdheid, de gegevensinzameling moeilijk maakt.
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Health

Analyse klinische praktijk  
en ontwikkeling klinische praktijkrichtlijnen  
(Good Clinical Practice)

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen 
(Health Technology Assessment)

Organisatie en financiering van de gezondheidszorg  
(Health Services Research)
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De toenemende vergrijzing vormt een grote uitdaging 

voor het budget van de gezondheidszorg. Wat minder goed ge-

weten is, is dat de constante toevloed aan nieuwe medische tech-

nologieën en behandelingen een nog grotere uitdaging vormt 

voor een doelmatige verdeling van de beperkte middelen. De 

markt wordt overspoeld met meestal zeer dure technologieën, 

behandelingen en geneesmiddelen die door hun producenten 

vaak als innovatief en veelbelovend worden voorgesteld. Maar is 

dat ook werkelijk het geval? En bieden ze voldoende meerwaarde 

voor de prijs die ervoor gevraagd wordt? Een kritische analyse of 

een Health Technology Assessment (HTA) moet een antwoord 

op deze vragen geven.

In het kader van een HTA wordt nagegaan of een tech-

nologie of product veilig en werkzaam is. Het is evident dat ze niet 

schadelijk mogen zijn. En bij de patiënt moet er een verbetering 

merkbaar zijn in vergelijking met geen of de klassieke behandeling.

Wat vaak controverse veroorzaakt is het aspect van de 

kosten-effectiviteit van de onderzochte technologie of behande-

ling. Hierbij gaan de onderzoekers na of de gezondheidswinst in 

verhouding staat tot de kost, met andere woorden, of de techno-

logie of behandeling een betaalbare meerwaarde biedt.

In de praktijk kan HTA dus voor een dilemma zorgen: hoe 

gaat de ziekteverzekering om met een veelbelovende, innovatieve 

technologie waar de nodige bewijskracht veelal nog beperkt of 

onzeker is? Te lang wachten met de introductie kan levensred-

dende behandelingen aan de patiënten ontzeggen. Te snel intro-

duceren kan leiden tot belangrijke risico’s voor de patiënt en een 

ontsporing van het budget van de ziekteverzekering.

De industrie heeft een wat ambigue relatie met HTA. De 

producent van een nieuw geneesmiddel, toestel of technologie 

ziet in HTA een mechanisme dat de marktintroductie van zijn 

product kan vertragen. Een positief HTA is anderzijds een enorme 

stimulans. Een goede samenwerking tussen industrie en HTA-

onderzoekswereld biedt voor beiden voordelen. Als ze samen-

werken, kunnen ze wetenschappelijke gegevens efficiënter gebrui-

ken of klinische studies optimaliseren tijdens de ontwerpfase. 

Bovendien draagt een succesvol HTA-onderzoek bij tot een bre-

der en duurzamer gebruik van het nieuwe product. Voor de pro-

ducent kan dat op lange termijn waardecreërend zijn. 

Het KCE bouwde het HTA-luik uit tot één van de belang-

rijke pijlers van haar opdracht. Niet als middel om besparingen in 

de gezondheidssector te rechtvaardigen of een rem te zetten op 

de toepassing van nieuwe technologie. Wel om de overheid bij te 

staan in haar zoektocht naar meerwaarde voor de patiënt en het 

doelmatig gebruik van beschikbare middelen. Daarbij hoeft inno-

vatie niet noodzakelijk te leiden tot een peperdure gezondheids-

zorg. Innovatie betekent ook betere én goedkopere producten 

voortbrengen. Met haar HTA-onderzoek wil het KCE bijdragen 

tot een optimale inzet van de beperkte beschikbare middelen.

Technology Assessment

Hier vindt u een overzicht van de studies die het KCE in 2008 beëindigde over Health Technology Assessment. Op de website van het KCE  

(www.kce.fgov.be) vindt u de integrale versie van deze rapporten.
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Hyperbare zuurstoftherapie is niet 

nieuw. Patiënten krijgen deze therapie al 

decennialang bij CO-vergiftiging, acute 

doofheid of probleemwonden. De ziekte-

verzekering betaalt de therapie beperkt 

terug. Er wordt nu een uitbreiding van 

deze terugbetaling gevraagd. Maar daar-

voor moet de werkzaamheid van deze 

therapie eerst onomstotelijk bewezen zijn. 

Het KCE ging op zoek naar bewijzen en 

stelde vast dat eerst meer wetenschappe-

lijke onderzoek nodig is. 

Bij hyperbare zuurstoftherapie of 

HBOT (Hyperbaric Oxygenation Therapy) 

krijgt de patiënt zuurstof toegediend terwijl 

hij zich in een kamer met verhoogde druk 

bevindt (een compressiekamer). 

Klassiek bij duikongevallen
Bij duikongevallen bijvoorbeeld, is 

HBOT dé behandeling. Als een duiker te 

snel naar de oppervlakte komt, ontstaan er 

gasbelletjes in de weefsels. Dat zorgt voor 

hevige pijn en loopt in ernstige gevallen 

soms dodelijk af. In een compressiekamer 

lossen de bellen op door de druk eerst op 

te drijven en daarna geleidelijk te laten 

 dalen. Een aanpak die al in de 19de eeuw 

gekend was, en meteen al een historisch 

bewijs voor de werking van de compressie-

kamer. Het is echter niet duidelijk of het 

bijkomend toedienen van zuurstof extra 

voordelen biedt. 

Maar ook in andere gevallen? 
Vandaag past men HBOT ook 

voor een 10-tal andere aandoeningen toe. 

Maar met welk effect? Er bestaan te weinig 

wetenschappelijke studies. Rond diabeti-

sche voetwonden, acute doofheid en 

weefselschade na radiotherapie zijn de 

studies van een lage kwaliteit. Bij CO-ver-

giftiging maakt het op lange termijn neuro-

logisch geen verschil uit of men deze the-

rapie toepast of enkel zuurstof toedient. 

Hyperbare voorzieningen  
in België

België telt 12 centra met hyperbare 

voorzieningen. In vergelijking met onze 

buurlanden is dat veel. Voor de eerste twee 

dagen van de therapie wordt een beperkte 

terugbetaling voorzien. Dat weegt niet 

zwaar door op de gemeenschap. Voor de 

sessies die het RIZIV niet terugbetaalt, vari-

eren de prijzen tussen de centra sterk: van 

gratis tot 20 à 30 euro per bijkomende ses-

sie of een forfait van 200 euro voor meer 

dan vijf sessies. 

Voorzichtig met de uitbreiding 
van de terugbetaling

Er wordt gevraagd om de terugbe-

taling voor een aantal aandoeningen uit te 

breiden. Dit gaat van 3 (voor CO-vergifti-

ging) tot 40 sessies (voor diabetische voet-

wonden). Het KCE meent dat vooraf geran-

domiseerd klinisch onderzoek nodig is naar 

de effectiviteit en de kosten van de behan-

delingen met HBOT. Een voorwaardelijke 

financiering kan dit aanmoedigen. Pas daar-

na blijkt of een uitbreiding van de terugbe-

taling verantwoord is. 

KCE-rapport vol.74:  

Hyperbare Zuurstoftherapie:  

Rapid Assessment.

HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE
... meer dan lucht, maar niet duidelijk bewezen

26

Mattias Neyt,  
expert economische analyse:

Het is belangrijk de terugbetaling van be-

handelingen te koppelen aan een weten-

schappelijke onderbouwing. Ten gevolge 

van dit rapport besliste het RIZIV de te-

rugbetaling voorlopig niet uit te breiden. 

Het KCE hoopt dat de wetenschappelijke 

wereld er in slaagt gerandomiseerde stu-

dies op te starten. Op die manier zou er 

duidelijkheid komen over de toegevoegde 

waarde van deze therapie voor specifieke 

indicaties.
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Nieuwe geneesmiddelen leggen 

een heel traject af voor ze in de apotheek 

terechtkomen én voor het RIZIV de volle-

dige of een deel van de kostprijs voor zijn 

rekening neemt. In een eerste fase evalu-

eert het Europees of Belgisch genees-

middelen agentschap het geneesmiddel.  Is 

het werkzaam en veilig, dan wordt het gere-

gistreerd en kan het op de markt worden 

gebracht.

Vervolgens kan de fabrikant de te-

rugbetaling voor dit geneesmiddel aanvra-

gen bij de Commissie Tegemoetkoming Ge-

neesmiddelen (CTG) van het RIZIV. Een 

geneesmiddel dat wordt terugbetaald wordt 

goedkoper voor de klant en ligt daardoor 

beter in de markt. Na vaak jarenlange inves-

teringen in onderzoek is dat een goede zaak 

voor de fabrikant.

 

Nood aan bruikbare 
aanvraagdossiers 

De CTG stelt zich bij de beoorde-

ling van de terugbetalingaanvraag een aantal 

vragen: Heeft een nieuw product een thera-

peutische meerwaarde ten opzichte van be-

staande behandelingen? Is er nood aan een 

dergelijk product? Wat is de prijs? Hoeveel 

daarvan wil de firma terugbetaald zien? Wat 

is de impact op het budget van het RIZIV? 

Voor producten met een aangetoonde the-

rapeutische meerwaarde wordt bovendien 

de vraag gesteld of het geneesmiddel zijn 

geld waard is, of anders gezegd: is het kos-

teneffectief ? De bewijslast van die kostenef-

fectiviteit ligt bij de fabrikant.

De procedures die de CTG moet 

volgen zijn duidelijk in de wet vastgelegd. 

De kwaliteitsvereisten waaraan de econo-

mische informatie in het aanvraagdossier 

moet voldoen zijn veel minder duidelijk. 

Daardoor zijn ze vaak weinig transparant en 

zijn de resultaten vaak slechts beperkt ver-

gelijkbaar voor verschillende geneesmidde-

len. De bruikbaarheid van de kosteneffecti-

viteitsanalyse is bijgevolg vandaag relatief 

beperkt. Om die bruikbaarheid te verhogen 

werkten het KCE en het RIZIV samen me-

thodologische richtlijnen uit.

Van voorlopige naar definitieve 
richtlijnen

In 2006 startten het KCE en het 

RIZIV dit project op. Een reeks voorlopige 

richtlijnen voor farmaco-economische eva-

luaties werd opgesteld en gedurende een 

jaar uitgetest en becommentarieerd door 

de Belgische farmaceutische industrie. Op 

basis van hun feedback werden de voorlo-

pige richtlijnen omgevormd tot definitieve. 

De 12 richtlijnen sommen de minimale ver-

eisten op waaraan de farmaco-economi-

sche evaluatie in de terugbetalingaanvragen 

van de geneesmiddelenproducenten moe-

ten voldoen op vlak van methodologie en 

rapportering. 

Het garandeert vandaag meer 

transparantie en consistentie in de farmaco-

economische analyses bij de ingediende te-

rugbetalingaanvragen. Maar vermits de far-

maco-economie snel evolueert, moeten 

deze richtlijnen regelmatig worden aange-

past aan nieuwe ontwikkelingen en inzich-

ten. Alleen dan blijven ze nuttig.

KCE-rapport vol.78:  

Richtlijnen voor farmaco-economische 

evaluaties in België. In samenwerking met 

RIZIV. 

RICHTLIJNEN VOOR  
FARMACO-ECONOMISCHE 
EVALUATIES

...een leidraad voor de farmaceutische industrie
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Irina Cleemput,  
senior expert economische analyse:

Economische evaluaties moeten beleidsmakers informeren over de kosteneffectiviteit van 

gezondheidsinterventies. De standaardisatie van de evaluaties verhoogt hun bruikbaarheid 

voor het beslissingsproces: het laat toe de farmaco-economische studies met elkaar te ver-

gelijken. De richtlijnen zijn in eerste instantie bedoeld voor farmaceutische firma’s, maar ze 

kunnen in principe ook worden toegepast op andere vormen van gezondheidsinterventie. Ze  

zijn het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de industrie, de Commissie 

voor Tegemoetkoming voor Geneesmiddelen en het KCE. 
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Bij een kransslagadervernauwing 

krijgt het hart te weinig of geen bloed en 

zuurstof. Dat kan leiden tot pijn in de borst 

(angina pectoris), een hartinfarct of zelfs 

plotse dood. Vaak volstaat medicatie als be-

handeling. In bepaalde gevallen moet de 

kransslagader operatief of met een ballon-

netje worden vrijgemaakt. In dat geval is 

een voorafgaande beeldvorming nodig.

Tot voor kort was coronarografie 

dé methodiek om een vernauwing in beeld 

te brengen. Via de lies schuift de dokter een 

buisje in een slagader en spuit een kleurstof 

rechtstreeks in de kransslagader. Een inter-

ventie die een opname in het ziekenhuis 

vereist.

Multislice CT-scanners (of MSCT) 

kunnen door middel van röntgenstralen en 

een inspuiting van een contrastvloeistof drie-

dimensionale beelden maken van het hart en 

de kransslagaders. Het KCE vergeleek deze 

nieuwe aanpak met de klassieke technieken 

en onderzocht de pro’s en contra’s van MSCT. 

Voordelen:
 ■ De techniek is prijs- en patiëntvriendelijk. 

Een hospitalisatie is niet nodig.

 ■ MSCT brengt normale kransslagaders 

goed in beeld. Dat maakt MSCT vooral 

geschikt om mensen gerust te stellen. 

Hiervoor zijn er echter eenvoudigere en 

goedkopere alternatieven

Nadelen: 
 ■ Met één onderzoek gaat een stralings-

dosis gepaard, die overeenkomt met 500 

röntgenopnames van de borstkas. Dat 

brengt een kankerrisico met zich mee. 

Veiligere toestellen geven dan weer een 

minder goede beeldkwaliteit. 

 ■ Als er een kransslagadervernauwing 

wordt vastgesteld is er toch nog een in-

vasieve ingreep nodig om de vernauwing 

open te maken. 

 ■ De resultaten van de MSCT zijn soms 

misleidend. Soms onderscheiden ze een 

onschuldige verkalking niet van een ver-

nauwing, met nodeloos gealarmeerde 

mensen en nutteloze bijkomende on-

derzoeken tot gevolg. 

Het KCE concludeert dat het niet 

bewezen is dat MSCT hartaanvallen voor-

komt of levens redt. Over de kosteneffecti-

viteit ten opzichte van de andere technie-

ken spreekt het KCE zich niet uit. Daarover 

zijn er te weinig gegevens. 

Suggesties van het KCE: beperk de 

terugbetaling tot patiënten met bepaalde 

symptomen, zoals patiënten met atypische 

pijn in de borst bij wie andere niet-invasieve 

testen onmogelijk zijn. Geef radiologen een 

specifieke opleiding. Sta enkel aan een car-

dioloog of urgentist toe dit onderzoek aan 

te vragen. Registreer patiënten die een 

MSCT ondergaan en neem hen op in een 

nationale klinische studie. 

KCE-rapport vol.82:  

64-Slice computertomografie van de 

kransslagaders bij patiënten met 

vermoeden van coronaire hartziekte.

MULTISLICE CT SCANNERS
...nog niet klaar voor diagnose kransslagadervernauwing

Hans Van Brabandt,  
arts expert:

Multisclice CT-scanners kosten zeer veel 

geld en zijn nog niet klaar voor een veral-

gemeend gebruik in de cardiologische 

praktijk. 
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PROSTAATKANKER  
EN PROSTAATVERGROTING

...enkele nieuwe behandelingen onder de loep genomen

Prostaatkanker is de meest voorko-

mende kanker bij mannen, maar niet de 

meest levensbedreigende. Als doodsoor-

zaak staat hij wel op de derde plaats van de 

kankers. Wie aan deze kanker sterft, is vaak 

ouder dan 75 jaar. De kanker wordt meest-

al in een relatief vroeg stadium ontdekt. 

Van oude…
Een operatieve verwijdering of een 

bestraling van de prostaat geeft vaak een 

uitstekende overlevingskans. Maar de bij-

werkingen van deze behandelingen kunnen 

flink vervelend zijn: erectiestoornissen, in-

continentie, darmproblemen,…Om deze 

nevenwerkingen te vermijden, probeert 

men nieuwe technieken uit. 

…naar nieuwe behandelingen 
van prostaatkanker

Bij High-intensity Focused Ultra-

sound of HIFU verwarmen hoogfrequen-

te geluidsgolven de tumorcellen en ver-

nietigen ze. Maar het KCE meent dat er 

vandaag te weinig bewijzen bestaan over 

de voor- en nadelen van deze behande-

ling vergeleken met de standaardbehan-

deling. De kosten zijn hoog, al is het aantal 

behandelingen nog beperkt tot minder 

dan 1% van de Belgische prostaatkanker-

patiënten in vier Belgische ziekenhuizen. 

De patiënt (of zijn privéverzekering) be-

taalt de kosten van de therapie deels zelf:  

van 0 tot 3000 euro naargelang het zie-

kenhuis. 

De situatie is anders voor patiënten 

bij wie een plaatselijk recidief optreedt. Voor  

deze beperkte patiëntengroep is de zware 

en dure hormoontherapie immers het eni-

ge alternatief. Voor hen is een terugbetaling 

wel aangewezen.

Goedaardige 
prostaatvergrotingen

Ongeveer de helft van de manne-

lijke 60-plussers lijdt aan een goedaardige 

vergroting van de prostaat. Als dat verve-

lende gevolgen geeft bij het urineren (een 

zwakke of onderbroken urinestraal, vaker 

urineren,…) is een behandeling aan te ra-

den. Zowel geneesmiddelen als een opera-

tie komen hiervoor in aanmerking. 

Sinds meer dan 60 jaar is de Tran-

sUrethrale Resectie van de Prostaat of 

TURP de meest effectieve en meest onder-

zochte ingreep. Het houdt in dat de dokter 

de prostaat afschraapt via een klein buisje in 

de plasbuis. Ook hier kunnen er nadelige 

gevolgen zijn zoals bloedingen, erectie- en 

ejaculatieproblemen. Argumenten voor de 

urologen om nieuwe technieken toe te pas-

sen zoals de Photoselective Vaporization of 

the Prostate (PVP) en holmium lasers.

Sinds 2004 voerden vijf ziekenhui-

zen in ons land samen 300 PVP procedures 

uit. Dit komt neer op minder dan 1% van 

de operaties. De ziekenhuizen factureren 

hiervoor meestal een klassieke behandeling 

aan de ziekteverzekering. De patiënt (of zijn 

privéverzekering) betaalt de prijs van de 

laser uit eigen zak, ongeveer 1500 euro. De 

holmium behandeling gebeurt in ons land 

nog niet. 

Ook hier stelt het KCE vast dat er 

niet voldoende wetenschappelijk bewijs is 

voor de veiligheid en de doeltreffendheid 

van de twee lasertechnieken. De investe-

ringskosten in materiaal en opleiding zijn 

bovendien hoog. De klassieke behandeling 

geeft goede resultaten en vormt een on-

derdeel van de opleiding van de studenten 

urologie aan de universiteiten. De TURP be-

handeling blijft daarom best als standaard-

behandeling behouden. Met de terugbeta-

ling van de lasertechnieken wordt beter nog 

gewacht. Ook moeten de patiënten op de 

hoogte gebracht worden van de risico’s van 

de laserbehandelingen.

KCE-rapport vol.89:  

Rapid assessment van enkele nieuwe 

behandelingen voor prostaatkanker en 

goedaardige prostaathypertrofie.

Françoise Mambourg,  
arts expert:

De nieuwe technologieën zijn niet nood-

zakelijk beter dan de oude. Caroline Obyn,  
expert economische analyse:

Voor veel nieuwe behandelingen ontbre-

ken voorlopig nog overtuigende gegevens 

over de klinische doeltreffendheid. Pas als 

een nieuwe behandeling beter blijkt, is een 

gezondheids- economische evaluatie 

waarbij het prijskaartje en de klinische 

voordelen worden afgewogen nuttig.
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Meer dan de helft van de mensen 

ouder dan 60 en meer dan 80% van de 

zeventig plussers kampt met een achteruit-

gang van het gehoor, de ene wat meer dan 

de andere. Dit probleem kan voor een 

deel worden opgevangen met een hoor-

apparaat. 

Meer senioren… meer 
hoorapparaten

Vandaag komen er ongeveer 

700 000 Belgen in aanmerking voor terug-

betaling van een hoorapparaat. In 2030 zal 

dit aantal naar schatting tot een miljoen stij-

gen. Maar enkel een minderheid, 25 000, 

koopt vandaag effectief een hoorapparaat. 

De rest niet, al komen ze wel in aanmerking 

voor een terugbetaling.

De Belg kiest voor duurder
De ziekteverzekering betaalt ongeveer 

evenveel terug voor een hoorapparaat aan één 

oor (bijna 500 euro) of aan beide oren (onge-

veer 950 euro) als in andere landen. Het kost 

de ziekteverzekering jaarlijks 20 miljoen of on-

geveer 0,1% van het totale jaarbudget. 

Maar in vergelijking met het buiten-

land, kosten hoorapparaten in België gemid-

deld iets duurder, waarschijnlijk door de 

geringe prijsconcurrentie tussen de 6 fabri-

kanten en de individuele verdelers. Boven-

dien kiezen de Belgische patiënten ook voor 

de duurdere modellen van meer dan 1000 

euro. Ze doen dan zelf een aardige duit in 

het zakje, terwijl ze met een duurder appa-

raat niet noodzakelijk beter horen.

Hoe die hoge prijzen doen 
zakken?

De Belgische verkoper krijgt een 

percentage van de prijs van het verkochte 

hoorapparaat. Hij/zij heeft er dus financieel 

belang bij om duurdere apparaten aan te 

prijzen. Om dit te vermijden pleit het KCE 

ervoor de terugbetaling van de diensten 

van de verkoper te scheiden van die van 

het hoorapparaat. 

Daarnaast zouden de patiënten 

verschillende hoorapparaten moeten kun-

nen uittesten, ook de goedkoopste die geen 

opleg van de patiënt vereisen. Zo kunnen 

de patiënten de beste keuze maken in func-

tie van hun financiële situatie, levensstijl en 

behoeften.

Verder kan men de prijzen doen 

dalen tot het niveau van sommige buurlan-

den door te werken met openbare aanbe-

stedingen, die de fabrikanten met elkaar in 

concurrentie brengen.

KCE-rapport vol.91:  

Hoorapparaten in België. In samenwerking 

met UCL.

De percutane aortaklep: 
veiligheid nog niet zeker

Ze wordt gebruikt bij aortastenose, 

de meest voorkomende hartklepaandoening 

bij volwassenen. Deze ziekte ontstaat door 

een geleidelijke opbouw van kalk in de aor-

taklep en komt meer voor op hoge leeftijd. 

De klassieke chirurgische behandeling geeft 

wereldwijd uitstekende resultaten maar kan 

riskant zijn voor fragiele, bejaarde patiënten 

die vaak ook aan andere ziekten lijden. 

Van de percutane aortaklep wordt 

verwacht dat ze veiliger is, wegens minder in-

vasief. Recente waarnemingen in de Verenigde 

Staten doen echter het omgekeerde vermoe-

den. De risico’s van de nieuwe techniek zullen 

pas met zekerheid gekend zijn als de resulta-

ten van een lopende Amerikaanse gerando-

miseerde studie bekend zijn. Het KCE stelt 

voor deze resultaten af te wachten alvorens 

nog verder patiënten met deze techniek te 

behandelen, tenzij ze in een dergelijke geran-

domiseerde studie opgenomen worden. 

De Belgische wetgeving kan artsen 

niet verbieden om bepaalde ingrepen uit te 

voeren. Indien deze behandeling toch aan 

patiënten voorgesteld wordt moet hen 

meegedeeld worden dat het nog niet dui-

delijk is dat de percutane behandeling veili-

ger is dan de klassieke behandeling.

De percutane longslagaderklep: 
nog twijfels over duurzaamheid

Mensen met een aangeboren hart-

ziekte krijgen reeds op jonge leeftijd te ma-

ken met een of meerdere hartoperaties. 

Om het aantal ingrepen tot een minimum 

te beperken, ontwikkelde men de percuta-

ne arteria pulmonalisklep of longslagader-

klep. Deze ingreep lijkt wel veilig te zijn.

HOORAPPARATEN
... Belgische senioren moeten diep in hun buidel tasten

HARTKLEPIM PLANTATIES VIA DE LIES
... niet zonder gevaar
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Hepatitis A is een leverontsteking 

die wordt veroorzaakt door het hepatitis A 

virus. Gedurende enkele weken veroor-

zaakt het virus geelzucht, misselijkheid en 

moeheid bij zijn gastheer of –vrouw. Jonge 

kinderen merken dikwijls niet veel tot zelfs 

helemaal niets van de aandoening. Bij vol-

wassenen ligt dat anders. Ze vertonen fre-

quenter symptomen en complicaties doen 

zich vooral bij hen voor. Gelukkig zijn die 

niet vaak levensbedreigend en leidt de in-

fectie zelden tot een levertransplantatie. 

Een hepatitis A besmetting gebeurt 

meestal door contact met menselijke ont-

lasting via besmet voedsel, onhygiënische 

toiletten of een simpele handdruk. 

Sedert 1992 is er tegen de infectie 

een vaccin beschikbaar in ons land. Voor 

een aantal risicogroepen, zoals bewoners 

en personeel van instituten voor mentaal 

gehandicapten, wordt de vaccinatie aange-

raden. Ook reizigers die gebieden bezoe-

ken waar de infectie nog breed verspreid is 

onder de bevolking (endemisch gebied), 

krijgen dit advies. 

Niet kosteneffectief bij 
volwassenen en zuigelingen

Onze maatschappij voldoet aan 

hoge hygiënische normen. Hepatitis A 

komt daardoor niet vaak meer voor in 

ons land. Soms doet er zich een besmet-

ting voor via voedsel dat door een ge-

brekkige hygiëne bij de bereiding of de 

behandeling met hepatitis A besmet is. 

Beperkte epidemische opstoten van he-

patitis A worden echter de laatste jaren 

vooral gezien in crèches en scholen. Het 

virus wordt vaak meegebracht door kin-

deren die bij bezoek aan een endemisch 

gebied besmet raken en het virus terug 

naar België meenemen. 

Het meest belangrijke deel van 

deze kinderen zijn wellicht migrantenkin-

deren die regelmatig terugkeren naar het 

land van herkomst van ouders of groot-

ouders en zich daarbij vaak blootstellen 

aan het virus, bvb door consumptie van 

besmet water of omgang met lokale kin-

deren. Om het aantal symptomatische 

gevallen, geschat op 800 per jaar in België, 

verder te doen dalen moet in de eerste 

plaats getracht worden deze import te 

verminderen.

Een algemene vaccinatie van vol-

wassenen of van zuigelingen van 1 jaar blijkt 

voor België niet kosteneffectief te zijn. Dat 

betekent dat de gezondheidswinst die door 

vaccinatie zou worden behaald te laag zou 

zijn in verhouding tot de kosten. Vaccinatie 

Er is echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs over de 

duurzaamheid van deze ingreep. Experts schatten dat er in België 

jaarlijks maximaal 50 patiënten baat bij hebben. Het KCE stelt een 

voorwaardelijke terugbetaling voor, beperkt tot één Belgisch cen-

trum. dat een register zou moeten bijhouden waarin elke patiënt 

nauwkeurig gedocumenteerd wordt. Jaarlijks zou een onafhankelijke 

audit van elke behandelde casus moeten gebeuren. Als ondertussen 

uit de resultaten van lopende studies zou blijken dat de techniek zijn 

beloftes waarmaakt, kan de terugbetaling aangepast worden in func-

tie van de nieuwe bevindingen.

KCE-rapport vol.95: Percutane hartklep implantatie bij congenitale 

en degeneratieve klepletsels: een rapid Health Technology 

Assessment.

VACCINATIE TEGEN HEPATITIS A
… voor kinderen die naar endemische gebieden reizen

Frank Hulstaert,  
arts expert:

De hygiëne op school is cruciaal om op-

stoten van hepatitis A te vermijden, los van 

doelgerichte vaccinatie.
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van groepen volwassenen is enkel kostenef-

fectief als die personen een infectierisico 

hebben dat 4 maal hoger ligt dan het ge-

middelde. Het probleem is dat dit risico 

voor de meeste volwassenen moeilijk kan 

worden ingeschat.

Vaccinatie van migrantenkinderen 

van 1 tot 12 jaar die op reis gaan naar een 

hoog endemisch gebied zou wel kostenef-

fectief zijn. Daarom beveelt het KCE de fi-

nanciering aan van hepatitis A vaccinatie 

voor alle kinderen tussen 1 en 12 jaar die 

op reis gaan naar een endemisch gebied.

Daarbij mag de aandacht voor hy-

giëne in crèches, scholen en ook bij bewer-

kers van voedsel zeker niet verminderen, 

om zo de verspreiding van hepatitis A en 

andere feco-orale infecties af te remmen.

KCE-rapport vol.98: 

Evaluatie van universele en doelgroep 

hepatitis A vaccinatie opties in België. In 

samenwerking met Universiteit Antwerpen.

Het KCE heeft van deze methodo-

logische studie bewust haar honderdste 

rapport gemaakt. Met dit rapport geeft het 

KCE een snelcursus gezondheidseconomie. 

Het is bedoeld om beleidsmakers te infor-

meren over het gebruik, de relevantie en de 

valkuilen van gezondheids-economische 

evaluaties. Daarnaast kan de methodologie 

die in deze rapporten wordt uiteengezet als 

basis dienen voor latere onderzoeken. Het 

KCE beschouwt de ontwikkeling van zulke 

methodologie als een belangrijke opdracht. 

Hoe het budget toekennen?
Het budget voor de gezondheids-

zorg is niet oneindig. Daarom moet de 

overheid beslissingen nemen over de verde-

ling van de financiële middelen over de tal-

rijke mogelijke medische interventies. Eén 

van de elementen die kunnen helpen bij 

deze moeilijke en delicate keuze is een kos-

teneffectiviteitsanalyse. De analyse drukt de 

voordelen van een behandeling uit in ‘ge-

wonnen levensjaren’ of in ‘gewonnen ge-

zonde levensjaren’ voor patiënten. Wanneer 

een behandeling minder kost en meer 

voordelen oplevert voor de patiënten dan 

de huidige standaardpraktijk ligt de beslis-

sing om terug te betalen voor de hand. Vaak 

verbetert een behandeling de gezondheid, 

maar kost ze ook meer dan de klassieke be-

handeling. In dat geval is de hamvraag: hoe-

veel mag een bijkomend (gezond) levens-

jaar aan de gemeenschap kosten?

Het Verenigd Koninkrijk  
als voorbeeld?

Er is in België geen bedrag (‘drem-

pelwaarde’) vastgelegd waarop men zich 

baseert om te bepalen wanneer een inter-

ventie te duur is in verhouding tot de be-

haalde gezondheidswinst. Het Verenigd Ko-

ninkrijk gebruikt momenteel wel 

drempelwaarden. Wanneer de kost per ge-

wonnen gezond levensjaar lager is dan 

£20 000, wordt de terugbetaling van de in-

terventie zelden in vraag gesteld. Tussen 

£20 000 en £30 000 moeten er bijkomen-

de argumenten zijn voor een terugbetaling 

en boven £30 000 moeten er zeer sterke 

argumenten worden aangehaald.

Een unieke drempelwaarde  
is niet realistisch

Uit de studie van het KCE en de 

interviews die het KCE van de Commissie 

Tegemoetkoming Geneesmiddelen en van 

de Technische Raad voor Implantaten af-

nam, blijkt het gebruik van een unieke 

drempelwaarde niet te stroken met de 

realiteit. Het streven naar een maximale 

gezondheid is niet de enige doelstelling 

van onze beleidsmakers. Ook billijkheid, 

de ernst van de aandoening en het al dan 

niet bestaan van een alternatieve behan-

deling zijn bepalend voor de beslissing tot 

terugbetaling. 

Belang van transparantie 
Toch benadrukt het KCE dat eco-

nomische overwegingen belangrijk en 

ethisch noodzakelijk blijven bij dergelijke be-

slissingen. Het besteden van middelen aan 

één gezondheidszorgprogramma vermin-

dert immers de beschikbare middelen voor 

andere programma’s. Daarnaast pleit het 

KCE voor meer transparantie in kostenef-

fectiviteitsstudies en bij de criteria die de 

beleidsmakers gebruiken voor het nemen 

van hun beslissingen. Eén van die criteria 

zou alleszins economische efficiëntie moe-

ten zijn.

KCE-rapport vol.100:  

Drempelwaarden voor kosteneffectiviteit in 

de gezondheidszorg.

DREMPELWAARDEN VOOR 
KOSTENEFFECTIVITEIT

… niet toevallig het 100ste rapport

Irina Cleemput,  
senior expert economische analyse:

Het maken van verantwoorde keuzes in 

de gezondheidszorg is niet te herleiden tot 

een zuiver rationeel proces. Toch moeten 

de criteria die bij het nemen van een be-

slissing gebruikt worden transparant zijn 

en zoveel mogelijk wetenschappelijk on-

derbouwd.
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Artsen voeren een endoscopie uit 

om diagnoses te stellen, om een biopsie te 

nemen of een operatie uit te voeren. Via 

een flexibele slang, de endoscoop, kijkt de 

arts in het lichaam van de patiënt. De chi-

rurgische wonden blijven zo tot een mini-

mum beperkt, wat de operatie veel minder 

ingrijpend maakt voor de patiënt. Bij endo-

scopische chirurgie worden beelden van de 

ingreep rechtstreeks getoond, om de be-

wegingen van de chirurg te volgen en te 

sturen. Maar is het ook nuttig om die beel-

den systematisch op te nemen, ze te bewa-

ren en ze te gebruiken voor andere doel-

einden ? 

Geen verhoging  
van de zorgkwaliteit 

Uit de literatuur is gebleken dat er 

weinig publicaties en evidence beschikbaar 

zijn, terwijl endoscopie toch één van de do-

meinen is waar videoregistratie het meest 

wordt gebruikt.

Videoregistratie is nuttig om de be-

kwaamheid van de arts te beoordelen, maar 

het biedt geen meerwaarde voor kwaliteits-

verbetering. De belangrijkste elementen 

voor een goede zorgkwaliteit zijn de proce-

dures voor de opname van de patiënt, de 

controle van de infrastructuur (vb. de ope-

ratiezaal), de kwaliteitscontrole van de pro-

cedures en het bestaan van een kwalitatief 

hoogstaande basisopleiding van de arts.

Geen verrijking  
voor de artsenopleiding

Momenteel worden beelden die 

kunnen worden gebruikt als lesmateriaal bij 

de (voortgezette) opleiding van artsen al op 

grote schaal aangeboden door verschillende 

private firma’s, zodat het niet nodig is extra 

beeldmateriaal te registreren voor dit doel. 

De kost voor een systematische re-

gistratie op nationaal niveau zou jaarlijks 

ongeveer 500 000 euro bedragen voor het 

opslaan en 12 800 000 euro voor het her-

bekijken en analyseren van de beelden. Bo-

vendien gaat het om een technologie die 

nog volop in ontwikkeling is en die nog niet 

voldoet aan alle technische vereisten. Om 

die redenen en omwille van de beperkte 

beschikbare wetenschappelijke gegevens 

over dit onderwerp beveelt het KCE het 

systematisch opnemen van endoscopische 

ingrepen niet aan.

Als er toch beelden  
worden opgenomen…

Ondertussen worden de beelden al 

door een aantal chirurgen en ziekenhuizen 

opgenomen en bewaard. Bij videoregistratie 

door een individuele chirurg moet deze 

vooraf de toestemming van de patiënt vra-

gen en bij de verwerking van de gegevens 

het nodige doen ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de patiënt. Zie-

kenhuizen die een systematische videoregis-

tratie van interventies uitvoeren moeten 

bovendien de persoonlijke levenssfeer van 

de overige betrokkenen (andere artsen, 

verpleegkundigen,...) beschermen en de no-

dige procedures ontwikkelen voor de regis-

tratie en het gebruik van de gegevens. 

De beelden maken deel uit van het 

medische dossier van de patiënt. Zowel de 

arts als de patiënt zou het beeldmateriaal 

kunnen gebruiken als bewijsmiddel in een 

rechtszaak. De voorwaarde is wel dat het 

op rechtmatige wijze is verkregen, dus ook 

mits voorafgaande toestemming van de be-

trokkenen en op voorwaarde dat het nodi-

ge werd gedaan ter bescherming van hun 

persoonlijke levenssfeer.

 

KCE-rapport vol.101:  

Videoregistratie van endoscopische 

chirurgische interventies: rapid assessment. 

In samenwerking met HICT.

SYSTEMATISCHE VIDEO OPNAMES  
BIJ ENDOSCOPISCHE INGREPEN

…geen meerwaarde voor zorgkwaliteit en artsenopleiding
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Analyse klinische praktijk  
en ontwikkeling klinische praktijkrichtlijnen  
(Good Clinical Practice)

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen 
(Health Technology Assessment)

Organisatie en financiering van de gezondheidszorg  
(Health Services Research)  

Health 
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Op welke manier kunnen we de Belgische gezond-

heidszorg het best organiseren en financieren? Hoe houden 

we in de toekomst gezondheidszorg betaalbaar? Heeft ieder-

een gelijke toegang tot gezondheidszorg? Welke doelen stelt 

de Belgische gezondheidszorg zich en worden die doelen be-

reikt? … Het zijn vragen waarop het KCE een antwoord zoekt 

in het onderzoeksluik ‘Health Services Research’  (HSR). 

HSR omvat een veelheid aan aspecten over de orga-

nisatie van de gezondheidszorg. Een mogelijke definitie van 

HSR werd in 2000 opgesteld door de Academy for Health 

Services Research and Health Policy: ‘HSR is een multidiscipli-

nair onderzoeksveld dat zich toelegt op de sociale factoren, 

financieringssystemen, organisatiestructuren en -processen, 

gezondheidstechnologie, persoonlijke houdingen, gedragingen 

en percepties die een invloed hebben op de gezondheidszorg, 

de kwaliteit en kostprijs van de zorg en tot slot op onze ge-

zondheid en welzijn in het algemeen. Het HSR-onderzoeksdo-

mein heeft betrekking op individuen, families, organisaties, in-

stituten, bevolkingsgroepen en gemeenschappen.’

Een licht afwijkende definitie werd in 2002 opgesteld 

door het Agency for Healthcare Research and Quality: ‘HSR 

onderzoekt hoe mensen toegang krijgen tot gezondheidszorg, 

en wat er met die patiënten gebeurt als gevolg van die zorg. 

De belangrijkste doelen van HSR zijn de meest effectieve ma-

nieren vinden om de gezondheidszorg te organiseren, mana-

gen en financieren, om hoogkwalitatieve zorg te brengen, het 

aantal medische fouten te reduceren en de veiligheid van de 

patiënten te verhogen.’

De onderzoeksonderwerpen in het HSR-domein zijn 

doorgaans complex en multidimensioneel. Bovendien liggen 

de onderwerpen op het snijvlak van diverse wetenschappelij-

ke disciplines: geneeskunde, economie, politieke wetenschap-

pen, sociologie, epidemiologie, biostatistiek, management en 

psychologie. Deze projecten vragen dan ook een variëteit aan 

onderzoeksstrategieën uitgevoerd door een multidisciplinair 

onderzoeksteam.

Met het HSR-luik hoopt het KCE op wetenschappelijk 

onderzoek gebaseerde elementen aan te reiken om een goed 

bestuur en organisatie van onze Belgische gezondheidszorg 

mogelijk te maken.  Een zorg die van hoge kwaliteit moet zijn 

en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is aan een be-

taalbare prijs.

Services Research

Hier vindt u een overzicht van de studies die het KCE in 2008 beëindigde over Health Services Research. Op de website van het KCE  

(www.kce.fgov.be) vindt u de integrale versie van deze rapporten.
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Orthodontie is een aan belang win-

nende discipline binnen de tandzorg. Vier op 

de tien Belgische jongeren krijgt een ortho-

dontische behandeling, die meestal onge-

veer 2 jaar duurt. Ze zijn veelal tussen 10 en 

14 jaar oud. In Vlaanderen gaat het over 

46% van de kinderen, in Wallonië over 32%, 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over 

30%. Ongeveer 64% van de behandelingen 

gebeurt bij een orthodontist, de rest bij een 

algemene tandarts. 

Een onregelmatig gebit leidt niet tot 

meer tandbederf (cariës). Het bewijs ont-

breekt voorlopig dat tanden die niet mooi 

op een rij staan kunnen leiden tot kauw- of 

spraakproblemen, tot problemen met het 

kaakgewricht en/of tot kaak- of hoofdpijn. 

Meer studies zijn hierover noodzakelijk. 

Kunnen scheve tanden psychologische pro-

blemen bij een jongere veroorzaken? De 

wetenschappelijke studies geven tegenstrij-

dige resultaten. Uit één studie blijkt wel dat 

het al dan niet hebben van een mooi gebit 

in beperkte mate een invloed heeft op de 

eigenwaarde van een volwassene.

Wanneer is orthodontie  
wel medisch aangewezen?

Het is nodig bij aangeboren aandoe-

ningen zoals vb. lip- of gehemeltespleten, of 

aangeboren afwezigheid van meerdere tan-

den. Verder is orthodontie aangeraden bij 

ernstige afwijkingen zoals boventanden die 

erg naar voor staan, omdat ze bij een val 

meer risico op kwetsuur lopen, of bij een 

extreme overbeet waarbij het gehemelte of 

tandvlees beschadigd wordt. Ook tanden die 

in de kaak blijven zitten kunnen gebaat zijn 

met een orthodontische behandeling, om 

beschadiging van de wortel van de buurtan-

den te voorkomen. 

Een gouden beugel?
Aan een beugel hangt een kosten-

plaatje van gemiddeld 2 000 euro vast. Daar-

van betaalt de jongere (of meestal zijn ou-

ders) gemiddeld de helft zelf. Het RIZIV 

betaalt 30% terug voor aanvragen van jon-

geren onder de 15 jaar. De ziekenfondsen 

en hun aanvullende verzekeringen dragen de 

rest, als de aanvraag voor de 15de verjaar-

dag van de jongere werd ingediend. Daar-

naast komen onder meer de ziekenfondsen 

via hun aanvullende verzekering gemiddeld 

nog eens tussen voor bijna 20%. De meeste 

tandartsen en orthodontisten bepalen hun 

tarieven vrij. Een schriftelijke offerte voor 

elke behandeling is dus zeker interessant. 

Weinig risico’s voor beugeldrager
Veel risico’s of nadelen zijn er niet 

verbonden aan het dragen van een beugel. 

Het leidt niet tot meer gaatjes, nikkelover-

gevoeligheid of gewrichtsstoornissen. Een 

beschadiging van de tandwortel is wel be-

wezen in 11 tot 28% van de gevallen. Een 

goede mondhygiëne en regelmatige spoe-

ling met fluorhoudend mondwater vermijdt 

ontkalkingvlekken aan het tandglazuur. 

Terugbetaling koppelen  
aan ernst van afwijking

Het budget van het RIZIV voor or-

thodontie bedraagt jaarlijks ongeveer 31 

miljoen euro, of 6% van de totale uitgaven 

voor tandzorg. De ziekteverzekering maakt 

voor de terugbetaling geen onderscheid 

tussen lichte (esthetische), matige of ernsti-

ge afwijkingen, noch voor onderliggende 

medische aandoeningen. Het KCE raadt aan 

om, zoals in andere Europese landen, de te-

rugbetalingen te baseren op een index die 

de graad van ernst van afwijkingen meet, en 

minder terug te betalen voor lichte, maar 

meer voor ernstige afwijkingen.

KCE-rapport vol.77:  

Orthodontie bij kinderen en adolescenten.  

In samenwerking met UZ Leuven. 

ORTHODONTIE BIJ JONGEREN
...vaak enkel om esthetische redenen

36

Caroline Obyn,  
expert economische analyse:

We hebben onze resultaten voorgesteld 

op de nationale commissie tandheelkundi-

gen-ziekenfondsen van het RIZIV. Beslis-

singen in de lijn van de aanbevelingen van 

het rapport werden nog niet genomen. 

Maar de studie gaf wel stof tot discussie 

bij de beleidsmakers en trok de aandacht 

van de pers en het brede publiek.
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Radio-isotopen spelen een belang-

rijke rol bij de medische beeldvorming om 

tumoren op te sporen (diagnostische isoto-

pen) en bij de behandeling van kankers 

(therapeutische isotopen). Ze worden aan-

gemaakt in een kernreactor of cyclotron. 

België produceert radio-isotopen vaak zelf. 

Toch toont uitzonderlijk speurwerk aan dat 

de prijs van radio-isotopen hier oploopt tot 

het dubbele van de kostprijs in onze buur-

landen. KCE beveelt aan de financiering aan 

te passen. 

Gebruik therapeutische 
toepassing stijgt spectaculair

Het RIZIV geeft jaarlijks ongeveer 

27,5 miljoen euro uit aan radio-isotopen. 

Daarvan is bijna 21 miljoen bestemd voor 

diagnostische doeleinden, een bedrag dat 

jaarlijks met 7% toeneemt. 

Het therapeutisch gebruik van ra-

dio-isotopen zit enorm in de lift en steeg de 

laatste jaren spectaculair met 300% tot 7 

miljoen euro. Die stijging is te wijten aan de 

toenemende behandeling van prostaatkan-

ker via de implantatie van radioactieve jo-

dium zaadjes. Deze behandeling kost 6 900 

euro. Nederland en Frankrijk voeren de ra-

dio-isotopen vaak in vanuit België. Toch be-

taalt men daar slechts ongeveer 3 600 euro 

voor dezelfde behandeling. 

Deze situatie bleef onopgemerkt 

o.a. door de manier waarop de ziekteverze-

kering de therapeutische radio-isotopen 

vergoedt. De producent of de verdeler 

stuurt de factuur voor de therapeutische 

radio-isotoop naar het ziekenhuis. Dit stuurt 

op haar beurt de factuur zonder verdere 

controle door naar de verzekeringsinstelling, 

die de kostprijs dan volledig aan het zieken-

huis terugbetaalt.

Een betere financiering  
van de therapeutische isotoop

Het KCE stelt twee mogelijkheden 

voor om de financiering van de therapeuti-

sche radio-isotopen voortaan beter te re-

gelen. Ofwel vergoedt men de radio-isoto-

pen als onderdeel van een forfaitair bedrag 

dat zowel de honoraria, de isotoop als an-

dere noodzakelijke kosten dekt. Ofwel be-

houdt men de terugbetaling op factuur, 

maar dan met een door het RIZIV bepaalde 

terugbetaling die in lijn ligt met de internati-

onaal geldende prijzen. 

Linken van facturatie-  
aan leveringsgegevens  
voor diagnostische isotopen

Het huidige RIZIV coderingssys-

teem van diagnostische isotopen is onvol-

doende transparant om een analyse toe te 

laten van het gebruik van een specifieke iso-

toop voor een bepaalde test. Daarom stelt 

het KCE voor de registratie van alle leverin-

gen van radio-isotopen in de database van 

het FANC (Federaal Agentschap voor Nu-

cleaire Controle) te koppelen met de factu-

ratie gegevens van het RIZIV.

KCE-rapport vol.79: 

Terugbetaling van radio-isotopen in België.

THERAPEUTISCHE RADIO-ISOTOPEN 
...België betaalt meer dan de buurlanden
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Wat is het effect  

van de maximumfactuur (MAF)? 

Eén van de pijlers van onze gezond-

heidszorg is de toegankelijkheid ervan voor 

iedereen. De MAF moet minder gegoeden 

en zieken beschermen tegen te zware fi-

nanciële gevolgen van ziekte. Slaagt de MAF 

in dit opzet zonder de uitgaven in de ziekte-

verzekering te doen ontsporen? Het globale 

oordeel van de onderzoekers over de MAF 

is positief. Toch wordt het probleem van de 

financiële toegankelijkheid tot de gezond-

heidszorg niet volledig opgelost. De MAF 

biedt wel bescherming tegen te hoge rem-

gelden, maar niet tegen te hoge supplemen-

ten. Supplementen zijn de bedragen die de 

patiënt naast remgelden betaalt voor hono-

raria, kamer en materiaal, inclusief de niet 

terugbetaalde medische en persoonlijke 

kosten. Ze worden aangerekend bij zieken-

huisopname, maar ook voor een ambulante 

verzorging

Tien procent van de gezinnen be-

steedt nog steeds meer dan 5% van zijn in-

komen aan remgelden en supplementen en 

dit vaak voor langere tijd. Psychiatrische pa-

tiënten zijn de grootste risicogroep. 

Een plafond voor het jaarlijks totaal  

te betalen remgelden 

De MAF voert een plafond in voor 

het totaal aan remgelden dat een gezin jaar-

lijks betaalt, supplementen niet meegere-

kend. Dat plafond is afhankelijk van het 

netto belastbaar inkomen en varieert tus-

sen de 450 en de 1 800 euro per jaar. Voor 

het gros van de gezinnen komt dit neer op 

3 tot 4,5 % van hun inkomen. Is het plafond 

bereikt, dan betaalt de ziekteverzekering de 

bijkomende remgelden terug. Voor de rem-

gelden onder het plafond zijn de patiënten 

zelf verantwoordelijk. 

HET ONDERZOEK
Een vernieuwende  

koppeling van gegevens

Dit onderzoek koppelt voor de 

eerste keer in België de inkomensgegevens 

(afkomstig van de fiscus) aan gegevens over 

uitgaven aan gezondheidszorg (de IMA-ge-

gevens, afkomstig van de ziekenfondsen). 

De analyse is gebaseerd op een representa-

tieve steekproef van de Belgische bevolking 

voor het jaar 2004. 

Lacunes

Ondanks de rijkdom van de gege-

vens, blijven er toch lacunes. We weten te 

weinig over de supplementen en de aanvul-

lende ziekteverzekering. Wie beschikt over 

een aanvullende ziekteverzekering? Welk 

deel in de kosten van de supplementen 

neemt ze voor haar rekening? We hebben 

ook onvoldoende informatie over het spe-

cifieke ziektebeeld van de mensen met 

hoge remgelden. En tenslotte werden de 

zelfstandigen niet in de analyse opgenomen. 

De specifieke regeling die er voor hen be-

stond is in 2008 overigens toch vervallen.

Microsimulatie

De effecten van de maatregelen die 

sinds 2004 ingevoerd zijn, werden geanaly-

seerd met behulp van de techniek van mi-

crosimulatie. Deze techniek berekent voor 

elk individueel gezin de te betalen remgel-

den voor en na een beleidsmaatregel. 

DE MAF IN CIJFERS
De MAF is ingevoerd in 2002 en 

sindsdien geleidelijk uitgebreid. Meer dan 

één miljoen mensen maken er gebruik van. 

Met een jaarbudget van 252 miljoen euro in 

2006 komt dit neer op bijna 1,5% van het 

totale budget van de ziekteverzekering. En 

met goed gevolg. Slechts 3 op 100 gezinnen 

besteedt meer dan 5% van de gezinsinkom-

sten aan remgelden. Dat is een effectieve 

daling met 40% sinds 2004. Gezinnen kun-

nen omwille van hun eigen betalingen voor 

gezondheidszorg in de armoede terecht ko-

men. De terugbetalingen van de MAF zor-

gen ervoor dat 20% van deze gezinnen 

boven de armoedegrens blijft. 

In 2005 werd de fiscale MAF afge-

schaft waardoor de remgelden van alle ge-

zinnen terugbetaald worden van zodra hun 

plafond bereikt is. Voordien was dit enkel 

het geval voor de laagste inkomensgroepen.  

In 2006 werd het gezinsconcept voor de 

sociale MAF, bedoeld voor gezinnen met 

recht op de verhoogde tegemoetkoming, 

beperkt. Deze laatste maatregel leverde een 

substantiële besparing op zonder grote na-

delige gevolgen op vlak van sociale bescher-

ming. Zeer effectief was ook de integratie 

van de kosten voor implantaten. De intro-

ductie van OMNIO in 2007, breidde de 

verhoogde tegemoetkoming uit tot alle ge-

zinnen met een laag inkomen.

Toch heeft de MAF zijn beperkin-

gen. Wanneer we de supplementen mee 

rekenen, dan besteden nog 10% van de ge-

zinnen meer dan 5% van hun inkomen aan 

uitgaven voor gezondheidszorg. Voor heel 

wat gezinnen is het niet uitzonderlijk dat 

medische kosten gedurende een langere 

periode zwaar wegen op het gezinsbudget. 

Drie op de 100 gezinnen betaalt gedurende 

minstens twee jaar meer dan 500 euro per 

jaar uit hun eigen portemonnee.

Gaan patiënten die recht hebben 

op hogere MAF-terugbetalingen juist daar-

om meer beroep doen op de gezond-

heidszorg? Hiervoor wordt weinig bewijs 

gevonden. 

DE MAXIMUMFACTUUR 
...koppeling van gegevens een primeur
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DE MAF IN GEZINNEN
Economisch zwakkere groepen 

Eenoudergezinnen, gezinnen die leven 

van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 

een leefloon of werkloosheidsuitkering,… zijn 

gemiddeld genomen relatief goed beschermd 

tegen de financiële gevolgen van ziekte.

Een uitbreiding  

voor de laagste inkomens?

Voor de laagste inkomens vormt 

het remgeldplafond een groter aandeel in 

hun inkomen dan bij het gros van de gezin-

nen. Het invoeren van een plafond van 250 

euro voor de laagste inkomens is een mo-

gelijke optie. Het is echter niet zeker dat dit 

de problemen van onderconsumptie zou 

opvangen. Het zou bovendien de adminis-

tratieve kosten van het systeem opdrijven. 

Een gericht en meer kwalitatief onderzoek 

naar de allerarmsten is noodzakelijk. 

Psychiatrische patiënten in de kou

De MAF geldt niet voor remgel-

den die psychiatrische patiënten betalen 

voor een verblijf in een verzorgingstehuis 

of voor een opname van meer dan één 

jaar in een psychiatrisch ziekenhuis. Het ri-

sico dat psychiatrische patiënten extreme 

betalers worden, is daardoor bijzonder 

hoog. Wanneer men echter ook de psychi-

atrische remgelden voor de MAF in aan-

merking zou nemen, dan zou de kost van 

de MAF met 13% stijgen.

Hoge kosten voor zwaar zieke  

en chronische patiënten

Gezinnen die te maken hebben 

met hoge gezondheidskosten, zijn effectief 

beschermd door het systeem van de MAF. 

Het gaat om chronisch zieken, patiënten 

die langdurig of herhaaldelijk gehospitali-

seerd zijn, of met zware aandoeningen 

waarvoor kinesitherapie, fysiotherapie of 

thuisverpleging aangewezen zijn. Toch blij-

ven deze mensen geconfronteerd met 

hoge eigen betalingen, zeker wanneer we 

er rekening mee houden dat hun uitgaven 

gedurende meerdere jaren doorlopen. Een 

sluitende definiëring van de ‘chronische pa-

tiënt’ en een aparte (en betaalbare) rege-

ling voor deze patiënten, is opportuun. 

Hoe eenvoudiger, hoe toegankelijker

Alle sociale maatregelen samen ma-

ken het ‘papierwerk’ steeds ingewikkelder. De 

inkomensdrempels van verschillende maatre-

gelen (zoals OMNIO en de MAF) gebruiken 

verschillende definities van “inkomen”. Die 

complexiteit alleen al, belemmert voor som-

mige gezinnen de toegang tot de gezondheids-

zorg. Een vereenvoudiging is een verbetering. 

Sociale bescherming:  

gratis maar ook duur

Voor wie het eens is met het prin-

cipe van remgelden, blijft de maximumfac-

tuur een elegant en flexibel systeem van 

sociale bescherming, dat wellicht nog voor 

verbetering vatbaar is. Maar alle maatregelen 

samen doen de prijs voor sociale bescher-

ming natuurlijk oplopen. Sinds 2004 zijn de 

kosten van de MAF met 30% gestegen.

Hoe kan het systeem nog verbeterd 

worden? Behouden we het systeem van ver-

hoogde tegemoetkoming en OMNIO wan-

neer de MAF is uitgebouwd? Voeren we een 

bijkomend laag plafond in van 250 euro? Blij-

ven de gedifferentieerde plafonds bestaan of 

kiezen we voor één plafond voor alle gezin-

nen? Houden we rekening met de gezins-

grootte bij het bepalen van het inkomen? Wat 

met psychiatrische en chronische patiënten?

Wetenschappelijke bewijzen vol-

doen niet om deze knopen door te hakken 

in het beleid. Ethische, budgettaire en admi-

nistratieve argumenten spelen ook een rol. 

Maar voor elk van deze concrete maatrege-

len wordt in het onderzoeksrapport bere-

kend welke kostprijs eraan verbonden is en 

welke gezinnen er voordeel bij hebben. 

Deze informatie is vereist om op een cor-

recte wijze de moeilijke evenwichtsoefenin-

gen te maken tussen kostprijs, effectiviteit 

en rechtvaardigheid. Maar de uiteindelijke 

keuzes zijn aan de beleidsmakers. 

KCE-rapport vol.80:  

Evaluatie van de effecten  

van de maximumfactuur op de consumptie 

en financiële toegankelijkheid  

van gezondheidszorg. In samenwerking  

met Universiteit Antwerpen, K.U.Leuven  

en het Intermutualistisch Agentschap. 

Carine Van de Voorde,  
expert economische analyse:

Dit rapport heeft het belang van de koppeling van ziekenfonds- en inkomensgegevens aan-

getoond. De unieke positie van het KCE heeft er zeker toe bijgedragen dat deze koppeling 

mogelijk werd. Het regelmatig verzamelen en koppelen van deze gegevens moet een crucia-

le rol blijven spelen bij de voorbereiding en de evaluatie van beleidsmaatregelen rond socia-

le bescherming. Een intense samenwerking tussen verschillende instellingen en organisaties 

kan dit mogelijk maken. Op basis van de simulatieresultaten voor de verdere uitbouw van de 

MAF voor chronisch zieken, wordt vanaf 2009 een verlaging van het remgeldplafond met 

100 euro ingevoerd. Het zal gelden voor alle gezinnen waarvan een gezinslid twee opeen-

volgende jaren minstens 450 euro aan remgelden betaald heeft.
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Het aantal terugbetaalde plastische 

ingrepen nam de voorbije elf jaar met 40% 

toe, de uitgaven met 110%. Ingrepen op de 

huid, bijvoorbeeld bij brandwonden of huid-

tumoren, spannen de kroon. Op de tweede 

plaats gaat het om correcties van oogleden 

en wenkbrauwen, gevolgd door neusopera-

ties. Dit is wellicht slechts het topje van de 

ijsberg: informatie over de privéklinieken en 

–praktijken heeft het RIZIV niet.

De schemerzone tussen 
reconstructieve en esthetische 
ingrepen

Reconstructieve ingrepen corrige-

ren aangeboren misvormingen of misvor-

mingen als gevolg van een ongeval, ziekte 

of operatie. Deze ingrepen betaalt de ziek-

teverzekering terug, in tegenstelling tot de 

esthetische ingrepen. Maar vele ingrepen 

balanceren op de grens tussen reconstruc-

tie en esthetiek. Voorbeelden zijn correcties 

van oren, neus en oogleden. Ze worden 

terugbetaald zonder meer. Borstverkleining 

en buikcorrecties worden terugbetaald 

wanneer er sprake is van ‘functionele hin-

der’. Of dat zo is, beslist de ziekenfondsarts 

of de chirurg geval per geval. En daar loert 

het gevaar van de willekeur. Het begrip 

‘functionele hinder’ is nergens duidelijk ge-

definieerd. 

KCE pleit voor een oplijsting door 

het RIZIV van de ingrepen, indicaties en 

voorwaarden die tot een terugbetaling lei-

den. De lijsten en voorwaarden moeten 

naar alle betrokken partijen, niet in het 

minst naar de patiënten zelf, duidelijk ge-

communiceerd worden. Een nationaal co-

mité moet beslissen over gevallen waarover 

twijfel bestaat.

Meer kwaliteit  
en bescherming garanderen

In ons land kan elke arts plastische 

ingrepen uitvoeren. Om competentie te ga-

randeren raadt het KCE aan vast te leggen 

welke artsen welke plastische ingrepen mo-

gen uitvoeren. 

Een andere beschermende maatre-

gel is chirurgen te verplichten hun patiënten 

mondeling en schriftelijk in te lichten over 

de ingreep, vooraf een gedetailleerde kos-

tenraming te bezorgen, de patiënt een be-

denktijd van 15 dagen te geven en een be-

paald aantal controle consulten na de 

operatie te voorzien. 

Het KCE pleit tenslotte voor een 

verplichte registratie van privépraktijken en 

-klinieken. Ze moeten voldoen aan mini-

male kwaliteitsvereisten, moeten worden 

gecontroleerd en gesanctioneerd bij niet 

naleving.

KCE-rapport vol.83:  

Internationale vergelijking  

van terugbetalingregels en juridische 

aspecten van plastische heelkunde. 

PLASTISCHE CHIRURGIE 
... duidelijke terugbetalingcriteria en bescherming van patiënt nodig 

Kristel De Gauquier,  
HSR expert:

Een geslaagd KCE-rapport, ondanks het ge-

brek aan informatie over plastische ingre-

pen in privé ziekenhuizen. De zwakke plek-

ken in de terugbetalingregels en in de 

juridische omkadering van plastische ingre-

pen zijn blootgelegd. De algemene pers 

toonde veel interesse voor deze studie. PS 

senator Colette Burgeon bereidt momenteel 

een wetsvoorstel voor dat in grote  lijnen 

overeenstemt met de KCE-aanbevelingen. 

Bij het RIZIV plant men werk groepen om 

de terugbetalingregels te verfijnen. 
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Ongeveer 4 750 patiënten verblij-

ven al langer dan 1 jaar in een T-bed (zieken-

huisbed voor langdurig psychiatrisch verblijf 

voor volwassenen), bijna 1 600 van hen al 

meer dan 6 jaar. De meeste langverblijvers 

zijn mannen. Ongeveer de helft lijdt aan schi-

zofrenie of een psychotische stoornis. Vier 

op de tien patiënten vertoont een agressie-

ve en asociale houding. De vraag is of zij al-

lemaal in die T-bedden thuishoren. Het KCE 

onderzocht het profiel van patiënten die 

langdurig in een T-bed verblijven. Het ge-

bruikte hiervoor voor het eerst MPG gege-

vens, zijnde de administratieve ziekenhuisge-

gevens m.b.t. het verblijf van de patiënten.

Welke behandeling krijgen ze?
 Patiënten die zeer lang in een T-

bed verblijven krijgen minder revalidatie en 

psychotherapie dan de patiënten die er 

minder lang verblijven. Tussen de ziekenhui-

zen bestaan grote verschillen in het voor-

schrijven van medicatie. Misschien spelen 

klinische factoren een rol, maar meer on-

derzoek rond deze vraag dringt zich op. 

Wat nadien? 
Als patiënten de psychiatrische af-

deling van het ziekenhuis verlaten komen ze 

vaker terecht in een psychiatrisch verzor-

gingstehuis (PVT) dan dat ze zich opnieuw 

integreren in de maatschappij, eventueel 

ondersteund met ambulante therapie of 

thuisbegeleiding.  Jongere mensen of patiën-

ten met een verblijf van minder dan 2 jaar 

hebben een grotere kans op reïntegratie. 

Vlaanderen heeft meer T-bedden en scoort 

lager op vlak van re-integratie. 

Onder de langverblijvers in de T-

bedden kent Wallonië een hoger percenta-

ge patiënten met een mentale achterstand 

dan Vlaanderen. Breder onderzoek moet 

uitmaken of zij niet beter af zijn in een PVT 

of in voorzieningen voor personen met een 

mentale handicap. 

Wie betaalt wat? 
Een patiënt in een T-bed kost de 

gemeenschap veel meer dan een patiënt in 

een PVT of in een formule van beschut wo-

nen. Daar tegenover staat dan weer dat de 

bijdrage van de patiënt in deze twee laatste 

formules veel hoger is. KCE-rapport vol.80 

over de maximumfactuur wees al op de 

specifieke problematiek van persoonlijke 

uitgaven in de psychiatrie.Een doorverwij-

zing naar de hogervermelde zorgomgevin-

gen heeft vaak nadelige financiële gevolgen 

voor de patiënt en kan zijn re-integratie of 

doorverwijzing negatief beïnvloeden. Een 

maatschappelijk debat hierover is nodig.

KCE-rapport vol.84:  

Langverblijvende psychiatrische patiënten  

in T-bedden. In samenwerking  

met het Intermutualistisch Agentschap, 

UHasselt en K.U.Leuven. 

LANGDURIG PSYCHIATRISCHE 
PATIENTEN 

...horen ze in een ziekenhuis ? 

Ziekenhuizen ondervinden steeds 

meer problemen om gekwalificeerde ver-

pleegkundigen aan te trekken en te be-

houden. De oorzaken van dit probleem 

zijn o.a. het zwakke imago van het beroep, 

de arbeidsomstandigheden, de toenemen-

de complexiteit van de zorg,…  Functie-

differentiatie is één van de manieren om 

dit probleem aan te pakken en tegelijk de 

efficiëntie van de zorgverlening te verbe-

teren. Het houdt in dat bepaalde taken 

van de verpleegkundigen worden toege-

kend aan personeel met andere, hogere 

of lagere, kwalificaties, zodat verpleegkun-

digen zich kunnen focussen op die zorg-

activiteiten waarvoor ze zijn opgeleid. Op 

die manier ontstaat er een dynamische, 

kwaliteitsvolle zorgverlening, aangepast 

aan de specifieke noden van elke patiënt. 

Functiedifferentiatie kan het werk van de 

verpleegkundige aantrekkelijker maken en 

kan hem/haar interessante carrièremoge-

lijkheden in de zorg bieden. 

Wie doet wat? 
Het KCE onderzocht samen met 

UCL en UGent de mogelijkheden van func-

tiedifferentiatie in de verpleegkunde. Een 

veldonderzoek op 6 verschillende diensten 

in 30 ziekenhuizen toont aan dat er in de 

ziekenhuizen ruimte is om meer te diffe-

rentiëren. 

Zo kunnen logistieke medewer-

kers in grotere mate administratieve en 

logistieke taken overnemen. De opleiding 

‘zorgkundige’ is een richting in het secun-

dair beroepsonderwijs. De afgestudeer-

den beschikken over de nodige compe-

DIFFERENTIEER DE VERPLEEGKUNDIGE 
FUNCTIES  

...en maak van verpleegkunde een aantrekkelijker beroep 
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tenties om in te staan voor eenvoudige 

en/of standaardiseerbare zorgactiviteiten 

zoals hygiënische zorg, hulp bij het inne-

men van geneesmiddelen,…Op het ter-

rein is hun inschakeling vandaag, net als 

deze van logistieke medewerkers, nog 

veel te beperkt. Mits een goede omkade-

ring kan men de inschakeling van deze 

medewerkers verhogen.

Complexe zorgactiviteiten die een 

speciale expertise en/of een klinisch oor-

deel vragen, blijven behoren tot de hoofd-

taak van de verpleegkundige. 

Een verpleegkundig specialist 

met een opleiding op universitair niveau 

concentreer t zich op de meest com-

plexe taken. Dit kan bijvoorbeeld gaan 

om heel complexe of zeer specifieke 

zorg, om de communicatie over de zorg 

en om de educatie van de patiënt en zijn 

familie.

Te doen
Of er effectief kan gedifferentieerd 

worden moet per ziekenhuis en per dienst 

onderzocht worden. Deze studie biedt 

hiervoor een mogelijk referentiekader. 

Functiedifferentiatie kan alleen sla-

gen als de verpleegkundigen leren delege-

ren, een heterogeen team leren coördine-

ren en hun medewerkers een goede 

omkadering leren bieden. Een opleiding 

hierover kan tegelijk in de ziekenhuizen 

worden voorzien en in de basisopleiding 

tot verpleegkundige worden opgenomen.

In het onderzoek werd een groep 

taken door verpleegkundigen als zeer com-

plex beoordeeld. Het volume van deze taken 

is in deze studie niet beschreven. Mogelijk is 

ook hier ruimte om naar boven  te differen-

tiëren en op die manier te zorgen voor car-

rièreperspectief in de zorg voor de vele mas-

ters in de verpleegkunde. Deze maatregel 

zou tegelijk kunnen zorgen voor een ver-

hoogde aantrekkingskracht van het beroep.

Verder zouden pilootprojecten 

functiedifferentiatie op het terrein moeten 

worden opgestart, waarbij de impact op ef-

ficiëntie en zorgkwaliteit wetenschappelijk 

worden opgevolgd

KCE-rapport vol.86:  

Functiedifferentiatie in de verpleegkundige 

zorg: mogelijkheden en beperkingen. In 

samenwerking met UCL en UGent. 
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In België bestaan er 2 verschillende 

manieren om huisartsen te financieren: ofwel 

krijgen ze van het RIZIV een terugbetaling per 

prestatie, wat het meeste voorkomt, ofwel ont-

vangen ze een vast bedrag per ingeschreven 

patiënt (forfaitaire betaling), ongeacht het aantal 

prestaties. De patiënt moet zich alleen gratis 

inschrijven bij de artsenpraktijk en hoeft dan de 

consultaties niet meer te betalen. De zorg ver-

strekt door een andere artsenpraktijk worden 

dan niet door het ziekenfonds vergoed.

Deze groepspraktijken, vaak medi-

sche huizen of wijkgezondheidscentra ge-

noemd, zijn een stedelijk fenomeen, dat 

voortkomt uit het idealistische gedachte-

goed van het einde van de jaren ‘60. Ze 

trekken een gemiddeld sociaal en econo-

misch zwakker publiek aan. Momenteel zijn 

er een 80tal in België, maar hun aantal 

neemt snel toe. In totaal zijn er ongeveer 

165 000 mensen bij hen ingeschreven (32% 

van hen wonen in Vlaanderen, 37% in Brus-

sel en 31% in Wallonië). Die forfaitaire te-

rugbetaling bestaat ook voor kinesithera-

peuten en verpleegkundigen.

Het KCE bekeek het kostenplaatje 

van het forfaitaire systeem en vergeleek het 

met de praktijken die worden terugbetaald 

per prestatie. Het blijkt dat de kosten van 

de twee systemen voor de gemeenschap 

gelijk zijn. Voor de patiënt zijn de kosten in 

een systeem met forfaitaire terugbetaling 

MEDISCHE HUIZEN VERGELEKEN  
MET DE ‘KLASSIEKE’ 
HUISARTSENPRAKTIJKEN 

...niet duurder en soms betere kwaliteit 



lager : hij betaalt geen remgeld bij het wijk-

gezondheidscentrum en zijn inschrijving is 

gratis. Bovendien blijkt dat medische huizen 

patiënten vaker generische, en dus goedko-

pere, geneesmiddelen voorschrijven en hen 

minder doorverwijzen naar ziekenhuizen 

en specialisten, wat de patiënt remgeld en 

supplementen doet uitsparen. 

Op basis van de gegevens waar-

over het KCE kon beschikken blijkt dat de 

kwaliteit van de zorg bij de twee soorten 

artsenpraktijken gelijk is. De forfaitaire me-

dische huizen respecteren wel vaker de 

aanbevelingen bij het voorschrijven van an-

tibiotica. Ze scoren ook beter op gebied 

van ziektepreventie (bv. opsporen van 

borstkanker, vaccinatie tegen griep,...). 

Het KCE beveelt aan om op korte 

termijn de berekeningswijze van de forfaitaire 

bedragen te behouden. Het RIZIV zou wel de 

forfaits van elke medisch huis geleidelijk aan 

beter kunnen afstemmen op de zorgkosten 

en de behoeften van de patiënten. Zo zou 

men meer rekening moeten houden met hun 

leeftijd en sociaaleconomische situatie.

KCE-rapport vol.85: 

Vergelijking van kost en kwaliteit van twee 

financieringssystemen  

voor de eerstelijnszorg in België. In 

samenwerking met UGent, ULB en UCL.
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Jean-Pierre Closon,  
algemeen directeur a.i.:

Met dit rapport oogstte het KCE veel weer-

klank in de medische pers, zowel in positie-

ve als in negatieve zin. Hierdoor bewijst het 

dat het ook in emotionele dossiers haar 

neutrale positie kan behouden. De discussie 

is met dit rapport nog niet ten einde, maar 

ze is nu wel goed gestoffeerd. 

In België zijn twee soorten zorgver-

leners verantwoordelijk voor revalidatie: de 

kinesitherapeut en de specialist fysische ge-

neeskunde en revalidatie. Het RIZIV voor-

ziet een terugbetaling zowel voor kinesithe-

rapie als voor fysische geneeskunde. Ze 

hebben elk hun eigen terugbetalingcodes. 

In algemene ziekenhuizen of ge-

specialiseerde instellingen superviseren 

specialisten fysische geneeskunde de zorg 

wanneer een multidisciplinaire revalidatie 

nodig is. Dat is het geval bij patiënten met 

complexe invaliderende aandoeningen, 

bijvoorbeeld na een ongeval, een zware 

operatie of een hersenbloeding. Deze art-

sen volgden een 5 jaar durende specialisa-

tie fysische geneeskunde. Zij coördineren 

de zorg aangeboden door de kinesist, de 

ergotherapeut, de logopedist,…. 

Voor patiënten met minder com-

plexe letsels, vaak van het bewegingsstel-

sel, is kinesitherapie alleen meestal vol-

doende. Deze patiënten kunnen zowel bij 

de kinesitherapeut als bij de specialist fysi-

sche geneeskunde terecht. Beiden bieden 

kinesitherapie aan. 

De facturatiegegevens van de zie-

kenfondsen vertellen dat één Belg op vier 

in de periode 2003-2005 revalidatie 

kreeg. Het gaat hierbij vooral om kinesi-

therapie. Het gebruik neemt toe met de 

leeftijd, vooral vanaf 60 jaar. Vrouwen krij-

gen vaker revalidatie dan mannen.

Welke aandoeningen vragen 
welke revalidatie? 

Bij patiënten die orthopedische 

operaties, borstamputaties of een opera-

tieve behandeling van urinecontinentie 

ondergingen is kinesitherapie de meest 

voorkomende revalidatie. Meestal is deze 

al opgestart in het ziekenhuis. 

Multidisciplinaire fysische genees-

kunde is vaak de eerste behandeling na 

zware orthopedische ingrepen zoals het 

plaatsen van een knie- of heupprothese, 

een operatie aan de rug of van een ge-

broken heup. Het is opvallend dat deze 

behandeling vaak volledig stopgezet 

wordt onmiddellijk na ontslag uit het zie-

kenhuis en dat de patiënt nadien enkel 

door middel van kinesitherapie gerevali-

deerd wordt. Dit doet de vraag rijzen of 

de multidisciplinaire revalidatiebehande-

ling echt afgestemd was op de behoefte 

van de patiënt. Dezelfde bedenking kan 

gemaakt worden bij het feit dat na 

REVALIDATIE   
...bij de kinesitherapeut of de specialist fysische geneeskunde?  
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 sommige operaties, bijvoorbeeld van een 

sleutelbeenbreuk, meer dan de helft van 

de patiënten geen enkele revalidatie krijgt. 

Het ziekenhuis maakt  
de keuze tussen kinesitherapie 
en fysische geneeskunde

Het feit dat men kan kiezen tus-

sen kinesitherapie en fysische geneeskun-

de leidt naar dé hamvraag van dit rapport: 

welke factoren zijn bepalend bij die keu-

ze? De lokale gewoonten van het zieken-

huis blijken de belangrijkste factor te zijn. 

De helft van de ziekenhuizen met een 

dienst voor fysische geneeskunde kiest 

namelijk bij minstens 80% van zijn patiën-

ten, die één van de hoger vermelde zware 

operaties ondergingen, systematisch voor 

de financieel interessantere fysische ge-

neeskunde. 

Behoeften van de patiënt 
doorslaggevend

Het KCE raadt aan om de terug-

betalingregels voor fysische geneeskunde 

als revalidatie na ongecompliceerde chi-

rurgische ingrepen zodanig aan te passen 

dat de keuze voor een bepaalde behande-

ling eerder ingegeven wordt door de wer-

kelijke behoeften van de patiënt dan door 

financiële overwegingen. In plaats van de-

zelfde prestaties te kunnen aanrekenen als 

de kinesitherapeuten, zouden de specialis-

ten fysische geneeskunde vergoed moeten 

worden voor hun intellectuele prestaties, 

zoals het stellen van de diagnose, het op-

stellen van een revalidatieplan en de coör-

dinatie van de zorg door ergo-of kinesi-

therapeuten. 

KCE-rapport vol.87:  

Het gebruik van kinesitherapie  

en van fysische geneeskunde en revalidatie 

in België. In samenwerking  

met het Intermutualistisch Agentschap. 

Kristel De Gauquier,  
HSR expert:

Dit rapport toont aan dat een KCE studie 

beleidsmakers en beroepsgroepen kan in-

spireren. In november 2008 is het rapport 

voorgesteld op het RIZIV aan vertegenwoor-

digers van verzekeringsinstellingen en be-

roepsgroepen. Het werd het begin van een 

debatronde in alle betrokken RIZIV-organen. 

Het zou moeten leiden tot concrete voor-

stellen om de M en K nomenclatuur te ver-

anderen. 
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In 2002 richtte de Belgische over-

heid vijf referentiecentra op voor CVS 

(chronisch vermoeidheidssyndroom). Het 

maakte van België een koploper in de zorg 

rond CVS. 

De referentiecentra zijn verbonden 

aan universitaire ziekenhuizen (UCL, UZ 

Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent voor vol-

wassenen en UZ Brussel voor kinderen en 

jongeren). 

CVS-patiënten krijgen er een multi-

disciplinaire behandeling door artsen, kine-

sitherapeuten, psychotherapeuten, enz. Een 

belangrijke doelstelling is het organiseren 

van de zorg rond CVS in samenwerking 

met de eerstelijnszorg (huisartsen, kinesi-

therapeuten en psychologen). 

Het KCE bekeek samen met de 

Hoge Gezondheidsraad (HGR) de resulta-

ten van hun werking.

Heel lang en heel erg moe
Niemand weet waardoor CVS pre-

cies wordt veroorzaakt. Volgen het biopsy-

chosociale model zou CVS worden uitgelokt 

door fysieke en psychosociale klachten die 

elkaar in stand houden en versterken. Essen-

tieel voor de diagnose is een invaliderende 

vermoeidheid gedurende zes maanden. 

Teleurstellende resultaten 
Patiënten die een behandeling kre-

gen in de Belgische centra klagen gemiddeld 

minder van vermoeidheid. Maar op gebied 

van levenskwaliteit, werkhervatting en in-

spanningscapaciteit is er geen duidelijke ver-

betering. De wetenschappelijke literatuur 

stelt dat er geen geneesmiddelen bestaan 

die CVS genezen. De Belgische centra pas-

sen cognitieve gedragstherapie en graduele 

oefentherapie toe. Daarvan is wel bewezen 

dat ze voordelen bieden als ze aangepast 

zijn aan de specifieke noden van de patiënt 

en gegeven worden door ervaren thera-

peuten. De resultaten in de centra vallen 

echter tegen en de reden hiervoor is niet 

duidelijk. Daarom dringt een strikt weten-

schappelijke evaluatie zich op.

Gemiddeld herstelt 7% van de pati-

enten zonder behandeling, meestal binnen 

de eerste vijf jaar. Zonder medische tussen-

komst verergeren de symptomen bij 5 tot 

20% van de gevallen. Een behandeling kan, 

volgens de medische literatuur, bij 40% van 

de patiënten de situatie verbeteren, maar 

genezing is niet gegarandeerd. Jongeren heb-

ben meer kans om te genezen dan volwas-

senen. Hoe vroeger CVS behandeld wordt, 

hoe groter de kans ondanks de aandoening 

toch een normaal leven te kunnen leiden. 

Verdere financiering  
van de centra?

Bij de oprichting van de centra was 

één van de belangrijkste doelstellingen dat 

ze een zorgcircuit zouden organiseren in 

samenwerking met huisartsen, therapeuten 

en ziekenhuizen. Tot nu toe werd deze doel-

stelling niet door de centra gerealiseerd. 

Zowel het stellen van de diagnose, als de 

volledige behandeling gebeurde tot hiertoe 

uitsluitend in de referentiecentra zelf.

Het KCE en de Hoge Gezond-

heidsraad pleiten daarom voor een meer 

gestructureerde, wetenschappelijk gefun-

deerde zorgorganisatie, met een centrale 

rol voor de eerste lijnszorg (huisarts, kinesi-

therapeut, psycholoog…), in samenwerking 

met de tweede lijnszorg (nabijgelegen zie-

kenhuizen, centra voor geestelijke gezond-

heidszorg, …) en het referentiecentrum. 

De behandeling moet bij wetenschappelijke 

evaluatie betere resultaten opleveren. 

KCE-rapport vol.88:  

Chronisch Vermoeidheidssyndroom: 

diagnose, behandeling en zorgorganisatie. 

In samenwerking met de Hoge 

Gezondheidsraad.

REFERENTIECENTRA  
VOOR CHRONISCH 
VERMOEIDHEIDSSYNDROOM   

...zorgverleners moeten samenwerken

Marijke Eyssen,  
arts expert:

In dit rapport formuleerden het KCE en de 

Hoge Gezondheidsraad voor het eerst ge-

zamenlijke beleidsaanbevelingen. Het RIZIV 

heeft deze beleidsaanbevelingen overgeno-

men. Eind december 2008 keurde het Ver-

zekeringscomité een wijzigingsclausule goed 

voor de overeenkomsten met de CVS-refe-

rentiecentra. In deze clausule zijn concrete 

stappen uitgewerkt die de basis leggen voor 

een getrapte zorgorganisatie voor CVS-pati-

ënten. 
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Steeds minder studenten kiezen 

voor huisarts als specialiteit. Steeds meer 

huisartsen sluiten hun praktijk. Samen met 

onderzoeksteams van 5 Belgische universi-

teiten (UCL, Universiteit Antwerpen, ULg, 

UGent en K.U.Leuven) onderzocht het 

KCE de oorzaak. Ze ondervroegen studen-

ten, (ex-)huisartsen, beleidsmensen, be-

roepsverenigingen en universiteiten. Wat 

blijkt? Het beroep van huisarts kampt met 

een zwaar imagoprobleem bij de genees-

kundestudent. De werkomstandigheden 

van de huisarts wegen zwaar op het privé-

leven. De onderzoekers dokterden enkele 

maatregelen uit om deze problemen aan te 

pakken. 

Cijfers spreken: er dreigt  
een tekort aan huisartsen  

In België kiest minder dan één der-

de van de medische studenten in het ze-

vende jaar voor de specialisatie huisartsge-

neeskunde. Het KCE-rapport 72 uit 2007 

toonde al aan dat een vierde van het quo-

tum voor huisartsen, voorzien in het kader 

van de numerus clausus, niet wordt inge-

vuld. Bovendien oefent 20% van de afgestu-

deerde huisartsen zijn of haar beroep nooit 

uit. Andere stappen er na enkele jaren uit. 

In 2005 had bijna 15% van de huisartsen 

die 10 jaar voordien waren afgestudeerd 

de curatieve sector verlaten. Vooral op het 

platteland en in bepaalde stedelijke wijken 

dreigt zo een tekort aan huisartsen. 

Een slecht imago  
bij de geneeskundestudent

Geneeskundestudenten geven aan 

dat huisartsen van alle specialiteiten het 

slechtste imago hebben.De studenten ver-

wijzen naar de lage kwaliteit van de huisart-

senopleiding en de stageplaatsen, het nega-

tieve imago van de huisartsgeneeskunde in 

de medische faculteit, een lager inkomen en 

een gebrek aan informatie over die specia-

liteit. 

Moeilijke werkomstandigheden
De werklast is hoog volgens jon-

ge huisar tsen die het beroep verlieten. 

Stresserende situaties en moeilijke rela-

ties met patiënten en/of andere huisar t-

sen wegen zwaar door op het privéleven 

en de professionele ontwikkeling van de 

huisar ts. Het is dé reden waarom de ge-

interviewde ex-huisar tsen uit het beroep 

stapten. De internationale literatuur 

voegt daar nog enkele andere factoren 

aan toe: een te laag inkomen, onvoldoen-

de professionele ondersteuning van zie-

kenhuizen of specialisten en een praktijk 

in geïsoleerde regio’s. 

En in het buitenland? 
In de VS organiseren de genees-

kundefaculteiten specifieke programma’s 

om huisartsstudenten aan te trekken door 

studentenselectie, huisartscolleges, oplei-

dingen voor praktijken op het platteland…

In sommige landelijke gebieden van o.a. 

Australië worden nieuwe huisartspraktijken 

financieel gesteund en worden er vervan-

gingsdiensten georganiseerd. Tot dusver is 

de doeltreffendheid van deze maatregelen 

nog niet bewezen.

Actiepunten uit de interviews 
met de ‘stakeholders’

Een aantal actiepunten die hoog 

scoorden bij de geïnterviewden:

 ■ Het delegeren van de administratieve 

taken van de huisartsen 

 ■ Meer samenwerking tussen huisartsen 

 ■ Een centrale rol voor de huisarts in de 

zorgverlening.

 ■ Een betere integratie van de huisartsen-

geneeskunde in de medische opleiding 

 ■ De combinatie van de forfaitaire beta-

BEROEP VAN HUISARTS GEBUKT 
ONDER NEGATIEF IMAGO   

... een face lift is nodig

Dominique Paulus,  
senior arts expert:

Wereldwijd, en vooral bij de World Health Organisation, erkent men de centrale rol van de huis-

arts in het gezondheidssysteem. Tegelijk groeit het bewustzijn dat zowel opleiding als werkomstan-

digheden een centrale rol spelen bij de zwakke aantrekkingskracht van het beroep van huisarts.

Dit rapport vond met succes ingang bij de Belgische geneeskundefaculteiten en bij de stage-

meesters. In februari 2009 worden de resultaten opnieuw voorgesteld tijdens de ‘Convention des 

animateurs de la SSMG’ (Société Scientifique de médecine générale). Het rapport slaat ook aan 

buiten onze landgrenzen. Het kwam aan bod tijdens het Europese Congres van de EUPHA 

(European Public Health Association) en zal binnenkort ook gepresenteerd worden in Basel, op 

het gerenommeerde congres van de WONCA (World Organization of Family Doctors). Verschil-

lende internationale tijdschriften hebben artikels over dit rapport gepubliceerd. 
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Een ziekenhuisinfectie of een noso-

comiale infectie is een infectie die een pati-

ent oploopt tijdens het verblijf in het zie-

kenhuis. Het gaat vooral om infecties van 

de urinewegen, de luchtwegen, de chirurgi-

sche wonde of in de bloedbaan (een septi-

cemie). Door die complicaties moeten 

sommige patiënten langer in het ziekenhuis 

blijven. In een aantal gevallen leidt dit zelfs 

tot een overlijden. 

In samenwerking met ziekenhuishy-

giënisten organiseerde het KCE een natio-

nale meting. Hoeveel patiënten lopen een 

infectie op? Welke infecties komen het 

meest voor? Op welke ziekenhuisafdelin-

gen? De resultaten van de meting wijzen op 

de nood aan meer middelen in de strijd te-

gen de ziekenhuisinfecties.

De meting…
Er werkten 63 Belgische ziekenhui-

zen mee aan het onderzoek. In 543 afdelin-

gen werden 17 000 patiënten in een mo-

mentopname gescreend. De 

ziekenhuizen ontvingen nadien 

een feedback van hun resultaat. 

…en haar resultaten
Van de Belgische zieken-

huispatiënten kampt 6% met een 

ziekenhuisinfectie. Dertien pro-

cent van hen vecht tegen meer 

dan één. Een resultaat dat verge-

lijkbaar is met cijfers uit buurlan-

den Nederland en Frankrijk. Op 

basis van dit onderzoek schat het 

KCE dat er in ons land elk jaar 

meer dan 100 000 patiënten een 

ziekenhuisinfectie oplopen. 

Vooral patiënten op de 

intensieve afdelingen lopen een 

risico: één op vier volwassenen 

en bijna 13% van de pasgebore-

nen. De vrouwen in de kraamklinieken blij-

ven het meest gespaard van deze infecties 

(maar 1 %).

Ook het soort infectie varieert 

sterk per afdeling: longinfecties en infecties 

in de bloedbaan komen vooral voor op de 

afdelingen inwendige geneeskunde en in-

tensieve zorg. Op revalidatie en geriatrie 

vormen urineweginfecties de meest voor-

komende ongewenste problemen. Op chi-

rurgie zijn wondinfecties het meest courant. 

Een op drie is vermijdbaar
Elke ziekenhuis ontvangt een be-

perkte financiering voor een ziekenhuishy-

giëneteam. Deze artsen en verpleegkundi-

gen trachten ziekenhuisinfecties zoveel 

mogelijk te voorkomen met preventieve 

maatregelen. Handhygiëne en een correct 

gebruik van antibiotica zijn daar voorbeel-

den van. Naar schatting 30% van de zieken-

huisinfecties kunnen met preventieve maat-

regelen vermeden worden. 

ling per ingeschreven patiënt met een 

ereloon per prestatie

 ■ De afschaffing van de verplichte indivi-

duele wachtdienstbeurten

 ■ Een evoluerende loopbaan

Het KCE vult aan
Het opwaarderen van de opleiding 

huisartsgeneeskunde in de medische facul-

teiten is een belangrijk actiepunt. Een speci-

fieke selectie van studenten met een affini-

teit voor huisartsgeneeskunde, colleges en 

stages van een goede kwaliteit in een vroeg 

stadium van de medische studies, kunnen 

belangrijke maatregelen zijn. 

Daarnaast zou de huisarts moeten 

kunnen genieten van loopbaanonderbre-

king en deeltijds werk. Een betere organisa-

tie van de wachtdiensten moet het taken-

pakket van de huisarts verlichten. Werken 

in teamverband, binnen netwerken of in 

een groepspraktijk doorbreekt het isole-

ment en laat toe administratieve taken te 

delegeren en multidisciplinair werk uit te 

voeren. 

Het KCE pleit nog voor het be-

houd van de financiële steun aan samen-

werkende praktijken en aan praktijken die 

in streken met te weinig huisartsen worden 

opgestart (Fonds Impulseo). De inkomens-

verschillen tussen huisartsen en specialisten 

moeten worden geanalyseerd en indien het 

verschil te groot is, worden aangepast. 

KCE-rapport vol.90:  

Huisartsgeneeskunde: aantrekkingskracht en 

beroepstrouw bevorderen. In samenwerking 

met UCL, Universiteit Antwerpen, ULg, UGent 

en K.U.Leuven.

ZIEKENHUISINFECTIES   
... zes op honderd patiënten krijgt ongewenst bezoek
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Meer middelen en verplichte 
deelname aan verdere studies

Het KCE vindt dat er een voortdu-

rende aandacht voor deze infecties moet 

zijn, vooral op de afdelingen intensieve en 

neonatale zorg. Een bijkomende financie-

ring dient te worden voorzien voor de zie-

kenhuizen die actief meewerken in de strijd 

tegen ziekenhuisinfecties in het kader van 

een continue kwaliteitsverbetering. Het is 

ook aan te bevelen om op regelmatige ba-

sis nationale prevalentiestudies uit te voe-

ren met een verplichte deelname voor alle 

ziekenhuizen. Om de impact van die studies 

maximaal te maken moeten ze snel feed-

back krijgen over hun resultaten. 

Deze studie kende ondertussen 

een vervolg: in een tweede deel, begin 

2009, berekende het KCE hoeveel deze 

ziekenhuisinfecties aan de gezondheidszorg 

jaarlijks kosten o.a. aan extra verzorging en 

langere opnameduur en hoeveel patiënten 

eraan overlijden. 

KCE-rapport vol.92:  

Nosocomiale infecties in België, deel 1: 

nationale prevalentie studie.  

In samenwerking met AZ Sint-Jan (Brugge).

France Vrijens,  
expert statisticus:

Dit is de eerste nationale prevalentiestudie 

over ziekenhuisinfecties sinds de jaren ’80. 

De studie geeft een globaal beeld van het 

probleem van de ziekenhuisinfecties in ons 

land. Het KCE raadde aan deze studie re-

gelmatig te herhalen. In 2009 zal er al een 

vervolgstudie worden uitgevoerd. 

Tijdens een verblijf in het ziekenhuis kan er zich een complicatie voordoen, 

een zogenaamd ‘adverse event’ (AE), een algemeen aanvaarde Engelse term in de 

gezondheidssector. Een AE wordt vooral veroorzaakt door de manier waarop de 

zorgverlening is georganiseerd en minder door de ziekte van de patiënt. Goed ge-

kende voorbeelden zijn doorligwonden, longembolie en ziekenhuisinfecties. Een AE 

kan het ziekenhuisverblijf verlengen, invaliditeit  of zelfs het overlijden van de  patiënt 

veroorzaken.

 

Om de zorgprocessen te verbeteren en zo het aantal AE’s te verminderen 

moeten we er wel een idee van hebben waar en hoe vaak ze zich voordoen. Alle me-

dische dossiers nauwkeurig nakijken zou teveel tijd kosten. Een beter alternatief is om 

de administratieve databanken in de ziekenhuizen te gebruiken, want die zijn onmiddel-

lijk beschikbaar. Op die manier zou een eerste stap naar kwaliteitsverbetering in de 

ziekenhuizen snel kunnen worden gezet.

Jammer genoeg blijken deze gegevens vandaag niet nauwkeurig genoeg. Ze 

maken onvoldoende het verschil tussen een AE dat zich voordeed tijdens het zieken-

huisverblijf of een probleem dat al aanwezig was bij de opname. Ze sluiten bovendien 

niet altijd uit of het gaat om een AE of om een complicatie die door de ziekte van de 

patiënt zelf werd veroorzaakt.

Het KCE pleit voor een meer nauwkeurige en volledigere codering van de AE’s, 

waarbij systematisch het volledige medische dossier van de patiënt zou moeten wor-

den gebruikt. Daarnaast is verder onderzoek over de prevalentie van AE’s in België 

nodig, want vandaag bestaan er daarover weinig gegevens.

KCE-rapport vol.93:  

Detectie van adverse events in administratieve databanken. In samenwerking met CHU 

Luik en K.U.Leuven.

ADVERSE EVENTS    
...moeilijk op te sporen via administratieve  

databanken ziekenhuizen 
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Niet alle zwangerschappen en be-

vallingen lopen van een leien dakje. MIC 

centra (Maternal Intensive Care) staan in 

voor de observatie van vrouwen met een 

hoogrisicozwangerschap en, indien nodig, 

voor de hooggespecialiseerde zorg voor 

vrouwen na de bevalling of voor voor vrou-

wen wiens baby na de geboorte intensieve 

neonatale zorg nodig zal hebben. Om ver-

warring te vermijden met patiënten van de 

klassieke intensieve zorg diensten spreken 

de onderzoekers liever van “Intermediate 

Care” of IC-patiënten. 

In België beschikken 17 van de 106 

materniteiten over MIC-bedden en een 

dienst voor intensieve neonatale zorg. In de 

praktijk vormen de MIC-centra geen apar-

te afdeling binnen de materniteiten. Wel 

zorgen ze voor een bijkomende financie-

ring, waardoor gespecialiseerde vroedvrou-

wen de staf kunnen versterken. 

De MIC-bedden  
blijven onderbenut

De MIC-bedden zijn globaal ge-

zien onderbezet, al varieert de bezettings-

graad sterk. Slechts 40% van de vrouwen 

met een hoogrisiciozwangerschap komt 

in een MIC-centrum terecht. In de provin-

cies Namen, West-Vlaanderen en Luxem-

burg is dat percentage nog veel lager (van 

15 tot 18%). MIC-centra krijgen wel meer 

te maken met vroeggeboorte, doodge-

boorte en meerlingen. Van de prematuur 

geboren kinderen (< 32 weken) komen 

er gemiddeld 80% in een MIC-centrum 

terecht. Ook voor hen gelden grote ver-

schillen tussen de provincies. In West-

Vlaanderen, Henegouwen en Luxemburg 

gaat het slechts om 65%, in Namen maar 

om 50%.  Het aantal tranfers van vrouwen 

van materniteiten zonder MIC-centrum 

naar materniteiten mét MIC-centrum is re-

latief laag, behalve voor de universitaire 

MIC-diensten.

Wat veroorzaakt die lage cijfers?
De reglementering omschrijft niet 

duidelijk welke indicaties moeten leiden tot 

een opname in een MIC-bed. Het gevolg is 

dat er tussen de ziekenhuizen grote ver-

schillen bestaan in het opname –en door-

verwijsbeleid. 

Naast het gebrek aan duidelijke 

richtlijnen m.b.t. doorverwijzing is er een 

ongelijke geografische spreiding van de 

MIC-centra. Ze zijn vooral aanwezig in de 

grote steden. Als risicopatiënten niet door 

hun arts worden doorverwezen naar een 

MIC-centrum bevallen ze dichtbij hun 

woonplaats. Dit kan gevaarlijk zijn, want 

problemen tijdens en kort na de geboorte 

zijn meestal dringend.

Naar een effectief 
doorverwijsbeleid

Het KCE pleit voor duidelijke indi-

caties en richtlijnen voor o.a. de huisarts, 

gynaecoloog en de derdelijnscentra, waarin 

omschreven wordt wanneer zwangere 

vrouwen moeten worden doorverwezen 

naar een MIC-centrum. Daarnaast zouden 

de MIC-centra moeten zorgen voor een 

betere registratie van hun patiënten. Op 

die manier kan men nagaan of de richtlijnen 

effectief worden opgevolgd. Om de over-

brenging van risicopatiënten naar de MIC-

centra te garanderen zouden er financiële 

sancties of beloningen voor de ziekenhui-

zen moeten worden voorzien. Verder zou 

de behoefte aan MIC-bedden aan de hand 

van een kwalitatieve studie moeten wor-

den onderzocht en aangepast worden aan 

de reële noden. Tenslotte raadt het KCE 

aan om de geografische spreiding van de 

MIC- centra te herzien, zodat de afstanden 

voor de zwangere vrouwen overal relatief 

gelijk zijn.

KCE-rapport vol.94:  

Intensieve maternele verzorging (Maternal 

Intensive Care) in België. In samenwerking 

met UGent, UZLeuven, K.U.Leuven, ULB, 

ULg en het Intermutualistisch Agentschap.

BEDDEN VOOR INTENSIEVE 
MATERNELE VERZORGING    

...niet altijd optimaal benut
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Meer dan 5 miljoen Belgen hebben 

een hospitalisatieverzekering. De premies 

van deze verzekeringen swingen de laatste 

jaren de pan uit. De wetgever wil die prijs-

stijgingen inperken. 

In 2007 kregen de CBFA (de 

Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen) en het KCE samen on-

verwacht de opdracht het maximale 

groeipercentage van de premies vast te 

leggen en op te volgen. Het KCE kon 

deze taak niet op zich nemen. Het is im-

mers haar rol om wetenschappelijke argu-

menten voor het beleid te verzamelen, 

maar niet om zelf beslissingen uit te voe-

ren. De studie beperkt zich tot het ont-

wikkelen van een methodologie voor het 

opstellen van een medische index. Aange-

zien dit soort wettelijke begrenzing in 

geen enkel ander Europees land bestaat, 

moest het KCE ze zelf uitvinden. 

De index van de 
consumptieprijzen als 
voorbeeld? 

Een prijsindex zoals de index van 

de consumptieprijzen zou zich baseren op 

een prijslijst van de goederen en diensten 

die de private ziekteverzekeringen betalen. 

Maar zo’n index houdt enkel rekening met 

de prijsstijgingen van de goederen en dien-

sten en niet met het toenemend gebruik 

ervan. Deze methode is dus niet sluitend 

en dus onbruikbaar. 

De totale kost  
van de schadegevallen als basis 

Deze index is niet gebaseerd op de 

prijsevolutie van bepaalde diensten en goe-

deren, maar wel op de evolutie van de to-

tale kost van de schadegevallen. Het KCE 

analyseerde eerst de evolutie van de kos-

ten voor 3 jaar per leeftijdscategorie en per 

type contract. Het baseerde zich hiervoor 

op de gegevens van de verzekeringsmaat-

schappijen. Deze gegevens bleken echter 

niet betrouwbaar en zullen dus grondig 

moeten worden gecontroleerd voordat ze 

voor de berekening van een index kunnen 

gebruikt worden. 

Vervolgens legde de studie de for-

mules vast die moeten worden gebruikt 

om de index te berekenen. De studie stelt 

twee berekeningsmethodes voor. De eer-

ste geeft meer flexibiliteit aan de verzeke-

raars maar is minder transparant voor de 

verzekerden. De tweede lijkt duidelijker 

voor de verzekerden maar houdt in dat 

alle verzekeraars akkoord moeten gaan 

over de gemeenschappelijke technieken, 

zijnde de verschillende parameters die 

worden gebruikt voor de berekening van 

de premies.

Het KCE spreekt geen voorkeur uit 

voor één van beide methodes, want ze 

hebben allebei hun voor- en nadelen. Het 

gaat hier dus om een politieke keuze. Het is 

wel essentieel om de betrouwbaarheid van 

de gegevens na te gaan voor de inwerking-

stelling van het nieuwe systeem. De hoop 

leeft ondertussen dat de onderlinge con-

currentie tussen de maatschappijen de pre-

mies steeds ruim onder dit wettelijk toege-

laten maximum houdt. 

KCE-rapport vol.96:  

Het opstellen van een medische index voor 

private ziekteverzekeringsovereenkomsten. 

In samenwerking met Reacfin.

MEDISCHE INDEX    
...om de premiestijgingen in te tomen
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De geriatrische patiënt zo lang mo-

gelijk zelfstandig laten wonen en functione-

ren, dat is de doelstelling van een specifiek 

zorgprogramma uitgewerkt door de over-

heid. Eén van de elementen van dat pro-

gramma is het geriatrische dagziekenhuis 

(GDZ). In 2006 besliste de overheid om, in 

het kader van een proefproject, geld voor 

45 geriatrische dagziekenhuizen te voorzien. 

Ondertussen is dit aantal gegroeid naar 89. 

Het proefproject loopt eind 2010 af. Het 

KCE werd gevraagd om, indien nodig, een 

aangepaste financiering voor te stellen.

Voor wie is het geriatrisch 
dagziekenhuis bedoeld ?

Een GDZ is bedoeld voor patiën-

ten gemiddeld ouder dan 75 jaar. Een multi-

disciplinair team bestaande uit een geriater, 

een kinesitherapeut, een verpleegkundige 

en een psycholoog staat er via dagopname 

in voor een diagnostische evaluatie van spe-

cifieke geriatrische problemen (bv. valpro-

blematiek, osteoporose) en voor bepaalde 

behandelingen (bv. wondzorg, transfusie). 

De GDZ’s kunnen ook ambulante revalida-

tie organiseren, eventueel na een operatie, 

gedurende maximum 3 maanden. 

Algemene geriatrische evaluatie
Een algemene geriatrische evalu-

atie is onmisbaar voor de vaststelling van 

problemen zoals verminderde mobiliteit, 

vallen, geheugenstoornissen, depressie, in-

continentie,…. Waar die evaluatie best 

gebeurt, is nog niet onderzocht. Dergelij-

ke evaluatie kan zowel in een ziekenhuis, 

in een GDZ als in een specifiek daartoe 

uitgeruste thuiszorgsetting.  

Aanpassing financiering nodig
Elk GDZ ontvangt vandaag van de 

overheid een jaarlijks vast bedrag van bijna 

260 000 euro in het kader van het proef-

project, naast een RIZIV vergoeding voor 

de arts per multidisciplinaire geriatrische 

evaluatie. De bezettingsgraad van het GDZ 

speelt bij de huidige financiering geen en-

kele rol. Nochtans zijn er GDZ’s die onder-

benut zijn. 

Het KCE beveelt daarom aan om 

voor elk GDZ een specifieke financiering 

te voorzien, gebaseerd op zijn bezettings-

graad en het profiel van zijn patiënten. 

Daardoor zouden GDZ’s die een veel la-

gere bezettingsgraad hebben dan andere 

die even lang bestaan, een lagere financie-

ring ontvangen.

Daarnaast pleit het KCE voor een 

betere gegevensinzameling om het finan-

cieringssysteem te kunnen evalueren. Er is 

ook bijkomend onderzoek nodig naar de 

behoeften en de tevredenheid van de pati-

enten, de noodzakelijke middelen, de kos-

ten voor de patiënten en de rol van de 

huisarts.

KCE-rapport vol.99: 

Financiering van het geriatrische 

dagziekenhuis. In samenwerking met 

UGent, ULg, UZ Gent en CHU Luik.

GERIATRISCHE DAGZIEKENHUIZEN    
… financiering volgens bezettingsgraad en patiëntenprofiel 



Het KCE …



De deelnemers  
aan de rondetafel waren:

 ■ Guy Tegenbos – De Standaard

 ■ Ricardo Gutierrez – Le Soir

 ■ Karin Rondia – Equilibre, RTBF (Au 

quotidien)

 ■ Marleen Finoulst – Bodytalk, Knack,  VRT 

(De Zevende Dag)

 ■ Nicolas De Pape – Le Journal du 

Médecin

 ■ Geert Verrijken – De Huisarts, Trends 

voor Specialisten, Tendances pour 

Spécialistes

Elk jaar, en in elk jaarverslag, laten we anderen aan het 

woord over het KCE en haar werking. In het eerste jaarverslag 

(2004-2005) ging het om mensen die sterk betrokken waren bij de 

oprichting van het KCE: de voogdijminister, de voorzitter van het 

RIZIV en de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 

de Voedselketen en Leefmilieu. In het verslag over het werkjaar 

2006 kwamen vertegenwoordigers van diverse spelers in de ge-

zondheidszorg en het gezondheidszorgbeleid aan het woord: art-

sen, epidemiologen, de farmaceutische industrie, het CTG, zieken-

fondsen, ziekenhuisbestuurders, patiëntenverenigingen enzovoort. 

Vorig jaar werd het KCE belicht door de mensen ‘in en buiten het 

KCE’. Naast enkele eigen werknemers peilden we naar de ervarin-

gen van twaalf externe medewerkers die op verschillende niveaus 

hadden deelgenomen aan KCE-studies: als externe expert, validator 

of onderaannemer. 

In het jaarverslag 2008 bekijken we het KCE door de ogen 

van zes prominente journalisten die regelmatig berichten over 

KCE-rapporten. De media zijn immers een belangrijke factor in de 

publieke en politieke opinievorming, ook voor thema’s in de ge-

zondheidszorg. Wat is volgens hen de rol van het KCE? Hoe beoor-

delen zij de werking van het KCE? Wat doet het KCE goed en waar 

schiet het tekort? De zes zaten anderhalf uur lang rond de tafel.
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Het KCE … door de ogen  
van de pers
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Guy TeGeNBOS : 

Met haar aanbevelingen maakt het KCE de brug 

tussen de wetenschap en de maatschappelijke en 

politieke realiteit. In de toekomst mag het KCE 

wat meer de kaart van de wetenschap trekken, 

zich wat harder en radicaler opstellen en minder 

rekening houden met de Belgische belangengroe-

pen in de gezondheidszorg. Het zou bijvoorbeeld 

meer studies door buitenlandse experts kunnen 

laten uitvoeren.

MARleeN FINOulST : 

Je kan nooit garanderen dat een studie 100% ob-

jectief en neutraal wordt uitgevoerd. Zelfs niet als 

je alleen interne experts inzet die geen andere 

belangen dienen. Ook zij moeten heel vaak terug-

vallen op externe experts of op gegevens die door 

anderen werden aangebracht

‘Een kenniscentrum in de gezond-

heidszorg moest eeuwen geleden al zijn 

opgericht’, daar waren alle journalisten het 

unaniem over eens. De missie van zo’n 

centrum is de kwaliteit van de gezond-

heidszorg in al haar aspecten te bestuderen 

en het beleid te adviseren. Op die manier 

kan die kwaliteit optimaal gehouden wor-

den binnen het beperkte budget en reke-

ning houdend met de noden van vandaag 

en in de toekomst. Het KCE heeft als taak 

om het besluitvormingsproces te onder-

steunen met objectieve, wetenschappelijk 

gefundeerde en up-to-date informatie. Het 

KCE is daarom méér dan een vrijblijvend 

adviesorgaan of een ministeriële bespa-

ringsmachine. 

Boven het strijdgewoel
Een centrum dat wetenschappelijke 

en objectieve elementen aanbrengt voor 

het beleid is absoluut noodzakelijk in het 

Belgische landschap van de gezondheids-

zorg. Dat landschap wordt immers geken-

merkt door een veelheid aan spelers die 

heel diverse belangen dienen, menen de 

deelnemers aan de rondetafel. Ondanks het 

feit dat deze actoren over eigen studiedien-

sten en experts beschikken, zie je in de 

praktijk dat die tot heel verschillende con-

clusies kunnen komen. In die belangenstorm 

is het KCE uitgegroeid tot een onafhankelij-

ke speler die boven het ‘strijdgewoel’ uitstijgt 

en het algemeen belang en de economische 

ratio beklemtoont, menen de journalisten. 

Eén van de deelnemers verwoord-

de het als volgt: “Het Belgische gezond-

heidszorgsysteem functioneert op een neo-

corporatistische manier. Als alle betrokken 

belanghebbers zichzelf heel goed verdedi-

gen, wordt uiteindelijk het algemene belang 

gediend, is de filosofie die erachter zit. Die 

filosofie is manifest onjuist omdat het be-

lang van de patiënt daarin ondervertegen-

woordigd is. Het is weliswaar niet aan het 

KCE om voluit de kaart van de patiënt te 

trekken, wel om het algemeen belang na te 

streven. In die optiek kan het KCE misschien 

een studie opzetten die meet hoe zwaar ‘de 

patiënt weegt’ in de besluitvorming in de 

gezondheidszorg. Heel licht, vermoed ik.”

‘Burger’-missie en kennisopbouw
Daarnaast wakkert het KCE het pu-

blieke debat rond belangrijke beslissingen in 

de gezondheidszorg aan zodat de besluit-

vorming niet meer plaatsgrijpt in besloten 

comités of enkel tussen belangenspelers. 

Het beleid wordt daardoor transparanter 

voor wie zich betrokken voelt – zowel voor 

belangenorganisaties, patiënten en burgers. 

In die rol ondersteunt het KCE het demo-

cratisch proces. 

Om haar taak te kunnen uitvoeren 

moet het KCE echter voortdurend haar 

kennis verder opbouwen. Enerzijds moet 

het experts rekruteren van hoge kwaliteit, 

anderzijds samenwerken met externe ex-

perts en zusterinstellingen van over heel 

de wereld. De gebruikte wetenschappelij-

ke methoden moeten ‘state-of-the-art’ zijn 

en continu verder verfijnd worden. 

Misschien moet het KCE zichzelf 

uiteindelijk wel grotendeels overbodig ma-

ken door bij onze politici een besluitvor-

mingscultuur te creëren waarin objectieve 

en wetenschappelijke elementen spontaan 

worden verwerkt. Dan blijft als voornaam-

ste rol van het Kenniscentrum het vertalen 

van wat internationaal geweten is naar een 

Belgische context.

De rol van het KCE



Onafhankelijkheid en objectiviteit 

moeten dé fundamentele kernwaarden zijn 

voor het KCE. Die stelling werd tijdens de 

rondetafel verwoord via verschillende syno-

niemen: ‘politiek onafhankelijk’, ‘correct ge-

bruik van wetenschappelijke methode’, ‘zon-

der belangenvermenging’, ‘studies uitgevoerd 

door deskundige wetenschappers en ex-

perts’, ‘gefundeerd op objectieve metingen’, 

‘correcte rapportering’, …. De reputatie van 

het KCE staat of valt ermee. 

Elk van die waarden moet gegaran-

deerd zijn gedurende de hele levenscyclus 

van een studie: vanaf de selectie van het on-

derwerp, de aanstelling van het projectteam, 

het uitvoeren van de studie, de validering, 

de vertaling naar aanbevelingen, tot aan de 

communicatie naar beleidsmakers, stakehol-

ders en publiek.

De neutrale expert
Toch erkennen de journalisten dat 

100% objectiviteit, onafhankelijkheid en 

neutraliteit niet van deze wereld zijn. Voor 

elke studie moet het KCE zich immers be-

roepen op experts – intern of extern – en 

dé onafhankelijke expert bestaat nu een-

maal niet, noch in België, noch in de rest van 

de wereld. Experts worden immers ook uit-

genodigd, geraadpleegd en ingeschakeld 

door verschillende belangengroepen. Ex-

pert kan je overigens alleen worden als je 

binnen netwerken vertoeft, als je erkend 

wordt door anderen, en daar spelen altijd 

belangen in mee. Het is dus aan de directie 

van het KCE om hiermee rekening te hou-

den en de nodige ‘checks and balances’ in te 

bouwen. 

Het KCE beschikt over een be-

trouwbaar team van interne medewerkers. 

Het komt erop aan om deze verworvenheid 

te consolideren, oa. door erover te waken 

dat deze experts geen financiële, professio-

nele of andere banden met organisaties of 

personen hebben van wie de belangen door 

de rapporten van het Kenniscentrum wor-

den beïnvloed.

Van experts, onderaannemers en 

validatoren van buiten het Kenniscentrum 

mag men verwachten dat ze volledig transpa-

rant zijn over hun mogelijke belangenconflic-

ten. Het KCE moet ervoor zorgen dat indien 

er belangenconflicten spelen, deze opgevan-

gen en/of in evenwicht gebracht worden 

door bijkomende experts aan te stellen.

Los van Belgische belangen
De journalisten hebben de indruk 

dat het wetenschappelijke gedeelte van de 

studies doorgaans aan de meest strikte cri-

teria van objectiviteit, neutraliteit en onaf-

hankelijkheid beantwoordt. Toch kan de ob-

jectiviteit van de studies nog verbeteren als 

frequenter buitenlandse experts worden in-

gezet die geen voeling hebben met de Belgi-

sche context en dus ook minder rekening 

houden met bepaalde gevoeligheden en 

standpunten. Andere deelnemers merken 

op dat de meerwaarde van veel KCE-studies 

net ligt in de aanpassing van internationale 

bevindingen aan de Belgische context. Hier-

voor moet je gebruik maken van lokale ex-

perts. Immers bij tal van onderwerpen die 

het KCE behandelt, is de culturele context 

belangrijk. Bijvoorbeeld zorgkwaliteit is mis-

schien voor een deel wel objectief te meten, 

maar het heeft ook veel te maken met pa-

tiëntentevredenheid, persoonlijke houding, 

perceptie … dat zijn allemaal elementen die 

cultureel gekleurd zijn. Nu al wijzen sommi-

ge KCE-rapporten fijnzinnig op die verschil-

len in de Belgische multiculturele samenle-

ving. Het is dan een kwestie om met die 

gevoeligheden op een positieve manier om 

te gaan in plaats van te kiezen voor het 

standpunt van deze of gene. 

Gevoelige aanbevelingen
De meningen over de formulering 

van de aanbevelingen zijn eerder verdeeld 

bij de journalisten. Sommige deelnemers 

wijzen erop dat die nogal eens afwijken van 

de wetenschappelijke conclusies. Is dat om 

de aanbevelingen beter verteerbaar te ma-

ken voor de andere actoren in de gezond-

heidszorg? Het is aangewezen om over de 

vertaalslag tussen het wetenschappelijk rap-

port en de aanbevelingen meer duidelijk-

heid te verschaffen, bijvoorbeeld door een 

vastgelegd protocol te volgen en de ver-

schillende stappen te documenteren en be-

kend te maken. 

Onafhankelijk, objectief, neutraal
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KARIN RONDIA : 

De politiek heeft tijd nodig gehad om te 

erkennen dat het Kenniscentrum een in-

trinsieke waarde heeft voor het beleid 

van de gezondheidszorg. Het KCE is veel 

meer dan een zoveelste adviesorgaan on-

der de vleugels van de minister van Volks-

gezondheid. Vandaag wordt de onafhan-

kelijkheid van het KCE steeds meer 

erkend en gerespecteerd.



RIcARDO GuTIeRReZ : 

Beslissingen over gezondheidszorgbeleid wer-

den traditioneel in ‘kleine kring’ genomen. Het 

KCE slaagt erin om over belangrijke gezond-

heidsthema’s toch een publiek debat los te 

weken. In die rol is het een belangrijke partner 

geworden van de journalist. 

NIcOlAS De PAPe : 

De wetenschappelijke fundamenten van de 

KCE-rapporten zijn meestal sterk en onbe-

twistbaar. Als het aankomt op de aanbevelin-

gen merk je echter dat die niet altijd overeen-

komen met de conclusies van het onderzoek. 

Wordt er soms niet teveel rekening gehouden 

met politieke gevoeligheden, vragen we ons 

wel eens af op de redactie.

56

Enkele deelnemers fronsen de wenkbrauwen als ze de 

samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) onder ogen krij-

gen. Daarin zetelen de belangrijkste actoren in de Belgische 

gezondheidszorg. Maar waarom zijn mensen uit de praktijk – 

zowel medische als paramedische – zo sterk ondervertegen-

woordigd, vragen ze zich af. Bovendien ontbreekt de stem van 

de patiënt. Eens temeer een teken dat de belangen van de 

patiënt onvoldoende worden verwoord door goed uitgebouw-

de patiëntenorganisaties. De vraag is wie dan wel de patiënt 

kan vertegenwoordigen?  “Sommige van de organisaties die nu 

zijn vertegenwoordigd in de RvB beweren wel dat ze het wel-

zijn van de patiënt voorop stellen, maar daar stel ik me vragen 

bij”, dixit een deelnemer. 

Sturen, filteren of draagvlak verbreden
Welke rol speelt de RvB in het hele proces bij het tot 

stand komen van een studie en hoever reikt haar invloed bij 

het formuleren en goedkeuren van conclusies en aanbevelin-

gen? Er is een duidelijke consensus onder de deelnemers dat 

de Raad in ieder geval niet de ‘motor’ of de sturende factor 

mag zijn van de inhoud van de rapporten van het KCE. De 

directie en de interne KCE-experts moeten erover waken dat 

ze zelf het stuur van de studies van het KCE in handen hou-

den. Een aantal deelnemers kan er zich mee verzoenen dat de 

RvB de rol van maatschappelijke filter op zich neemt. Dat het 

een mechanisme is om de belangrijkste actoren in het Belgi-

sche systeem van de gezondheidszorg  te betrekken bij het 

opzetten van een studie en het communiceren van de resul-

taten zodat het maatschappelijk draagvlak vergroot en de ac-

ceptatie en implementatie van de aanbevelingen makkelijker 

verloopt. Maar de juiste balans vinden tussen sturen en filteren 

blijft een moeilijke evenwichtsoefening op een slappe koord.

Bereikt het KCE haar doelstellingen? Ongetwijfeld heeft het 

Kenniscentrum al een hele weg afgelegd. Maar nog steeds blijft de 

inbreng in de besluitvorming te beperkt. “Onze politici zijn nog niet 

helemaal klaar voor een instelling als het KCE”, luidt het. Toch groeit 

haar invloed gestaag. 

Cultuurommezwaai
Het KCE hoeft haar impact niet af te meten aan het aantal 

aanbevelingen dat concreet wordt vertaald in beleidsmaatregelen. 

De echte impact van het KCE moet liggen in de cultuuromslag bij 

onze politici: die moeten in hun besluitvorming gradueel het KCE-

denkpatroon overnemen waarin zorgkwaliteit, evidence, rationali-

teit, effectiviteit en kostenefficiëntie centraal staan. In die optiek is er 

nog een hele weg af te leggen voor het KCE.

De politieke besluitvormer hoeft ook niet altijd het KCE te 

volgen. Andere elementen kunnen sterker doorwegen. Maar een 

besluitvormer die afwijkt van een KCE-advies moet zijn beslissing 

wel grondiger argumenteren. 

Een klein mankement hier en daar
Soms stoort het ook dat rapporten eindigen met de conclu-

sie dat er eerst nog meer onderzoek moet gebeuren. Wat is dan de 

relevantie van het huidige onderzoek? Andere rapporten durven dan 

wel eens heel academisch zijn en de aansluiting met het werkveld 

missen. Dat leidt soms tot een vlaag van verontwaardiging - niet hele-

maal ten onrechte - van de praktijkmensen. Ook dekken de meer 

dan100 gepubliceerde KCE-rapporten niet alle takken van de gezond-

heidszorg even goed af: geestelijke gezondheid, eerste lijnszorg, onder-

werpen rond nomenclatuur, therapeutische hardnekkigheid en zorg-

kwaliteit bij het levenseinde… blijven wat stiefmoederlijk behandeld.

Raad van Bestuur Een schot in de roos 
of tekort geschoten?



GeeRT VeRRIjKeN : 

De manier waarop het KCE communiceert 

naar pers en publiek verloopt volgens de re-

gels van de kunst. Het persbericht heeft als 

taak een eerste inzicht te geven, wie meer info 

nodig heeft kan het uitgebreide wetenschap-

pelijk rapport consulteren of kan bij een KCE-

expert terecht.

Communicatie

De communicatie van het KCE wordt eensluidend beoor-

deeld als professioneel, vlot, efficiënt, meestal genuanceerd en van 

een hoog niveau. Het aanbieden van de resultaten op meerdere 

niveaus – via een uitgebreid wetenschappelijk rapport, een aparte 

sectie met samenvatting en aanbevelingen, en een perscommuniqué 

– en het vlot beschikbaar maken van experts voor interviews of 

toelichting … andere organisaties kunnen er een puntje aan zuigen. 

Bovendien toont het KCE respect voor de tussenpersonen 

in de media, in casu de journalisten en de redactieleden en er is een 

groeiend gevoel dat ze elkaar als partners beschouwen. Bij het deel 

van het journalistenkorps dat regelmatig over gezondheidsthema’s 

rapporteert, heeft het KCE een sterke reputatie opgebouwd, maar 

het Kenniscentrum mag niet op haar lauweren rusten, want aan een 

reputatie moet voortdurend gewerkt worden. 

Proactief en herhaald
Toch is de KCE-communicatie soms nog wat braafjes en 

heeft het KCE de neiging om te bescheiden te communiceren. Het 

Kenniscentrum moet beseffen dat haar rapporten in concurrentie 

staan met de overweldigende vloed aan nieuws van elke dag. KCE-

rapporten durven dan al eens ondergesneeuwd raken. Ook is de 

timing van de rapporten niet altijd in cadans met die van de journa-

listen: de ene maand verschijnen er vier rapporten en dan is er 

weken niets meer. Een optimalisatie van die timing zou de media-

aandacht kunnen verbeteren. Ook hoeft de communicatie rond een 

rapport geen eenmalige gebeurtenis te zijn. Soms loopt de besluit-

vorming mijlenver achter op de publicatie van een rapport, of raakt 

een rapport in de vergeethoek door een overmaat aan andere in-

formatie – voornamelijk gekleurde marketinginformatie. In die ge-

vallen mag ook het KCE een meer proactieve en ‘herhaalde’ com-

municatiestrategie hanteren. Ook hier wordt best een gulden 

middenweg bewandeld: proactief en herhaald betekent niet betwe-

terig en drammerig.

Verborgen informatie
Tot slot is het jammer dat heel veel bruikbare informatie – 

cijfergegevens, geactualiseerde stand van zaken in een bepaald me-

disch domein, overzichten van alternatieve behandelingsprocedures 

etc. – opgesloten blijft in de rapporten. Vaak bevatten de rapporten 

voor journalisten parels aan bijkomende informatie, alleen weten ze 

die informatie vaak niet (meer) te vinden. Het KCE zou kunnen 

overwegen of het die informatie op een andere, veel meer toegan-

kelijke manier, kan beschikbaar maken naast de rapporten zoals ze 

vandaag worden gepubliceerd.
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Conclusie
Het KCE bevindt zich ongetwijfeld in een cruciale periode van haar bestaan. Het 

heeft haar honderdste rapport gepubliceerd en heeft nationaal en internationaal een plaats 

verworven in het onderzoeksdomein van de gezondheidszorg. Dit is de resultante van de 

continue evolutie die het KCE en haar medewerkers hebben doorgemaakt, en misschien 

nog belangrijker, van de intense samenwerking met externe onderzoekers en experts uit 

de sector. 

Uit dit jaarverslag blijkt alvast dat het KCE met 28 studies in 2008 op een hoog 

toerental blijft draaien. Het tracht voortdurend te vernieuwen door onderzoek van nieuwe 

domeinen in de gezondheidszorg, gebruik van nieuwe onderzoekstechnieken en samen-

werking met nieuwe disciplines. 

In een impact studie zal een onderzoeksagentschap analyseren of en in welke mate 

het KCE, op het einde van haar eerste mandaat, effectief haar missie heeft vervuld. Deze 

studie zal ook handvaten aanreiken om ervoor te zorgen dat de KCE-studies een nog 

grotere meerwaarde zullen hebben voor beleidsmakers en clinici op het terrein.

Een nieuw mandaat van 6 jaar vangt aan in 2009, met een nieuw management, in 

een agentschap dat dankzij een sterke ploeg van medewerkers en dankzij alle externe 

onderzoekers en experts, nu al een mooie staat van dienst kan voorleggen.
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BALANS
                 AcTIVA               PASSIVA

2007 2008 2007 2008

Vaste activa 184.405 147.807 Eigen vermogen 16.514.839 17.102.278

Immateriële vaste activa Overgedragen winst 16.514.839 17.102.278

    Plannen en studies

  Concessies, licenties

Materiële vaste activa

    Gebouwen 32.297 40.000

  Uitrusting en kantoormat. 10.688 44.415

  Informaticamaterieel 141.020 62.993

  Financiële vaste activa 399 399

Schulden 988.958 1.448.429

Schulden op ten hoogste één jaar

Vlottende activa 17.319.393 18.402.900   Leveranciers 317.621 217.539

  Te ontvangen facturen 271.307 648.000

Schuldvorderingen op ten hoogste 
één jaar

     Te innen opbrengsten 6.604.000 7.005.466 Schulden m.b.t. bezold.en soc 
lasten

  Voorheffing -56.269

  RSZ 86.300 19.890

  Bezoldigingen

Liquide middelen   Diverse inhoudingen op netto

  De Post 10.709.538 11.397.379   Provisie vakantiegeld 370.000 563.000

  Standaard kassen 82 56   Groepsverzekering

    Andere sociale schulden

Overlopende rekeningen 2.658 Overige schulden

 Over te dragen kosten 3.114   Betalingen onderweg

TOTAAL ACTIVA 17.503.798 18.550.707 TOTAAL PASSIVA 17.503.798 18.550.707

Financieel Overzicht
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RESULTAATREKENINGEN
2007 2008

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8.858.781 9.328.821

74 Andere bedrijfsopbrengsten

Subsidies 8.850.545 9.320.317

Recuperatie maaltijdcheques 8.236 8.504

Varia

BEDRIJFSKOSTEN 6.448.404 6.946.597

61 Diensten en diverse goederen

Studies in onderaanneming 1.512.423 1.743.240

Lokalen en materieel 427.973 493.466

Bureelkosten en benodigdheden

  documentatie 56.954 68.113

  communicatie 14.646 21.214

  andere kantoorkosten en benodigdheden 105.579 103.271

Externe diensten

  consultants en externe experten 149.046 214.283

  diensten en consultants informatica 131.332 111.945

  andere externe diensten 54.714 69.495

Opleiding 34.648 36.216

Verplaatsings -en onthaalkosten 24.225 44.142

Presentiegeld 6.000 2.214

62 Bezoldigingen en sociale lasten

Bezoldigingen 2.689.965 2.819.377

RSZ-bijdragen 756.662 789.585

Verzekeringen voor het personeel 218.619 212.990

Andere voordelen voor het personeel 96.739 102.215

63 Afschrijvingen, waardev. en provisies

Installaties en machines 9.810 58.271

Gebouwen 32.297 37.297

Meubilair en informaticamaterieel 126.772 19.262

BEDRIJFSRESULTAAT 2.410.378 2.382.224

Financiële opbrengsten 56

Financiële kosten 1.927 1.410

RESULTAAT UIT DE GEW.BEDRIJFSUITOEF. 2.408.451 2.380.870

Uitzonderlijke opbrengsten 11.598

Uitzonderlijke kosten 1.793.432

UITZONDERLIJK RESULTAAT 11.598 -1.793.432

RESULTATENREKENING 2.420.048 587.438
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Functies Behoeften Effectief *

31/12/07 31/12/08

Voorzitter 0,2 0,2 0,2

Managementfuncties

Algemeen directeur 1 1

Adjunct algemeen directeur 1 1 1

Directeur 2 1 2

Totaal 4 3 3

Expertfuncties

Arts expert 10,3 8,9 10,3

Expert economie 9,4 7,9 5,8

Expert Health Services Research 6,3 5,4 6,3

Expert data management 2 2 2

Kennismanager 1 1 1

Expert communicatie 1 1

Totaal 30 25,2 26,4

Ondersteunde functies
Juridisch adviseur 1 1 1

Adviseur HR en communicatie 1

Adm. en budgettair adviseur 1 1

Directiesecretaris/Adm.assistent 3 3 3

ICT deskundige 1 1 1

HR deskundige 1 1 1

Administratief assistent 2 2 2

Administratief medewerker 2 2 2

Totaal 11 11 11

TOTAAL 45,2 39,40 40,6

Personeelsplan

*VTE



Voorzitterfunctie
GILLET Pierre

Managementfuncties
CLOSON Jean-Pierre (18)
PEETERS Gert (21)
LEONARD Christian (41)

Expertfuncties
ANTOINE Cindy (27)
BRIAT Gudrun (4)
CAMBERLIN Cécile 
CHALON Patrice (7)
CLEEMPUT Irina 
DE GAUQUIER Kristel (16)
DE JAEGERE Veerle
DE LAET Chris (23)
DEVRIESE Stephan (24)
EYSSEN Marijke (9)
GAILLY Jeanine (29)
GERKENS Sophie (19)
HANQUET Germaine (28)
HULSTAERT Frank (22)
HUYBRECHTS Michel (17)
KOHN Laurence (32)
LEYS Mark 
LOHEST Olivier
MAMBOURG Françoise (20)
NEYT Mattias (14)
OBYN Caroline (1)

PAULUS Dominique (38)
PIERART Julien (8)
PROPS Annie
ROBERFROID Dominique 
SCHMITZ Olivier
SENN Arnaud (15)
STORDEUR Sabine (35)
THIRY Nancy (3)
VAN BRABANDT Hans (13)
VAN DE SANDE Stefaan (11)
VAN DE VOORDE Carine 
VAN DEN BRUEL Ann (6)
VINCK Imgard (33)
VLAYEN Joan (36)
VRIJENS France (5) 

Administratieve en staf functies
BONNOUH Nadia (31)
BULTE Dorothée (37)
DE MEULENAERE Geert (10)
EL MESSAOUDI Amal (25)
GARREYN Catherine (39)
GOSSEYE Natacha (26)
PETIT Elisabeth
REYNAERT Magalie (12)
RUMMENS Kristof (40)
VAN DE VELDE Karen (2)
VERHULST Ine (30)
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KCE-studies

2004
1. Effectiviteit en kosten effectiviteit van behandelingen voor rookstop (D/2004/10.273/1)

2.  Studie naar de mogelijke kosten van een eventuele wijziging van de rechtsregels inzake medische aansprakelijkheid 

(fase 1). (D/2004/10.273/3)

3. Antibioticagebruik in ziekenhuizen bij acute pyelonefritis (D/2004/10.273/5)

4.  Leukoreductie. Een mogelijke maatregel in het kader van een nationaal beleid voor bloedtransfusieveiligheid. 

(D/2004/10.273/7)

5. Het preoperatief onderzoek (D/2004/10.273/9)

6.  Nationale richtlijn prenatale zorg. Een basis voor een klinisch pad voor de opvolging van zwangerschappen. 

(D/2004/10.273/13)

7.  Validatie van het rapport van de Onderzoekscommissie over de onderfinanciering van de ziekenhuizen 

(D2004/10.273/11)

8.  Financieringssystemen van ziekenhuisgeneesmiddelen: een beschrijvende studie van een aantal Europese landen en 

Canada. (D/2004/10.273/15)

2005
9. Feedback: onderzoek naar de impact en barrières bij implementatie – Onderzoeksrapport: deel 1 (D/2005/10.273/01)

10. De kost van tandprothesen (D/2005/10.273/03)

11. Borstkankerscreening (D/2005/10.273/05)

12. Studie naar een alternatieve financiering van bloed en labiele bloedderivaten in de ziekenhuizen. (D/2005/10.273/07)

13. Endovasculaire behandeling van carotisstenose (D/2005/10.273/09)

14. Variaties in de ziekenhuispraktijk bij acuut myocardinfarct in België (D/2005/10.273/11)

15. Evolutie van de uitgaven voor gezondheidszorg (D/2005/10.273/13)

16.  Studie naar de mogelijke kosten van een eventuele wijziging van de rechtsregels inzake medische aansprakelijkheid. 

(fase 2: ontwikkeling van een actuarieel model en eerste schattingen) (D/2005/10.273/15)

17. Evaluatie van de referentiebedragen (D/2005/10.273/17)

18.  Prospectief bepalen van de honoraria van ziekenhuisartsen op basis van klinische paden en guidelines: makkelijker 

gezegd dan gedaan. (D/2005/10.273/19)

19. Evaluatie van forfaitaire persoonlijk bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst (D/2005/10.273/21)

20. Moleculaire Diagnostiek in België (D2005/10.273/23)

21. Stomamateriaal in België (D2005/10.273/27)

22. Positronen Emissie Tomografie in België (D2005/10.273/29)

23. De electieve endovasculaire behandeling van het abdominale aorta aneurysma (AAA) (D2005/10.273/32)

24.  Het gebruik van natriuretische peptides in de diagnostische aanpak van patienten met vermoeden van hartfalen 

(D2005/10.273/34)



65

KC
E-

st
ud

ie
s

2006
25. Capsule Endoscopie (D2006/10.273/01)

26. Medico–legale aspecten van klinische praktijkrichtlijnen (D2006/10.273/05)

27. De kwaliteit en de organisatie van type 2 diabeteszorg (D2006/10.273/07)

28. Voorlopige richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek in België (D2006/10.273/10)

29.  Nationale Richtlijnen van het College voor oncologie: A. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek B. Weten-

schappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en  testiskanker 

(D2006/10.273/12)

30. Inventaris van databanken gezondheidszorg (D2006/10.273/14)

31. Prostate-specific-antigen (PSA) voor prostaatkankerscreening (D2006/10.273/17)

32.  Feedback : onderzoek naar de impact en barrières bij implementatie – Onderzoeksrapport : deel II 

(D2006/10.273/19)

33.  Effecten en kosten van de vaccinatie van Belgische kinderen met geconjugeerd pneumococcenvaccin 

(D/2006/10.273/21)

34. Trastuzumab bij vroegtijdige stadia van borstkanker (D/2006/10.273/23)

35.  Studie naar de mogelijke kosten van een eventuele wijziging van de rechtsregels inzake medische aansprakelijkheid 

(fase III)- precisering van de kostenraming. (D/2006/10.273/26)

36.  Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas. Residentiële  zorg voor ernstig obese kinderen in België. 

(D/2006/10.273/28)

37. Magnetische Resonantie Beeldvorming (D/2006/10.273/32)

38. Baarmoederhalskankerscreening en testen op Human Papillomavirus (HPV) (D/2006/10.273/35)

39.  Rapid assessment van nieuwe wervelzuil technologieën : totale discusprothese en vertebro/ballon kyfoplastie 

(D/2006/10.273/38)

40.  Functioneel bilan van de patiënt als mogelijke basis voor nomenclatuur van kinesitherapie in België? 

(D/2006/10.273/40)

41. Klinische kwaliteitsindicatoren (D/2006/10.273/43)

42. Studie naar praktijkverschillen bij electieve chirurgische ingrepen in België (D/2006/10.273/45)

43. Herziening bestaande praktijkrichtlijnen (D/2006/10.273/48)

44. Een procedure voor de beoordeling van nieuwe medische hulpmiddelen (D/2006/10.273/50)

45.  Colorectale Kankerscreening: wetenschappelijke stand van zaken en budgetimpact voor België (D/2006/10.273/57)

46.  Polysomnografie en thuismonitoring van zuigelingen voor de preventie van wiegendood (D/2006/10273/59)

47. Geneesmiddelengebruik in de Belgische rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen (D/2006/10.273/61)

48. Chronische lage rugpijn (D/2006/10.273/63)

49.  Antivirale middelen bij seizoensgriep en grieppandemie. Literatuurstudie en ontwikkeling van praktijkrichtlijnen 

(D/2006/10.273/65)

50. Eigen betalingen in de Belgische gezondheidszorg. De impact van supplementen. (D/2006/10.273/68)



2007
51.  Chronische zorgbehoeften bij personen met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) tussen 18 en 65 jaar. 

(D/2007/10.273/01).

52. Rapid Assessment: Cardiovasculaire Primaire Preventie in de Belgische Huisartspraktijk. (D/2007/10.273/03).

53. Financiering van verpleegkundige zorg in ziekenhuizen. (D2007/10.273/06)

54. Kosten-effectiviteitsanalyse van rotavirus vaccinatie van zuigelingen in België. (D2007/10.273/09).

55.  Evidence-based inhoud van geschreven informatie vanuit de farmaceutische industrie aan huisartsen. 

(D2007/10.273/12).

56. Orthopedisch Materiaal in België. (D2007/10.273/14).

57. Organisatie en Financiering van Musculoskeletale en Neurologische Revalidatie in België. (D2007/10.273/18).

58. De Implanteerbare Defibrillator. (D2007/10.273/21).

59. Laboratoriumtesten in de huisartsgeneeskunde. (D2007/10.273/24).

60. Longfunctie testen bij volwassenen. (D2007/10.273/27).

61. Vacuümgeassisteerde Wondbehandeling: een Rapid Assessment. (D2007/10.273/30).

62. Intensiteitsgemoduleerde Radiotherapie (IMRT). (D2007/10.273/32).

63.  Wetenschappelijke ondersteuning van het College voor Oncologie: een nationale praktijkrichtlijn voor de aanpak van 

borstkanker. (D2007/10.273/35).

64. HPV Vaccinatie ter Preventie van Baarmoederhalskanker in België. (D/2007/10.273/41).

65. Organisatie en financiering van genetische diagnostiek in België. (D/2007/10.273/44).

66. Drug Eluting Stents in België.  (D/2007/10.273/47).

67. Hadrontherapie. (D/2007/10.273/50).

68.  Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg – Fase IV : Verdeelsleutel tussen het Fonds en de verzekeraars. 

(D/2007/10.273/52).

69. Kwaliteit van rectale kankerzorg, fase 1: Een praktijkrichtlijn voor rectale kanker. (D/2007/10.273/54).

70. Vergelijkende studie van ziekenhuisaccrediteringsprogramma’s in Europa (D/2008/10.273/01).

71. Aanbevelingen voor het gebruik van vijf oftalmologische testen in de klinische praktijk. (D/2008/10.273/04).

72. Het aanbod van artsen in België. Huidige toestand en toekomstige uitdagingen. (D/2008/10.273/07).

73.  Financiering van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt in algemene ziekenhuizen. Definitie en evaluatie van 

een geriatrische patiënt, definitie van de interne liaisongeriatrie en evaluatie van de middelen voor een goede 

financiering. (D/2008/10.273/11).
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2008
74. Hyperbare Zuurstoftherapie: Rapid Assessment. (D/2008/10.273/13).

75.  Wetenschappelijke ondersteuning van het College voor Oncologie: een nationale praktijkrichtlijn voor de aanpak van 

slokdarm- en maagkanker. (D/2008/10.273/16).

76. Kwaliteitsbevordering in de huisartsenpraktijk in België: status quo of quo vadis? (D/2008/10.273/18).

77. Orthodontie bij kinderen en adolescenten. (D/2008/10.273/20).

78. Richtlijnen voor farmaco-economische evaluaties in België. (D/2008/10.273/23).

79. Terugbetaling van Radioisotopen in België. (D/2008/10.273/25).

80.  Evaluatie van de effecten van de maximumfactuur op de consumptie en financiële toegankelijkheid van gezondheids-

zorg. (D/2008/10.273/35).

81.  Kwaliteit van rectale kankerzorg – Fase 2: ontwikkeling en test van een set van kwaliteitsindicatoren. 

(D/2008/10.273/38). 

82.  64-Slice computertomografie van de kransslagaders bij patiënten met vermoeden van coronaire hartziekte. 

(D/2008/10.273/40).

83.  Internationale vergelijking van terugbetalingsregels en juridische aspecten van plastische heelkunde. 

(D/2008/10.273/43).

84. Langverblijvende psychiatrische patiënten in T-bedden. (D/2008/10.273/46). 

85.  Vergelijking van kost en kwaliteit van twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België. 

(D/2008/10.273/49). 

86. Functiedifferentiatie in de verpleegkundige zorg: mogelijkheden en beperkingen. (D/2008/10.273/52). 

87. Het gebruik van kinesitherapie en van fysische geneeskunde en revalidatie in België. (D/2008/10.273/54). 

88. Chronisch Vermoeidheidssyndroom: diagnose, behandeling en zorgorganisatie. (D/2008/10.273/58). 

89.  Rapid assessment van enkele nieuwe behandelingen voor prostaatkanker en goedaardige prostaathypertrofie. 

(D/2008/10.273/61).

90. Huisartsgeneeskunde: aantrekkingskracht en beroepstrouw bevorderen. (D/2008/10.273/63).

91. Hoorapparaten in België. (D/2008/10.273/67). 

92. Nosocomiale infecties in België, deel 1: nationale prevalentiestudie. (D/2008/10.273/70). 

93. Detectie van adverse events in administratieve databanken. (D/2008/10.273/73). 

94. Intensieve maternele verzorging (Maternal Intensive Care) in België. (D/2008/10.273/77).

95. Percutane hartklep implantatie bij congenitale en degeneratieve klepletsels. (D/2008/10.273/79).

96. Het opstellen van een medische index voor private ziekteverzekerings-overeenkomsten. (D/2008/10.273/82). 

97. NOK/PSY revalidatiecentra: doelgroepen, wetenschappelijke evidentie en zorgorganisatie. (D/2008/10.273/84). 

98. Evaluatie van universele en doelgroep hepatitis A vaccinatie opties in België. (D/2008/10.273/88). 

99. Financiering van het geriatrisch dagziekenhuis. (D/2008/10.273/90).

100. Drempelwaarden voor kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg. (D/2008/10.273/94).

101. Videoregistratie van endoscopische chirurgische interventies: rapid assessment. (D/2008/10.273/97).
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Stuur een mail naar info@kce.fgov.be



Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg

Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Tel: + 32 (0) 2 2873388
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