
 

2015  www.kce.fgov.be 

KCE REPORT 270A 

SYNTHESE 

CLUSTEREN VAN PATHOLOGIEGROEPEN VOLGENS 
GELIJKENISSEN TUSSEN ZIEKENHUISVERBLIJVEN 

 





 
 

2015  www.kce.fgov.be 
 

KCE REPORT 270A 
HEALTH SERVICES RESEARCH 

SYNTHESE 

CLUSTEREN VAN PATHOLOGIEGROEPEN VOLGENS 
GELIJKENISSEN TUSSEN ZIEKENHUISVERBLIJVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEPHAN DEVRIESE, CARINE VAN DE VOORDE 
 





 

KCE Report 270A Clusteren van pathologiegroepen 1 

 

 

■ VOORWOORD 
 

In haar Plan van Aanpak voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering voorziet de Minister drie verschillende 
financieringsvormen voor drie onderscheiden clusters van opnamen. Voor de cluster van laagvariabele, 
laagcomplexe en standaardiseerbare routinezorg wordt een systeem met prospectieve betaling van de honoraria 
en van de ‘ligdag’ voorzien. Voor de hoogcomplexe, weinig tot niet standaardiseerbare zorg zou er een systeem 
komen dat meer op de reëel verstrekte zorg gebaseerd is. En voor de cluster tussenin een systeem dat vrij nauw 
aansluit bij het huidige systeem. 
En dus werd de vraag aan het KCE gesteld om na te gaan of en hoe deze drie clusters kunnen worden afgelijnd. 
Het lijkt een vrij technische vraag, en de berekeningen zijn inderdaad behoorlijk technisch – verwacht u dus niet 
aan een eenvoudig verhaal. Nu, techniciteit op zichzelf is geen probleem – om een doeltreffend, billijk en 
duurzaam betalingssysteem uit te werken wordt best wat studiewerk verricht. Anderzijds is ook de leesbaarheid 
van het systeem niet onbelangrijk om voldoende draagvlak te creëren. 
Bovenop de technische complexiteit komt dus de uitdaging om al deze doelstellingen te verzoenen, wat bijna per 
definitie onmogelijk is. Hoe je de clusters definieert en aflijnt, hangt nu eenmaal nauw samen met waar je de 
risico’s en verantwoordelijkheden wil leggen. Dat zijn belangrijke keuzes, die uiteraard niet door het KCE kunnen 
worden gemaakt. De resultaten van deze studie geven wel al een eerste beeld van waar ongeveer je met een 
opdeling in drie clusters uitkomt. Dat dit meteen al een instapklare driedeling zou zijn had niemand verwacht – dit 
rapport is niet meer of niet minder dan een stapje in een groter work in progress. Een stapje in de goede richting, 
zo durven wij hopen. 
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1. INLEIDING 
1.1. Achtergrond 
Internationale trends in de financiering van ziekenhuiszorg 
Uitgaven aan ziekenhuiszorg vormen één van de grootste posten in de 
totale uitgaven aan gezondheidszorg. In vele gevallen zijn hervormingen 
van financieringsmechanismen van ziekenhuizen er dan ook op gericht de 
efficiëntie te verhogen. Terugblikkend op hervormingen van de 
ziekenhuisfinanciering tijdens de voorbije decennia, stellen we twee 
gelijklopende kenmerken vast in vele ontwikkelde landen. 
Vooreerst is, sinds de jaren 1990, een financiering op basis van een bedrag 
per case het belangrijkste mechanisme geworden om ziekenhuizen te 
vergoeden voor acute klassieke opnames, en meer en meer ook voor 
dagopnames.1,2 Zeer vaak zijn deze bedragen per case gebaseerd op een 
variant van de diagnosis-related groups (DRG's). In een dergelijk systeem 
ontvangen ziekenhuizen een forfaitair bedrag per case die deel uitmaakt van 
een bepaalde DRG, samengesteld uit economisch homogene en klinisch 
zinvolle groepen. De kosten zouden homogeen moeten zijn voor patiënten 
uit een groep, en patiënten uit één groep zouden van die uit andere groepen 
te onderscheiden moeten zijn op basis van de hoofddiagnose, de ernst, de 
comorbiditeiten en/of de toegepaste behandeling.3 Statistisch zijn dergelijke 
groepen bij voorkeur zo laagvariant mogelijk. Outliers, gewoonlijk gemeten 
op basis van de kosten of de ligduur, leveren bijkomende middelen op. 
DRG's worden ook gebruikt om het beschikbare regionale of nationale 
ziekenhuisbudget te verdelen over individuele ziekenhuizen, maar dit 
gebeurt voornamelijk in systemen met een nationaal gezondheidssysteem. 
Ten tweede, hoewel DRG's in toenemende mate worden toegepast in 
steeds meer landen overal ter wereld, bestaat de financiering van 
ziekenhuizen uit een gesofistikeerde mix van verschillende 
financieringsmechanismen. Geen enkel systeem voor 
ziekenhuisfinanciering is op zich voldoende om alle mogelijke doelstellingen 
te bereiken. Daarom zoeken alle landen de optimale mix van 
ziekenhuisfinancieringssystemen, die afhankelijk is van de nationale context 
en van de doelstellingen van het gezondheidszorgsysteem. Uiteindelijk 
komt elk financieringssysteem voor zorgverleners neer op een verdeling van 
het financiële risico tussen betaler en zorgverlener. In de zoektocht naar de 

optimale combinatie van ziekenhuisfinancieringssystemen komt het er dan 
ook op aan het financiële risico en de bijbehorende prikkels evenwichtig te 
verdelen tussen betalers en zorgverleners. 

Lessen uit de internationale ervaring 
Een vergelijkende analyse van het ziekenhuisfinancieringssysteem op basis 
van DRG's in vijf landen toonde aan dat de concrete designkenmerken van 
een dergelijk systeem in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het al dan 
niet bereiken van gezondheidszorgprioriteiten zoals kwaliteit, efficiëntie of 
toegankelijkheid.1 Concrete designkenmerken zijn onder meer het 
classificatiesysteem, de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle en recente 
kostengegevens en de periode gedurende dewelke een financiering op 
basis van DRG's wordt ingevoerd.  
Hoewel alle classificatiesystemen hetzelfde doel beogen, namelijk het 
groeperen van cases, werden grote verschillen tussen systemen 
vastgesteld. Bepaalde landen ontwikkelden een nieuw classificatiesysteem 
(bv. Engeland en Nederland). Andere hebben een geactualiseerde versie 
van het originele DRG-systeem geïmporteerd en het aangepast (bv. 
Frankrijk en Duitsland) omdat de kostenstructuur van acute zorg aanzienlijk 
kan verschillen van land tot land, bijvoorbeeld door het technologisch niveau 
of de arbeidskosten.4 Het Nederlandse systeem registreert het volledige 
zorgproces, van de eerste raadpleging tot de definitieve check-up, in één 
groep. In de meeste landen wordt ambulante zorg niet opgenomen. 
Om een DRG-financiering in te voeren, kan een land beginnen met een 
beperkt aantal ziekenhuizen, een subset van ziekenhuiscases gefinancierd 
op basis van DRG's, een subset van kosten, schaduwfacturatie of een 
ziekenhuisspecifiek basistarief dat geleidelijk wordt omgezet in een 
nationaal tarief.4 

België volgde de internationale trend, maar op een gefragmenteerde 
manier 
België volgde de internationale trend van een ziekenhuisfinanciering op 
basis van de case-mix (zie Tekstvak 1), maar deed dit op een 
gefragmenteerde manier.3 Voorbeelden zijn het (gedeeltelijke) case-mix 
systeem voor het ziekenhuisbudget, het zogeheten ‘Budget van Financiële 
Middelen’ (BFM), voor een subset van ziekenhuisgeneesmiddelen en de 
forfaitaire honoraria voor klinische biologie en medische beeldvorming. 
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Andere forfaitaire bedragen, bijvoorbeeld voor het niet-chirurgisch 
dagziekenhuis, worden onafhankelijk van de case-mix van het ziekenhuis 
bepaald. 

Tekstvak 1 – APR-DRG classificatiesysteem  

België importeerde de 3M APR-DRG (All Patient Refined-DRG) grouper om 
ziekenhuisverblijven toe te wijzen aan een APR-DRG. De DRG-
basisstructuur wordt uitgebreid door twee subklassen toe te voegen aan 
elke basis-APR-DRG, namelijk de ernst van de aandoening (severity of 
illness of SOI) en het sterfterisico (risk of mortality of ROM).3 

De patiënten worden aan een APR-DRG-SOI groep toegewezen op basis 
van de hoofddiagnose, secundaire diagnoses en procedures, leeftijd en 
geslacht van de patiënt en, voor sommige APR-DRG's (bv. brandwonden) 
het ontslagtype.  

De ernst van de aandoening wordt gedefinieerd als de mate van 
fysiologische decompensatie of functieverlies van organen: 1=mineur, 
2=matig, 3=majeur, 4=extreem.  

Het sterfterisico wordt gedefinieerd als de waarschijnlijkheid van overlijden 
tijdens het verblijf. Aan deze parameter worden eveneens de klassen 
mineur, matig, majeur en extreem toegekend.  

Ziekenhuisverblijven worden ingedeeld in 320 basis-APR-DRG's (versie 
28), elk met 4 SOI-kassen en twee bijkomende APR-DRG's met 
ziekenhuisverblijven waarvan de medische dossiers klinisch atypische of 
ongeldige informatie bevatten die de SOI-classificatie irrelevant maakt 
(APR-DRG 955 - diagnose niet geldig als hoofddiagnose en 956 - niet te 
groeperen verblijven). Er zijn dus 1 282 groepen. 

Hoewel door medisch specialisten verstrekte medische en medisch-
technische diensten overwegend per prestatie vergoed worden, werd een 
beperkt aantal forfaitaire honoraria ingevoerd. Forfaitaire honoraria voor 
klinische biologie en medische beeldvorming worden bovendien gedeeltelijk 
bepaald door de case-mix van het ziekenhuis.  

In 2002 werd het systeem van referentiebedragen ingevoerd om de 
verschillen in de medische praktijk kleiner te maken voor een selectie van 
veel voorkomende en minder ernstige pathologieën waarvoor de medische 
praktijk kan worden geharmoniseerd en gestandaardiseerd (zie deel 2.2 en 
Tekstvak 3 – Het systeem van referentiebedragen).5 

Geen verplichte inzameling van kostengegevens op patiëntniveau 
voor Belgische ziekenhuizen 
Een van de lessen die uit de internationale ervaring werden getrokken, is 
het belang van de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle en recente 
kostengegevens. In het ideale geval is het bedrag per APR-DRG een 
afspiegeling van de werkelijke kosten, aangezien de prijzen of 
terugbetalingstarieven ook kunnen resulteren uit de historische 
onderhandelingsmacht van zorgverleners of politieke onderhandelingen. 
Helaas zijn de enige kostengegevens op patiëntniveau die in Belgische 
ziekenhuizen beschikbaar zijn, afkomstig van enkele steekproeven die op 
vrijwillige basis werden genomen.3, 6, 7 Er is geen verplichte nationale 
registratie van kostengegevens op patiëntniveau. 

Plan van Aanpak voor een hervorming van de Belgische 
ziekenhuisfinanciering 
In April 2015 maakte de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
een uitvoerig plan bekend om het Belgische ziekenhuislandschap te 
hervormen.8 Het Plan van Aanpak stelt een hervorming voor rond een brede 
waaier van thema's die allemaal betrekking hebben op de manier waarop 
de ziekenhuiszorg kan worden georganiseerd en gefinancierd. Een van de 
centrale elementen in het plan is de idee om ziekenhuisverblijven in drie 
clusters in te delen en op elk van die clusters een verschillend 
financieringssysteem toe te passen. Het plan vermeldt uitdrukkelijk dat het 
financieringssysteem voor elke cluster gericht moet zijn op het verdelen van 
het financiële risico tussen de betaler en het ziekenhuis, en dat het 
onderscheid tussen de clusters gebaseerd dient te zijn op de 
voorspelbaarheid van het zorgproces. Bepaalde ziekenhuisverblijven 
vergen immers een meer gestandaardiseerd zorgproces, terwijl voor andere 
dat zorgproces en dus de gebruikte middelen minder voorspelbaar zijn.  
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De volgende clusters worden omschreven: 
 De eerste cluster bestaat uit ziekenhuisverblijven die een 

standaardproces van weinig complexe zorg vereisen dat weinig 
verschilt tussen patiënten. Hij wordt de ‘laagvariabele’ cluster genoemd.  
Voor opnames die tot deze eerste cluster behoren, stelt het Plan van 
Aanpak voor een prospectief bepaald bedrag per opname toe te 
passen, ongeacht de zorg die voor elk individueel verblijf wordt 
verleend.  
Het ziekenhuis draagt het financiële risico voor de zorg die buiten het 
gestandaardiseerde zorgproces om wordt verstrekt. De 
gezondheidszorgbetaler draagt het financiële risico voor het aantal 
cases.  

 De tweede cluster, de zogenaamde ‘mediumvariabele’ cluster, bestaat 
uit ziekenhuisverblijven die minder voorspelbaar zijn dan die in de 
eerste cluster. 
Het voorgestelde financieringssysteem leunt zeer dicht aan bij de 
huidige regeling, waarbij een gesloten nationaal budget over de 
ziekenhuizen wordt verdeeld op basis van verantwoorde activiteiten (zie 
deel 2). De meest voorkomende vergoedingswijze voor artsen blijft de 
vergoeding per prestatie. Het ziekenhuis en de betaler delen het 
financiële risico.  

 De derde cluster bestaat uit ziekenhuisverblijven waarvoor het 
zorgproces niet voorspelbaar is en afhankelijk is van de individuele 
patiënt.  
Het financiële risico wordt hoofdzakelijk door de betaler gedragen en 
ziekenhuizen worden vergoed voor de verleende zorg.   

Het Plan van Aanpak opteert voor een geleidelijke invoering van de drie 
clusters en het overeenkomstige financieringssysteem, zowel wat de DRG's 
als wat de onderdelen van het budget betreft. Voor DRG's in de 
laagvariabele cluster wordt bijvoorbeeld een implementatieplan in vijf 
stappen overwogen. Het plan stelt voor te beginnen bij DRG's en medische 
activiteiten die momenteel opgenomen zijn in het systeem van 
referentiebedragen en het aantal DRG's en medische activiteiten geleidelijk 
uit te breiden. In een latere fase kunnen ook geneesmiddelen, 
dagziekenhuis en (een deel van) het ziekenhuisbudget worden toegevoegd 
aan een systeem van forfaitaire vergoedingen per case. 

1.2. Scope en doelstellingen 
Het KCE werd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
gevraagd een methode te ontwikkelen om de drie clusters af te bakenen en 
te beoordelen of het haalbaar is een prospectief bepaald bedrag per 
opname in te voeren voor opnames die zijn toegewezen aan de 
laagvariabele cluster. 
De scope van deze studie is beperkt tot klassieke opnames en dagopnames 
in algemene ziekenhuizen, uitgezonderd gespecialiseerde ziekenhuizen 
waarvoor de federale overheid niet langer bevoegd is. 

1.3. Methoden 
De in dit rapport gebruikte methoden zijn statistisch van aard. Voor de eerste 
vraag werd een clusteranalyse uitgevoerd om groepen pathologieën (APR-
DRG-SOI's) in clusters in te delen op basis van geselecteerde variabelen 
die vergelijkbaar zijn tussen de ziekenhuisopnames. Voor groepen 
pathologieën die op basis van de clusteranalyse ingedeeld worden in de 
laagvariabele cluster, werd een verdere analyse van de variabiliteit binnen 
de groepen uitgevoerd om te bepalen welke groepen in aanmerking komen 
voor een prospectief bepaald bedrag per verblijf. 
De methoden worden in latere delen gedetailleerd beschreven. 
Deel 2 geeft een overzicht van de inkomstenbronnen van Belgische 
ziekenhuizen. Lezers die met het onderwerp vertrouwd zijn, kunnen dit deel 
overslaan en verdergaan naar deel 3 over de clusteranalyse. 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE OVER 
ZIEKENHUISFINANCIERING IN BELGIË   

In dit deel geven we een kort overzicht van de manier waarop de diverse 
inkomstenbronnen van Belgische ziekenhuizen, inclusief het inkomen van 
de medisch specialisten, berekend worden en hoe ervoor betaald wordt. Wij 
concentreren ons op de belangrijkste inkomstenbronnen en op de systemen 
en terminologie die vereist zijn voor de rest van het rapport.  
De belangrijkste inkomstenbronnen zijn het ziekenhuisbudget (BFM), de 
honoraria voor medisch specialisten, een gedeeltelijk prospectief en op 
pathologieën gebaseerd financieringssysteem voor farmaceutische 
specialiteiten en, in mindere mate, bepaalde forfaitaire vergoedingen voor 
het niet-chirurgisch dagziekenhuis. Meer gedetailleerde informatie vindt u in 
Durant (2015)9 en Van de Voorde et al. (2014)5 en de referenties in deze 
bronnen. 

2.1. Het budget van financiële middelen 
De niet-medische ziekenhuisactiviteit, zoals activiteiten met betrekking tot 
het verblijf, spoeddiensten, en verpleegkundige activiteiten tijdens een 
klassieke opname of een opname in het chirurgisch dagziekenhuis worden 
vergoed uit een budget. Een gesloten nationaal ziekenhuisbudget wordt 
jaarlijks vastgesteld bij koninklijk besluit. Het BFM bestaat uit drie grote 
delen: deel A betreft kapitaal- en investeringskosten (sinds de 6de 
staatshervorming overgedragen aan de gefedereerde entiteiten); deel B 
heeft betrekking op de operationele kosten; en deel C omvat bepaalde 
correcties (naar boven of naar beneden) van de budgetten voor de voorbije 
boekjaren. Delen A, B en C bestaan elk uit onderdelen waarvan B1 
(gemeenschappelijke werkingskosten; 20,34% van het totale BFM in 2015) 
en B2 (klinische kosten; 38,39% van het totale BFM in 2015) de grootste 
zijn. 

Berekening van het individuele ziekenhuisbudget 
De verdeling van het nationale ziekenhuisbudget over de individuele 
ziekenhuizen is gebaseerd op een complexe berekening waarbij een 
specifieke berekeningsmethode en parameters voor elk onderdeel worden 
toegepast. De berekeningsmethode voor onderdeel B2 wordt toegelicht in 
Tekstvak 2. 

Tekstvak 2 – Toewijzing van het B2-budget aan individuele 
ziekenhuizen 

Algemeen principe 
Een gesloten nationaal budget voor onderdeel B2 wordt aan individuele 
ziekenhuizen toegewezen op basis van een puntensysteem waarbij het 
nationale budget gedeeld wordt door het totale aantal B2-punten dat door 
alle ziekenhuizen werd ‘verdiend’. Dit geeft de geldwaarde van één B2-punt. 
De ‘verantwoorde activiteit’ en het overeenkomstige aantal ‘verantwoorde 
bedden’, het aantal operatiekamers en de eventuele beschikbaarheid van 
een spoeddienst bepalen het aantal basispunten waarop een ziekenhuis 
recht heeft. Voor bepaalde diensten (C-, D- en E-bedden en de spoeddienst) 
kunnen extra punten worden toegekend, afhankelijk van de activiteit en het 
zorgprofiel (bv. intensiteit van de verpleging). 

Verantwoorde activiteit 
De verantwoorde activiteit is gebaseerd op het aantal en type opnames 
tijdens een referentiejaar. Men berekent een nationale gemiddelde ligduur 
per APR-DRG-SOI die wordt toegepast op de case-mix van ieder 
ziekenhuis. Door de nationale gemiddelde ligduur per APR-DRG-SOI te 
vermenigvuldigen met de case-mix van een ziekenhuis, krijgt men het aantal 
verantwoorde patiëntdagen voor het ziekenhuis. Per afdeling of groep 
afdelingen wordt het aantal verantwoorde patiëntdagen gedeeld door de 
normatieve bedbezetting van de dienst (meestal 80%). 

Uitbetaling van het individuele ziekenhuisbudget 
De uitbetaling van het individuele ziekenhuisbudget is afhankelijk van de 
verzekeringsstatus van de patiënt en van de betaler.  
Voor patiënten die aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds en voor 
wie het ziekenhuisverblijf terugbetaald wordt door het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), wordt het BFM opgesplitst in een 
vast en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte wordt betaald op basis 
van maandelijkse voorschotten (zogeheten ‘voorlopige twaalfden’). Het 
omvat (theoretisch) 80% van de onderdelen B1 en B2 en 100% van alle 
andere onderdelen. Het resterende variabele gedeelte omvat (theoretisch) 
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20% van de onderdelen B1 en B2, en wordt op basis van het aantal 
opnames (10% van het budget) en het aantal verpleegdagen (10% van het 
budget) betaald voor de algemene ziekenhuizen, die ook opgenomen zijn in 
de analyses van deze studie. De ziekenhuizen ontvangen een forfaitaire 
vergoeding per opname en per dag; beide forfaitaire bedragen zijn specifiek 
voor het ziekenhuis. Voor het variabele gedeelte moeten de ziekenhuizen 
een factuur voorleggen aan het ziekenfonds; voor het vaste deel zijn geen 
facturen vereist. 
Voor patiënten die niet aangesloten zijn bij een van de ziekenfondsen of 
voor verblijven die geen recht geven op terugbetaling door het RIZIV, 
moeten de ziekenhuizen voor de delen A, B en C een factuur voorleggen 
aan de uitbetalende diensten (bv. Fonds voor arbeidsongevallen, 
privéverzekering, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), 
buitenlandse patiënten). Voor deze verblijven ontvangen de ziekenhuizen 
een verpleegdagprijs.  
Momenteel wordt het nationale BFM op basis van een brede waaier van 
criteria over de individuele ziekenhuizen verdeeld en is het niet mogelijk het 
ziekenhuisbudget verder toe te wijzen aan een individueel 
ziekenhuisverblijf.  

2.2. Artsenhonoraria 
Hoofdzakelijk vergoedingen per prestatie 
Artsen worden hoofdzakelijk per prestatie vergoed. De ziekteverzekering 
betaalt voor medische diensten en voor bepaalde door paramedici 
verleende diensten op basis van een lijst van vergoedingen, de 
‘nomenclatuur’, dat bijna 9 000 verzekerde verstrekkingen en hun 
terugbetalingstarieven bevat.  

                                                      
a  Overgenomen uit Hoofdstuk 9 van Van de Voorde et al. (2014).5 

Forfaitaire honoraria voor klinische biologie en medische 
beeldvorminga 

Klinische biologie 
De medische activiteiten voor laboratoriumtests ten behoeve van 
opgenomen patiënten worden als volgt vergoed: 
 een forfaitair honorarium per opname dat op nationaal niveau bepaald 

wordt en dat bestaat uit een basisforfait en een bijkomend forfait (twee 
tarieven), afhankelijk van bepaalde kenmerken van het klinisch 
laboratorium van het ziekenhuis (zoals aantal personeelsleden, 
continuïteitsgarantie); 

 een forfaitair honorarium per dag dat specifiek is voor het ziekenhuis en 
deels afhankelijk is van gegevens over de case-mix;   

 een vergoeding per prestatie die tot 25% van de waarde voor deze 
prestatie vóór de invoering van forfaitaire honoraria voor klassieke 
opnames werd verlaagd. 

De forfaitaire honoraria per opname en per dag zijn allebei onafhankelijk van 
het al dan niet uitvoeren van tests en het aantal tests.  
Medische beeldvorming 
Het financieringssysteem voor medische beeldvorming berust sinds 1991 
op een combinatie van forfaitaire honoraria en prestatievergoedingen: 
 een forfaitair honorarium per opname of het zogeheten 

consultancehonorarium, dat op nationaal niveau wordt bepaald (bedrag 
niet specifiek voor het ziekenhuis);   

 een tweede forfaitair honorarium per opname, bepaald door de case-
mix van het ziekenhuis en de nationale gemiddelde uitgaven voor 
medische beeldvorming per ziekenhuisverblijf;  

 een verlaagde prestatievergoeding die theoretisch overeenstemt met 
ongeveer 74% van de vroegere waarde voor de prestatie.  
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Het systeem van referentiebedragen 
Zoals aangegeven in de inleiding, werd het systeem van referentiebedragen 
ingevoerd om de medische praktijk te standaardiseren voor een selectie van 
veel voorkomende en minder ernstige pathologieën (zie Tekstvak 3 – Het 
systeem van referentiebedragen). 

Tekstvak 3 – Het systeem van referentiebedragen 

Definitie van een referentiebedrag 
Het referentiebedrag is een standaard waarmee een ziekenhuis wordt 
vergeleken. Het is gelijk aan de nationale gemiddelde uitgaven per APR-
DRG-SOI (enkel SOI 1 en SOI 2) en per type medische activiteit, verhoogd 
met 10%. Het omvat drie groepen van medische activiteiten:  
 klinische biologie (met uitzondering van de forfaitaire honoraria); 
 medische beeldvorming (met uitzondering van forfaitaire honoraria en 

magnetische resonantie beeldvorming (MRI)); 
 andere technische activiteiten (inwendige geneeskunde, kinesitherapie 

en diverse medisch-technische diensten). 

Selectie van APR-DRG's 
De referentiebedragen worden voor slechts 31 APR-DRG's berekend (20 
chirurgische en 11 medische APR-DRG's, maar 8 APR-DRG's worden 
opgesplitst, wat het totale aantal groepen op 39 brengt; in 2016). Het ging 
(aanvankelijk) alleen om klassieke ziekenhuisverblijven, maar het systeem 
werd uitgebreid tot het dagziekenhuis. 

Retrospectieve terugbetaling 
Een berekening in twee stappen wordt uitgevoerd om te bepalen welke 
ziekenhuizen geld moeten terugbetalen aan de ziekteverzekering en om 
welke bedragen het gaat. De terugbetaling gebeurt retrospectief: er is een 
vertraging van drie jaar tussen de sanctie en het jaar van registratie. 

2.3. Gemengde financiering voor farmaceutische 
specialiteiten 

Op 1 juli 2006 werd een prospectief budget geïntroduceerd voor de meeste 
farmaceutische specialiteiten, toegediend aan patiënten die worden 
opgenomen in een acuut ziekenhuis. Voor die specialiteiten wordt 25% van 
de terugbetalingsbasis nog altijd terugbetaald per product en ongeveer 75% 
in de vorm van een forfaitair bedrag per ziekenhuisverblijf.  
Farmaceutische specialiteiten die niet opgenomen zijn in de forfaitaire 
vergoeding, worden per product terugbetaald. Het gaat onder meer om 
specialiteiten met een zeer grote relevantie, rekening houdend met de 
therapeutische en sociale behoeften en met het innovatieve karakter, of met 
een hoge kostprijs. Andere producten die door de wet worden uitgesloten 
van het prospectieve budget, zijn weesgeneesmiddelen, cytostatica, 
immunoglobulines en albumines, antiretrovirale geneesmiddelen, radio-
isotopen enz. De lijst van uitgesloten geneesmiddelen wordt maandelijks 
geüpdatet. Geneesmiddelen uit de ziekenhuisapotheek, bestemd voor niet-
opgenomen patiënten, worden niet opgenomen in het prospectieve 
budget.10  

Ziekenhuisspecifieke forfaits gebaseerd op APR-DRG's 
Ziekenhuizen ontvangen een forfaitaire vergoeding per verblijf, gebaseerd 
op de case-mix van het ziekenhuis en de nationale gemiddelde 
terugbetaling per APR-DRG en SOI. APR-DRG's 950 tot 956 (bijkomende 
APR-DRG's) zijn uitgesloten. De nationale gemiddelde vergoedingen 
worden jaarlijks berekend voor alle door de ziekteverzekering terugbetaalde 
ziekenhuisverblijven van het laatst beschikbare jaar (meestal drie jaar 
voordien). Outliers (gedefinieerd op basis van de opnameduur: Q3 + 2*(Q3 
– Q1), waarbij Q = kwartiel) worden evenmin meegerekend. Rekening 
houdend met de uitgesloten farmaceutische specialiteiten (25%), outliers 
(9%), uitgesloten APR-DRG's (2%) en 25% terugbetaling per product, 
vertegenwoordigt het forfaitair bedrag per verblijf 48% van de totale 
terugbetalingen voor farmaceutische specialiteiten.9 Op 1 juli 2015 varieerde 
het forfait per ziekenhuis van € 60,58 tot € 145,84.11 
  



 

KCE Report 270A Clusteren van pathologiegroepen 11 

 

2.4. Financiering voor dagopnames 
De financiering voor het dagziekenhuis is afhankelijk van de setting. 
Activiteiten in het dagziekenhuis kunnen worden opgesplitst in dagopnames 
(vergelijkbaar met klassieke opnames maar zonder overnachting) en meer 
ambulante activiteiten waarbij de ziekenhuisinfrastructuur wordt gebruikt. 
Ziekenhuizen ontvangen forfaitaire vergoedingen voor deze ambulante 
activiteiten (bv. forfait gipskamer en forfaits groepen 1 tot 3 voor chronische 
pijn). 

Chirurgisch dagziekenhuis 
Vergoedingen voor het chirurgisch dagziekenhuis zijn inbegrepen bij het 
budget van financiële middelen (BFM). De algemene kosten worden 
opgenomen in deel B1 van het BMF, kosten die specifiek zijn voor het 
chirurgisch dagziekenhuis en de bijbehorende activiteit in de operatiekamer 
worden opgenomen in deel B2.  
Vergoedingen voor activiteiten in een chirurgisch dagziekenhuis hebben 
betrekking op twee types verblijven. Het eerste type betreft ingrepen 
waarvoor chirurgie in dagopname als verantwoord wordt beschouwd. Deze 
ingrepen worden opgenomen in Lijst A. De procedures moeten aan twee 
bijkomende criteria voldoen: het gaat om een invasieve chirurgische ingreep 
en het aantal in dagopname of in een polikliniek uitgevoerde ingrepen stemt 
overeen met minimaal 60% van alle ingrepen die ambulant worden 
uitgevoerd. 
Voor ingrepen uit Lijst B (oneigenlijke klassieke ziekenhuisverblijven) 
ontvangen de ziekenhuizen exact hetzelfde bedrag, ongeacht de 
zorgsetting (klassieke opname of dagopname). Voor codes uit Lijst B gelden 
dezelfde criteria als voor die uit Lijst A, maar in dit geval moet het 
substitutiepercentage van klassieke opnames door dagopnames minimaal 
10% bedragen gedurende een bepaalde referentieperiode. Een verblijf 
wordt als een oneigenlijk klassiek verblijf beschouwd als het tegelijk aan alle 
hierna opgesomde criteria voldoet:  
 het heeft betrekking op een van 32 geselecteerde APR-DRG's; 

                                                      
b  Aangezien 2012 het recentste jaar is waarvoor wij over gegevens beschikken 

(zie afdeling 3.1.3), zijn de miniforfaits opgenomen als afzonderlijke forfaits. 

 het heeft betrekking op een klassiek verblijf; 
 het heeft betrekking op een geplande opname; 
 de opnameduur bedraagt maximaal drie dagen; 
 het verblijf heeft een SOI 1; 
 de patiënt overleed niet tijdens het verblijf; 
 het verblijf heeft een sterfterisico 1 (laag); 
 de patiënt is jonger dan 75 jaar. 
Het totale aantal gerechtvaardigde opnames in een chirurgisch 
dagziekenhuis is het totaal van de opnames in het chirurgisch 
dagziekenhuis (Lijst A) en de oneigenlijke klassieke verblijven (Lijst B). Voor 
elke verantwoorde opname krijgt het ziekenhuis een verantwoorde ligduur 
van 0,81 dagen toegewezen. 

Niet-chirurgisch dagziekenhuis 
Vergoedingen voor activiteiten in dagopname kunnen worden ingedeeld in: 
 ziekenhuis-onafhankelijke forfaits: forfait gipskamer, forfaits groep 1 tot 

7 voor niet-chirurgisch dagziekenhuis, forfaits groep 1 tot 3 voor de 
behandeling van chronische pijn en het forfait voor de implantatie van 
een subcutaan poortsysteem voor toediening van medicatie. Al deze 
activiteiten hebben een vaste prijs; 

 ziekenhuis-afhankelijke forfaits: maxiforfait, waarvan het bedrag 
gebaseerd is op het voorheen toegewezen B2-deel van het BFM van 
het ziekenhuis en het forfait voor hemodialyse. De prijs van ingrepen 
waarvoor ziekenhuizen een miniforfait mogen aanrekenen (bezetting 
van een bed op spoedgevallen of medisch toezicht na het toedienen 
van een intraveneus infuus), werd tot 1 juli 2014 ook bepaald volgens 
het voorheen toegewezen B2-deel van het BFM van het ziekenhuis. 
Sinds die datum worden deze ingrepen opgenomen in het B2-deel van 
het BFM.b  
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Het maxiforfait is gekoppeld aan een beperkt aantal nomenclatuurcodes en 
heeft betrekking op procedures waarvoor algemene anesthesie vereist is of 
waarbij chemotherapeutica worden toegediend. Door het 
ziekenhuisspecifieke karakter van de forfaits zijn er grote prijsverschillen 
voor vergelijkbare activiteiten. 
In 2007 werden forfaits voor 7 groepen en 3 forfaits voor chronische pijn 
ingevoerd. Ze hebben een vaste prijs per forfait en zijn gekoppeld aan 
nominatieve lijsten van zorgverstrekkingen.  

3. BEPALEN VAN DE DRIE CLUSTERS 
In dit deel wordt de gekozen methode voor clusteranalyse beschreven (deel 
3.2) en toegepast op de beschikbare gegevens. De resultaten worden in 
deel 3.3 getoond en deel 3.4 bevat een discussie over de mogelijkheid om 
de drie clusters als basis te gebruiken voor drie financieringssystemen. We 
beginnen met een beschrijving van de beschikbare gegevens. 

3.1. Welke gegevens zijn gebruikt? 
Zoals aangegeven in de inleiding, zijn momenteel geen exhaustieve 
kostengegevens op patiëntniveau beschikbaar voor een representatieve 
steekproef van Belgische ziekenhuizen. Er zijn echter verplichte nationale 
gegevensinzamelingen beschikbaar die een aantal factoren bevatten die de 
variabiliteit tussen ziekenhuisverblijven zouden kunnen beïnvloeden. De 
meeste van die variabelen zijn als benaderingen te beschouwen aangezien 
ze ingezameld werden voor andere doeleinden dat het onderzoek van de 
variabiliteit. In de volgende paragrafen wordt beschreven welke gegevens 
momenteel beschikbaar zijn en hoe met bepaalde kenmerken van de 
gegevens werd omgegaan. 

3.1.1. Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) 
Alle algemene ziekenhuizen moeten twee keer per jaar een grote set aan 
gegevens over alle klassieke opnames, dagopnames en spoedgevallen 
(MZG, vastgesteld bij koninklijk besluit12, 13) overdragen aan de Federale 
Overheidsdienst (FOD) voor Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Dagopnames omvatten het chirurgisch 
dagziekenhuis en het niet-chirurgisch dagziekenhuis waarvoor een van de 
volgende forfaits kan worden aangerekend: maxiforfait, miniforfait (tot juli 
2014), forfaits (3 groepen) voor chronische pijn en een van de 7 groepen 
forfaits die in 2007 werden ingevoerd; of zijn van een specifiek type 
(momenteel geriatrisch, pediatrisch, oncologisch). Aan alle klassieke 
opnames en dagopnames wordt een APR-DRG toegewezen.  
Op het ogenblik van deze studie waren MZG-gegevens beschikbaar tot en 
met 2012, zoals gebruikt om het ziekenhuisbudget voor 2015 te berekenen. 
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Figuur 1 toont de algemene bestanddelen van de ingezamelde gegevensc. 
Variabelen die nuttig zijn voor dit rapport, zijn de klinische informatie uit 
diagnoses, patiëntkenmerken zoals leeftijd en geslacht, overlijden tijdens 
het verblijf en informatie over het opnametype zoals dringend of niet, de 
opnameduur en of het een heropname betreft. Wij namen die variabelen op 
omdat zij betrekking hebben op kenmerken van zowel de patiënt als de 
zorgsetting die kunnen bijdragen tot de variabiliteit in de 
ziekenhuisopnames. Wij waren echter beperkt tot de in de gegevens 
beschikbare variabelen wat betreft de diverse aspecten van 
patiëntkenmerken en zorgsettings. Ook de indeling van ziekenhuisverblijven 
in pathologiegroepen door middel van APR-DRG's is essentieel voor de 
analyse in dit rapport. 

3.1.2. Facturatiegegevens van ziekenhuizen (AZV en ADH) 
De facturatiegegevens van ziekenhuizen bevatten alle terugbetalingen door 
het RIZIV met betrekking tot ziekenhuisverblijven: honoraria van artsen en 
andere zorgaanbieders, geneesmiddelen en implantaten, forfaits per 
opname en per dag enz.  
In de praktijk sturen ziekenhuizen het ziekenfonds van de patiënt de 
rekening voor de verstrekkingen gedekt door de ziekteverzekering op basis 
van de RIZIV nomenclatuur.  
Het ziekenfonds bezorgt het RIZIV jaarlijks een subset van de beschikbare 
gegevens over deze verrichtingen: anonieme ziekenhuisverblijven (AZV) 
voor klassieke opnames en anonieme daghospitalisaties (ADH) voor 
dagopnames. Figuur 1 toont de algemene bestanddelen van de 
ingezamelde gegevensc. Op het ogenblik van deze studie waren de 
gegevens tot en met 2013 beschikbaar. 

3.1.3. Technische Cel gegevens (TCT) 
Ieder jaar koppelt de Technische Cel MZG aan AZV en ADH (zie Figuur 1).14 
Deze gekoppelde gegevens beogen twee doelstellingen: de analyse van het 
verband tussen pathologie en ziekteverzekeringsuitgaven en de 
ondersteuning van de ontwikkeling van regels en beleidslijnen op het vlak 

                                                      
c  Een gedetailleerde beschrijving met een lijst van datasets en variabelen is 

beschikbaar op http://www.healthstat.be/web/register.xhtml?registerId=74 

van financiering en kwaliteit. Het KCE heeft wettelijk toegang tot die 
gekoppelde gegevens15 gebruikt voor de analyse in dit rapport. Op het 
ogenblik van deze studie hadden wij toegang tot gekoppelde gegevens voor 
2008 tot en met 2012. 

Figuur 1 – Bestanddelen van de dataverzamelingen voor klassieke en 
dagopnames 

 
Groene ellipsen: beschikbaar voor dit rapport. 

voor MZG, http://www.healthstat.be/web/register.xhtml?registerId=921 voor 
AZV en http://www.healthstat.be/web/register.xhtml?registerId=901 voor 
ADH.  
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3.1.4. Analysedataset 

3.1.4.1. Dataset bij aanvang 
De analysedataset is gebaseerd op de gekoppelde TCT-gegevens over 
ziekenhuisverblijven voor 2009 tot 2012. Het jaar 2008 werd niet gebruikt 
omdat versie 28 van de APR-DRG's niet beschikbaar was. Tabel 1d toont 
het aantal gekoppelde ziekenhuisverblijven per jaar. Meer dan 98% van de 
klassieke verblijven die de ziekteverzekering worden aangerekend, is 
gekoppeld aan MZG. Bijna 90% van alle klassieke verblijven in algemene 
ziekenhuizen is gekoppeld aan terugbetalingsgegevens. Het merendeel van 
de ontbrekende 10% wordt niet aangerekend aan de ziekteverzekering, 
maar aan andere betalers (sociale zekerheid (bv. arbeidsongevallen), 
maatschappelijk welzijn (OCMW) of internationale conventies voor 
buitenlandse patiënten). Die verblijven zijn niet beschikbaar in de 
terugbetalingsgegevens. Een soortgelijke redenering verklaart de 
percentages voor dagopnames. Hier zijn de lagere percentages ten opzichte 
van de klassieke verblijven toe te schrijven aan contacten met 
spoedgevallen zonder opname, nierdialyse, gebruik van de gipskamer en 
miniforfaits in de terugbetalingsgegevens waarvoor geen overeenkomstige 
MZG-verblijven beschikbaar zijn. 

                                                      
d  De verwerking en analyse van de gegevens gebeurde met SAS software 9.4 

en R 3.2.3. 

Tabel 1 – Beschrijvende statistieken gekoppelde TCT data 

 
3.1.4.2. Hoe het BFM in rekening brengen voor een verblijf? 
Zoals in deel 2.1 werd aangegeven, is het ziekenhuisbudget niet 
beschikbaar op het niveau van een individuele opname. Er is momenteel 
geen gevalideerde methode om het BFM terug te rekenen naar een bedrag 
per individuele ziekenhuisopname. Bovendien zijn de forfaits per opname 
en per dag voor de delen B1 en B2 verschillend naargelang het ziekenhuis. 
Hierdoor is er variabiliteit tussen verblijven in de variabelen m.b.t. 
terugbetaling die gerelateerd is aan de uitbetalingsmodaliteit en veel minder 
aan de eigenlijke activiteit.  

Bron Alle Weerhouden
% weer‐
houden

Alle Weerhouden
% weer‐
houden

2009
ADH 3 178 287 2 236 854 70.4%
AZV 1 748 618 1 723 317 98.6%
MZG 1 924 166 1 723 317 89.6% 4 492 371 2 236 854 49.8%
2010
ADH 3 203 114 2 287 714 71.4%
AZV 1 760 322 1 738 553 98.8%
MZG 1 941 843 1 738 553 89.5% 4 664 490 2 287 714 49.0%
2011
ADH 3 402 112 2 429 448 71.4%
AZV 1 776 976 1 747 172 98.3%
MZG 1 949 873 1 747 172 89.6% 4 825 394 2 429 448 50.3%
2012
ADH 3 536 798 2 495 714 70.6%
AZV 1 797 328 1 768 422 98.4%
MZG 1 959 152 1 768 422 90.3% 4 920 647 2 495 714 50.7%

Klassiek Dagopname
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In plaats daarvan gebruiken we de ligduur, zoals geregistreerd in de MZG, 
als een graadmeter voor het gebruik van middelen, aangezien er geen 
bruikbare alternatieven zijn in de gegevens. De ligduur is geen perfecte 
vervangparameter om het ziekenhuisbudget toe te wijzen aan een 
individueel verblijf, maar geeft een veel beter beeld van het middelengebruik 
dan de ziekenhuisforfaits per opname en per dag.3  

3.1.4.3. Hoe de forfaitaire vergoedingen in rekening brengen voor 
een verblijf? 

Net zoals de BFM forfaits per opname en per dag leiden de forfaitaire 
honoraria voor klinische biologie en medische beeldvorming en de forfaits 
voor farmaceutische producten tot een variabiliteit tussen 
ziekenhuisverblijven die geen verband houdt met de activiteit, aangezien ze 
voor elke ziekenhuisopname worden aangerekend, onafhankelijk van het 
werkelijke gebruik (u vindt details in appendix deel 1).  
Op basis van de gedeeltelijke vergoeding per prestatie voor klinische 
biologie, medische beeldvorming en farmaceutische producten kunnen wij 
het middelengebruik schatten door extrapolatie van het deel ‘vergoeding per 
prestatie’. Voor klinische biologie en farmaceutische producten in het kader 
van klassieke verblijven werd de vergoeding per prestatie aanvankelijk 
vastgesteld op 25% van het tarief. Voor medische beeldvorming vermeldt 
de juridische definitie geen specifiek percentage, maar gaf het RIZIV aan 
dat dit deel aanvankelijk vastgesteld was op 73,83% van het tarief. De 
extrapolatiefactor is gelijk aan 4 voor klinische biologie en farmaceutische 
producten in het kader van een klassiek verblijf, en aan 1,35 voor medische 
beeldvorming (het effect op de terugbetaling wordt weergegeven in 
appendix deel 2). Dit is opnieuw geen perfecte methode, maar voldoende 
voor deze studie.  

3.1.4.4. Variabelen voor de clusteranalyse. 
De beschikbare variabelen voor de clusteranalyse worden weergegeven in 
Tabel 2. De clusteranalyse heeft als doel te beoordelen of 
ziekenhuisverblijven (gegroepeerd in APR-DRG-SOI's) in drie clusters 
kunnen worden geklasseerd op basis van de variabelen in Tabel 2. De 
analyse deelt de APR-DRG-SOI's dan ook enkel op statistische basis in 
clusters in.  

Tabel 2 – Analysevariabelen 

 

Variabele Eenheid Beschrijving
Terugbetalingen euro ▪ som van alle terugbetalingen per verblijf

▪ uitgezonderd BFM – BMF forfaits
▪ extrapolatie deel per prestatie voor klinische biologie, 
medische beeldvorming en pharmaceutische producten

Verblijfsduur dagen verblijfsduur voor klassieke opnames
Leeftijd jaren leeftijd bij opname
Geslacht man of vrouw
Opname type ▪ onbekend

▪ geplannde opname
▪ vanuit dagziekenhuis
▪ transfer terug
▪ gedwongen opname
▪ geboorte
▪ dringende opname (gehercodeerd tot één niveau van
 spoeddients,  ambulance, mobiele  urgentie groep 
(MUG), paramedisch  interventie team (PIT), dringend 
maar niet via spoeddienst)
▪ langdurig verblijf

Heropname betreft het opname binnen het jaar binnen hetzelfde 
ziekenhuis?

Overleden is de patiënt overleden tijdens het verblijf?
ICD‐9‐CM hoofdstuk hoofddiagnose van het verblijf gehercodeerd tot het 

hoofdstuk
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De 3M APR-DRG grouper versie 28 deelt elk ziekenhuisverblijf in bij één 
van de 322 mogelijke APR-DRG's met een specifieke ernstgraad (‘severity 
of illness’; SOI).  
Voor elk van de APR-DRG-SOI-combinaties wordt per variabele een 
relatieve variabiliteitsmaat berekend (zie Tabel 3) over twee verschillende 
periodes: 2009–2011 en 2010–2012. Veeleer dan een spreidingsmaat zoals 
de standaardafwijking of de interkwartielafstand (IQR) gebruiken we een 
relatieve maat van variabiliteit omdat die schaalloos is en omdat hiermee de 
variabiliteit van variabelen met een verschillende eenheid gemakkelijker kan 
worden vergeleken. Wat op rationiveau gemeten variabelen betreft, werd 
geopteerd voor de kwartielspreidingscoëfficiënt (qcod); voor op nominaal 
niveau gemeten variabelen werd de afwijking van de modale frequentie 
(dmf) gebruikt. 
De verblijven over drie jaar werden gebruikt om het probleem van APR-
DRG-SOI's met een in verhouding klein aantal verblijven per jaar 
gedeeltelijk op te lossen. Bovendien vermindert deze keuze de variabiliteit 
die veroorzaakt wordt door eenmalige gebeurtenissen tijdens een bepaald 
jaar. Er worden twee periodes gebruikt om de stabiliteit van de clusters te 
kunnen beoordelen (zie verderop). Voor elke APR-DRG zijn samenvattende 
statistieken en de volledige verdeling per SOI voor elke variabele 
beschikbaar in het supplement bij dit rapport. 

Tabel 3 – Relatieve variabiliteitsmaten 

 

3.1.4.5. Uitsluiting van APR-DRG-SOI's 
Bepaalde APR-DRG's met betrekking tot voorlopige registratie en 
ambulante contacten zonder ziekenhuisopname zijn niet relevant voor de 
financiering van klassieke en dagopnames (zie appendix 3 voor details).  
Hoewel verblijven voor een periode van drie jaar werden gebruikt, zijn er 
nog altijd APR-DRG-SOI-combinaties met een zeer klein aantal verblijven. 
APR-DRG-SOI's met minder dan zes verblijven over een periode van drie 
jaar (in elk van de twee gebruikte periodes), werden uitgesloten. Dit aantal 
werd gekozen om zo weinig mogelijk APR-DRG-SOI’s uit te sluiten, maar 
toch nog over een noodzakelijk minimum te beschikken om de vereiste 
statistieken te berekenen (zie appendix 3 voor meer details). Aangezien 
geen harde regels beschikbaar zijn voor een minimaal aantal verblijven, 
werd dit aantal ietwat arbitrair vastgesteld op zes.  
De resterende APR-DRG-SOI-combinaties worden gegroepeerd in de 
clusteranalyse in het volgende deel. 

3.2. Methode van clusteranalyse 
3.2.1. Wat is een clusteranalyse? 
Een clusteranalyse heeft als doel objecten zodanig te groeperen dat de 
objecten in dezelfde groep (cluster) meer gelijkenis vertonen met elkaar dan 
met de objecten in een andere groep. Tussen die groepen kan een 
hiërarchische verhouding bestaan (bv. APR-DRG's zijn pathologiegroepen 
die hiërarchische subgroepen met verschillende SOI hebben). Wanneer het 
niet de bedoeling is dat er een hiërarchische verhouding tussen de groepen 
bestaat, wordt clustering vaak partitionering genoemd.16 Deze vorm van 
clustering wordt in dit rapport gebruikt. 

3.2.2. Keuze van de clusteringmethode 
De k-medoids clustering is een methode om multidimensionale gegevens te 
groeperen in k-clusters. De medoid is het meest ‘centrale’ datapunt in de 
cluster. Wij kozen deze methode omdat ze minder veronderstellingen over 
de verdeling van de gegevens vereist, in verhouding weinig gevoelig is voor 
outliers16, en courant beschikbaar is in software voor statistische analyse.  
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De toewijzing van datapunten aan een cluster gebeurt door middel van een 
iteratief algoritme. Wij kozen voor het algoritme ‘partitioning around 
medoids’ (PAM) om drie clusters te vinden (zie appendix 4 voor een 
beschrijving van hoe het algoritme werkt). Aangezien de relatieve 
variabiliteitsmaten qcod en dmf ratio’s zijn, gebruikten wij de Euclidische 
afstand als afstandsmaat voor het PAM-algoritme. 

3.2.3. Welke variabelen zijn geselecteerd? 
In het deel dataset (3.1.4.4) bespraken we de variabelen die beschikbaar 
zijn voor de clusteranalyse. In plaats van volledig op de inzet van middelen 
te focussen, zijn we vertrokken van een groot aantal variabelen omdat 
sommige ervan, zoals de leeftijd en het geslacht, up-coding bemoeilijken 
(zie deel 5.2.3). Niet alle variabelen zijn echter noodzakelijk nuttig of vereist 
om de drie clusters te vinden waarmee de gegevens het best worden 
gegroepeerd. Om de variabelen te vinden die het meest aangewezen zijn 
om de clusters te onderscheiden, gebruikten wij het HINoV-algoritme 
(Heuristic Identification of Noisy Variables).17 Dit algoritme wordt 
beschreven in appendix 4. 
Het resultaat van het HINoV algoritme is een curve. Een steile daling van de 
curve geeft aan welke variabelen als ruisvariabelen kunnen worden 
beschouwd omdat ze niet bijzonder veel bijdragen aan het bepalen van de 
clusters (zie bv. de groene pijl in het voorbeeld hieronder). Zij kunnen 
worden uitgesloten (bv. variabelen D tot F in het voorbeeld hieronder). 

 

3.2.4. Validatie van de clusters 
Een goede cluster is een cluster: 
 waarvan de datapunten ‘verbonden’ zijn, wat betekent dat ze tot 

dezelfde cluster behoren als hun onmiddellijke ‘buren’; 
 die compact is, wat betekent dat de datapunten een homogene groep 

vormen; en 
 die duidelijk gescheiden is van andere clusters, wat betekent dat er 

weinig of geen datapunten zijn in de ‘ruimte’ tussen de clusters. 
Voor verbondenheid wordt de connectiviteitsindex berekend, die varieert 
van 0 tot ∞. Lagere waarden duiden op een betere connectiviteit, wat duidt 
op betere clusters.  
Compactheid en scheiding zijn met elkaar verbonden: door het aantal 
clusters te verhogen, neemt doorgaans de compactheid toe, maar is er 
minder scheiding. Zowel de Dunn-index als de silhouetbreedte (zie 
hieronder) zijn indices waarmee de compactheid en de scheiding kunnen 
worden beoordeeld in één waarde. De silhouetbreedte varieert van -1 tot 1, 
terwijl de Dunn-index varieert van 0 tot ∞. Voor beide indices duiden hogere 
waarden op compactere en beter gescheiden clusters.  
Afgezien van de numerieke indices worden clusters best ook visueel 
gevalideerd. Een streepjesgrafiek geeft per cluster de afstand weer van de 
datapunten die zich het dichtst bij het centrum (medoid) van de cluster 
bevinden (niet alle datapunten worden noodzakelijk weergegeven, 
afhankelijk van hun afstand tot het midden van de cluster).18 Figuur 2 toont 
bijvoorbeeld een validatieplot voor gegevens met drie onderscheiden 
clusters. Ieder paneel stelt een cluster voor. Een datapunt (bv. een APR-
DRG-SOI) wordt weergegeven als een horizontale lijn (een ‘streepje’). In de 
figuur stemmen de blauwe, rode en groene lijnen overeen met datapunten 
die respectievelijk aan cluster 1, cluster 2 en cluster 3 toegewezen zijn. Hoe 
dichter een lijn zich bij de horizontale as bevindt, des te dichter bevindt het 
datapunt zich bij het centrum van de cluster. Het paneel voor cluster 1 toont 
aan dat de datapunten die zich het dichtst bij het centrum van cluster 1 
bevinden, overeenstemmen met alle datapunten die aan cluster 1 
toegewezen zijn (blauwe lijnen). Een groene lijn (een datapunt, toegewezen 
aan cluster 3) is ook zichtbaar, maar bevindt zich verder van de horizontale 
as dan de blauwe lijnen, wat op een goede scheiding van de clusters duidt. 
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In het paneel aan de rechterzijde, voor cluster 3, bevinden de groene lijnen 
(datapunten, toewezen aan cluster 3) zich het dichtst bij het centrum van 
cluster 3. De rode (datapunten toegewezen aan cluster 2) en blauwe 
(datapunten toegewezen aan cluster 1) liggen verder van de horizontale as 
dan de groene, wat opnieuw op een goede scheiding van de clusters duidt. 
Figuur 3 toont een voorbeeld van gegevens zonder clusterstructuur. Verdere 
validatieplots worden besproken in appendix 5. 

Figuur 2 – Voorbeeld streepgrafiek: data met drie onderscheiden 
clusters 

 
 

                                                      
e  Als bijvoorbeeld alle 322 APR-DRG-combinaties in drie clusters moeten 

worden ondergebracht, zijn er 7,2 .  10152 mogelijke partities (op basis van 

�!
∑ ��1�  waarbij  overeenstemt met het aantal te clusteren 

Figuur 3 – Voorbeeld streepgrafiek: random data zonder 
onderscheiden clusters 

 
3.2.5. Grensoverschrijdende gevallen 
Het in deel 3.2.2 beschreven PAM-algoritme dat gebruikt wordt om APR-
DRG-SOI's aan een cluster toe te wijzen, levert niet altijd een globaal 
optimale oplossing op. Om de beste oplossing te vinden, moeten theoretisch 
alle mogelijke partities worden berekend en beoordeeld. In de praktijke is dat 
ondoenbaar16, zelfs met een in verhouding klein aantal datapunten.  
Als extra validatiestap beoordelen wij op basis van de silhouetbreedte of 
datapunten aan de ‘verkeerde’ cluster werden toegewezen. Tabel 4 vat de 
gebruikte classificatie samen. Een negatieve silhouetbreedte betekent dat 
een datapunt gemiddeld dichter bij de objecten van een andere cluster ligt 
dan bij de objecten van zijn eigen cluster. 

punten en  met het aantal clusters19). In deze studie moeten maximaal 1 288 
APR-DRG-SOI-combinaties worden geclusterd in drie groepen, maar is het 
aantal mogelijke partities groter dan 1,8  10308 (het grootste aantal dat kan 
worden weergegeven op de analysemachine). 
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Tabel 4 – Definities silhouetbreedte 
Silhouetbreedte Beschrijving 

 datapunt i wordt beschouwd als goed gematcht  

 datapunt i ligt op de grens van twee clusters 

 datapunt i behoort waarschijnlijk beter bij een 
andere cluster 

3.3. Resultaten clusteranalyse 
3.3.1. Selectie van variabelen met HINoV 
Met het HINoV algoritme werd vastgesteld dat de variabiliteit in de ligduur 
en in de vergoeding van het verblijf, de variabelen zijn die het meest 
bijdragen tot het definiëren van de clusters voor klassieke verblijven (Figuur 
4).  
Voor dagopnames is het afhankelijk van de periode waartoe de gebruikte 
gegevens behoren (Figuur 5). Voor de periode 2009–2011 doet de eerste 
daling van de curve zich voor na variabiliteit in de terugbetaling, heropname 
en leeftijd (hoewel de sterkste daling zich verder in de curve voordoet). Voor 
de periode 2010–2012 is de daling meer uitgesproken na de variabelen 
variabiliteit in de terugbetaling en de heropnames. Omdat variabiliteit in de 
terugbetaling en de heropnames in beide periodes voorkomt en zeer 
duidelijk is in 2010-2012, gebruikten wij deze variabelen in de clusteranalyse 
voor dagopnames. 

Figuur 4 – HINoV plot klassieke verblijven voor 2009-2011 en 2010-2012 
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Figuur 5 – HINoV plot dagopnames voor 2009-2011 en 2010-2012 

 

3.3.2. Beschrijving van de drie clusters 
Op basis van het totale aantal verblijven en de totale 
terugbetalingsbedragen, is voor klassieke verblijven de cluster met de 
laagste variabiliteit in de terugbetaling en opnameduur de grootste cluster, 
terwijl hij net de kleinste is wanneer we ons baseren op het aandeel in de 
totale ligduur (Tabel 5). Voor dagopnames is de mediumvariabele cluster de 
grootste met meer dan de helft van de verblijven, terwijl de laagvariabele 
cluster de grootste is op basis van zijn aandeel in het totaalbedrag van de 
terugbetalingen (Tabel 6). In appendix 6 vindt u de lijst van APR-DRG-SOI's 
in elke cluster. 

Tabel 5 – Beschrijvende statistieken clusters klassieke verblijven 

  

Tabel 6 – Beschrijvende statistieken clusters dagopnames 

 
Figuur 6 toont per APR-DRG-SOI (de gekleurde stippen) de variabiliteit in 
de terugbetaling (verticale as) en de variabiliteit in de ligduur (horizontale 
as). De grootte van het symbool is proportioneel aan het belang van de APR-
DRG-SOI in het totaalbedrag van de terugbetalingen. APR-DRG-SOI's in de 
linkerbenedenhoek hebben een lage variabiliteit voor zowel de terugbetaling 
als de ligduur. APR-DRG-SOI's in de rechterbovenhoek hebben een hoge 
variabiliteit voor zowel de terugbetaling als de ligduur. De kleur van de 
stippen geeft aan bij welke cluster ze werden ingedeeld. 
 

Cluster
# APR‐
DRG‐SOI

N % € % dagen %

laag 293 2 215 461 43.37% 4 134 719 872 45.08% 11 232 721 27.66%
medium 497 1 798 260 35.20% 3 158 983 278 34.45% 17 048 549 41.98%
hoog 445 1 095 077 21.44% 1 832 379 248 19.98% 11 468 928 28.24%

laag 317 2 311 177 44.83% 4 328 738 857 46.46% 11 648 147 28.71%
medium 505 1 745 340 33.86% 3 089 622 179 33.16% 16 530 485 40.74%
hoog 413 1 098 655 21.31% 1 853 265 769 19.89% 11 535 103 28.43%

Verblijven Terugbetalingen Ligduur

2009‐2011

2010‐2012

Cluster # APR‐DRG‐SOI
N % € %

laag 173 1 421 094 28.45% 1 346 088 330 35.06%
medium 265 2 574 354 51.55% 1 132 016 205 29.48%
hoog 268 998 913 20.00% 572 361 161 14.91%

laag 183 1 522 680 29.07% 1 461 344 844 35.70%
medium 250 2 479 139 47.34% 1 092 877 951 26.70%
hoog 273 1 235 523 23.59% 690 652 310 16.87%

2009‐2011

2010‐2012

Verblijven Terugbetalingen
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De variabiliteit per APR-DRG-SOI van zowel de terugbetaling als de ligduur 
voor klassieke verblijven neemt duidelijk toe van de laagvariabele cluster 
naar de hoogvariabele cluster (Figuur 6). Niet elke APR-DRG-SOI in de 
mediumvariabele cluster heeft echter een hogere variabiliteit in de 
terugbetaling of ligduur dan de APR-DRG-SOI's in de laagvariabele cluster. 
Hetzelfde geldt voor de hoogvariabele cluster. Bepaalde APR-DRG-SOI's 
behoren dus tot de hoogvariabele cluster omdat zij een hoge variabiliteit in 
de terugbetaling, maar slechts een gemiddelde variabiliteit in de ligduur 
hebben, terwijl andere APR-DRG-SOI's in de mediumvariabele cluster een 
hogere variabiliteit in de ligduur hebben. 
Het beeld is helemaal anders voor dagopnames. Hier wordt de indeling in 
drie clusters duidelijk bepaald door de variabiliteit in de heropnames (Figuur 
7). De variabiliteit in de heropnames neemt toe van de laagvariabele naar 
de hoogvariabele cluster, maar dat is niet het geval voor de variabiliteit in de 
terugbetaling, die net het omgekeerde doet. 
De overeenstemming tussen de periodes is afhankelijk van de cluster (Tabel 
7). Voor de laagvariabele cluster is de overeenstemming in verhouding 
groot. Voor de mediumvariabele en de hoogvariabele cluster is de 
overeenstemming minder groot ondanks de overlap van twee jaren. Dat 
geldt vooral voor de dagopnames. 

Tabel 7 – Clustercorrespondentie tussen 2009-2011 en 2010-2012 

 

2009‐2011 N % rij N % of row N % rij

laag 278 94.88% 15 5.12%
medium 35 7.04% 432 86.92% 30 6.04%
hoog 4 0.90% 58 13.03% 383 86.07%

laag 158 91.33% 10 5.78% 3 1.73% 2 1.16%
medium 21 7.92% 200 75.47% 44 16.60%
hoog 2 0.75% 40 14.93% 226 84.33%
geen verblijven 2 100%

Klassiek

Dagopname

2010‐2012
laag medium hoog geen verblijven
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Figuur 6 – Variabiliteit per APR-DRG-SOI voor klassieke verblijven 

 
De symboolgrootte staat in verhouding tot het percentage van de totale terugbetalingen dat een APR-DRG-SOI vertegenwoordigt.
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Figuur 7 – Variabiliteit per APR-DRG-SOI voor dagopnames 

 
 
De symboolgrootte staat in verhouding tot het percentage van de totale terugbetalingen dat een APR-DRG-SOI vertegenwoordigt.
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3.3.3. Validatie van de drie clusters 
De clusters voor de klassieke verblijven hebben een betere connectiviteit (in 
hoeverre de datapunten tot dezelfde cluster behoren als hun onmiddellijke 
‘buren’) voor de opnames in de periode 2009-2011 dan voor die in de 
periode 2010-2012 (Tabel 8). Voor dagopnames geldt het tegengestelde. 
Beide opnametypes leunen dicht bij elkaar aan wat compactheid en 
scheiding betreft. 

Tabel 8 – Cluster validatie indices 

 

De streepjesgrafieken in Figuur 8 en Figuur 9 wijzen er sterk op dat de 
clusters niet goed onderscheiden zijn. Vergelijk bijvoorbeeld in Figuur 8 de 
groene streepjes (datapunten laagvariabele cluster) met de oranje streepjes 
(datapunten mediumvariabele cluster). Als de clusters goed gescheiden 
waren, zouden alle oranje streepjes hoger liggen dan de groene streepjes 
zoals in Figuur 2. 

Figuur 8 – Streepgrafiek klassieke verblijven 

 
 

Figuur 9 – Streepgrafiek dagopnames 

 
 
  

Periode Connectiviteit Dunn Silhouetbreedte

2009‐2011 83.314 0.006 0.325
2010‐2012 99.727 0.006 0.323

2009‐2011 78.281 0.009 0.330
2010‐2012 73.381 0.008 0.347

Klassiek

Dagopname
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Zoals hoger aangegeven bevinden APR-DRG-SOI's zich in bepaalde 
gevallen dichter bij het centrum van een andere cluster dan bij dat van hun 
eigen cluster (grensoverschrijdende gevallen, zie deel 3.2.5). Dit is zo voor 
5,6% van de APR-DRG-SOI's voor klassieke verblijven in beide periodes en 
voor 1,6% (2009-2011) en 3,7% (2010-2012) van de APR-DRG-SOI's voor 
dagopnames (zie appendix 7). 

3.4. Kunnen de clusters als basis worden gebruikt voor drie 
verschillende financieringssystemen? 

Het korte antwoord luidt: ‘niet zonder bijkomende overwegingen’. De 
clusteranalyse toont aan dat drie clusters kunnen worden gedefinieerd maar 
dat ze niet goed gescheiden zijn. Als manueel de grenzen van de clusters 
in Figuur 6 of Figuur 7 moeten getrokken worden, zou dat niet 
vanzelfsprekend zijn omdat er geen duidelijke ‘ruimte’ zit tussen de clusters. 
De validatie van de clusters (deel 3.2.4) bevestigt dit: er is een oplossing 
met drie clusters die vrij compact en geconnecteerd zijn, maar niet goed 
onderscheiden zijn. Dit betekent dat de indeling in drie clusters eerder 
opgelegd wordt aan de data, dan erin ontdekt wordt. 
Het afbakenen van de clusters is erop gericht groepen ziekenhuisverblijven 
toe te wijzen aan een financieringssysteem. De analyse hierboven toont aan 
dat de clusters kunnen worden gebruikt als input voor een dergelijke 
toewijzing, maar dat ze op zich niet voldoende zijn. 
De vastgestelde verschillen in variabiliteit bij gebruik van de beschikbare 
variabelen bevinden zich met andere woorden eerder op een continuüm. 
Verdere statistische analyses en klinische expertise zijn nodig om te 
bepalen of een APR-DRG-SOI die bij een van de drie clusters is ingedeeld, 
gebruikt kan worden met het overeenkomstige financieringssysteem van die 
cluster, zoals voorgesteld in het Plan van Aanpak van de minister. 
Dit geldt met name voor de dagopnames, aangezien de clusterstructuur met 
gegevens die in deze analyse beschikbaar zijn, sterk beïnvloed wordt door 
de variabiliteit in de heropnames. De variabiliteit in de terugbetaling is hoger 
in de laagvariabele cluster dan in de andere clusters, hoewel de globale 
variabiliteit gebaseerd op alle variabelen in de laagvariabele cluster, lager is 
dan in de andere clusters. 

Dit roept de vraag op of de clusters voor dagopnames niet beter uitsluitend 
gedefinieerd kunnen worden op basis van financieringsvariabelen, zoals bij 
de clusters voor klassieke verblijven. Voor klassieke verblijven zijn de 
variabelen die het meest bijdragen tot het definiëren van de clusters (zie 
deel 3.2.3), de terugbetaling en de ligduur als gedeeltelijke benadering van 
het BFM, financieringsvariabelen. Voor dagopnames zou dit betekenen dat 
de terugbetaling als enige variabele wordt gebruikt om de clusters te 
definiëren. De gedetailleerde resultaten van een dergelijke alternatieve 
analyse kunnen geraadpleegd worden in appendix 8. Figuur 10 geeft weer 
hoe APR-DRG-SOI's dan worden toegewezen aan drie clusters. De 
validatie van de clusters heeft een patroon dat gelijkaardig is aan de 
oplossing met variabiliteit in terugbetaling en heropname: er bestaat een 
oplossing met drie clusters die vrij compact en geconnecteerd zijn, maar niet 
goed onderscheiden zijn. 
Zoals hoger aangegeven, is de clusteranalyse een statistische techniek om, 
in ons geval, APR-DRG-SOI's in drie clusters in te delen op basis van 
geselecteerde variabelen. Voor dagopnames heeft variabiliteit in 
heropnames een grote invloed op de clusterstructuur. Noteer evenwel dat 
de variabele ‘heropname’, die in de clusteranalyse werd gebruikt, 
gedefinieerd wordt als een nieuwe opname in hetzelfde ziekenhuis binnen 
hetzelfde jaar. Deze definitie maakt geen onderscheid tussen een geplande 
(bijvoorbeeld voor chemotherapie) en een niet-geplande heropname. 
Variabiliteit in heropnames kan dus te wijten zijn aan vele redenen, waarvan 
sommige betrekking hebben op de patiënt (bv. leeftijd, comorbiditeiten, 
kenmerken van de behandeling, bv. chemotherapie), en andere op het 
ziekenhuis (bv. opnamebeleid). Of en hoe de financiering moet worden 
aangepast voor heropnames, is echter een beleidsbeslissing. 
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Figuur 10 – Variabiliteit per APR-DRG-SOI voor dagopnames (enkel terugbetaling) 

 
 
De symboolgrootte staat in verhouding tot het percentage van de totale terugbetalingen dat een APR-DRG-SOI vertegenwoordigt.
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4. BEPALEN VAN APR-DRG'S VOOR EEN 
FORFAITAIRE VERGOEDING PER 
OPNAME 

4.1. Scope 
Het Plan van Aanpak stelt voor een forfaitaire vergoeding per opname te 
betalen voor groepen van ziekenhuisverblijven die voldoende gelijkaardig 
zijn in middelengebruik en mogelijk ook in andere variabelen. Het plan stelt 
een stapsgewijze implementatie voor, maar uiteindelijk is het de bedoeling 
tot één forfaitaire vergoeding per opname te komen. Dit deel bespreekt de 
tweede onderzoeksvraag van dit rapport: hoe bepalen we welke APR-DRG-
SOI's in aanmerking komen voor een forfaitaire vergoeding per opname? 

De APR-DRG-SOI als analyse-eenheid 
De scope voor deze onderzoeksvraag is strikt beperkt tot de volgende 
punten. Vooreerst bekijken we de APR-DRG-SOI's zoals die momenteel 
beschikbaar zijn in de MZG die gekoppeld zijn aan terugbetalingsgegevens. 
De vergelijkbaarheid van ziekenhuisverblijven wordt zo geoperationaliseerd 
als de variabiliteit (of het ontbreken ervan) in middelengebruik en andere 
variabelen binnen het huidige classificatiesysteem voor APR-DRG-SOI's. In 
deze analyse onderzoeken we dus niet de mogelijkheid om de variabiliteit 
te verminderen door APR-DRG-SOI's op te splitsen in homogenere 
groepen. 

Variabiliteit in het huidige middelengebruik 
Vervolgens nemen we de variabiliteit in de huidige gegevens onder de loep. 
We spreken ons niet uit over de vraag of een lage of hoge variabiliteit al dan 
niet gerechtvaardigd is voor de verstrekte zorg. Wij komen op deze punten 
terug in de discussie (zie deel 5). 
Het hervormingsplan van de minister stelt voor in een eerste fase een forfait 
te betalen voor ziekenhuisopnames met een vergelijkbaar gebruik van 
middelen. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er 
patiëntgroepen bestaan met pathologieën waarvoor de vereiste zorg en dus 
het middelengebruik voorspelbaar zijn en weinig verschillen van patiënt tot 
patiënt. Dit betekent ook dat er in de praktijk niet veel verschil tussen 
ziekenhuizen zou mogen zijn voor die opnames. 

Tot nu toe werd de variabiliteit onderzocht op het niveau van de APR-DRG-
SOI's. Uit de resultaten van deel 3 kunnen we afleiden dat, hoewel APR-
DRG-SOI's in de laagvariabele cluster een lagere variabiliteit in 
middelengebruik hebben dan die in de medium- en hoogvariabele clusters, 
er uiteraard ook nog steeds variatie is binnen een cluster: de variabiliteit in 
de terugbetaling varieert van qcod 0,06 tot 0,71 en die voor de ligduur van 
0 tot 0,6 (zie Figuur 6 en Figuur 7). 
Om APR-DRG-SOI's te selecteren die in aanmerking komen voor een 
forfaitaire vergoeding per opname, zijn APR-DRG-SOI's met de laagste 
globale variabiliteit in middelengebruik het meest aangewezen. Zoals hoger 
werd aangegeven, impliceert gestandaardiseerd middelengebruik voor een 
groep ziekenhuisverblijven dat de variatie in middelengebruik in en tussen 
ziekenhuizen beperkt moet zijn. Als naast een lage globale variabiliteit in 
APR-DRG-SOI's de variabiliteit tussen ziekenhuizen ook laag is, kan het 
middelengebruik binnen de APR-DRG-SOI als gestandaardiseerd worden 
beschouwd. 
De analyse in het volgende deel heeft betrekking op de variabiliteit binnen 
APR-DRG-SOI's in de laagvariabele cluster en op het verschil tussen 
ziekenhuizen wat deze variabiliteit betreft. De in deze analyse voorgestelde 
methoden kunnen nuttig zijn om APR-DRG-SOI's te bepalen die, naast een 
vergelijkbaar middelengebruik voor de ziekenhuisverblijven, ook 
gekenmerkt worden door een vergelijkbaar middelengebruik tussen 
ziekenhuizen. De analyse beschrijft ook een methode om te bepalen welke 
APR-DRG-SOI's verder moeten worden onderzocht alvorens een forfait per 
opname in te voeren. 
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4.2. Visualiseren van de variabiliteit van APR-DRG-SOI's in 
de laagvariabele cluster 

4.2.1. Zoeken van patronen van lage variabiliteit binnen en tussen 
ziekenhuizen 

Om de variabiliteit tussen opnames in een ziekenhuis en de variabiliteit van 
die variabiliteit tussen ziekenhuizen te vergelijkenf, hebben wij voor elke 
variabele de in Tabel 3 opgesomde relatieve variabiliteitsmaten per APR-
DRG en per SOI grafisch weergegeven (zie supplement bij dit rapport).  
Figuur 11 toont patronen van verschillende variabiliteit binnen een 
ziekenhuis en variabiliteit tussen ziekenhuizen. De verticale blauwe lijn geeft 
de variabiliteit voor de betrokken APR-DRG-SOI weer. Elke blauwe stip 
stemt overeen met de relatieve variabiliteit binnen een bepaald ziekenhuis. 
In het paneel linksboven bijvoorbeeld is het hoogste datapunt een 
ziekenhuis met ongeveer 7 500 verblijven en een 
kwartielspreidingscoëfficiënt (qcod) van 0,13, wat op een lage variabiliteit 
tussen verblijven binnen het ziekenhuis duidt. Alle datapunten in het paneel 
linksboven zijn verticaal ‘gestapeld’, wat op een lage variabiliteit tussen 
ziekenhuizen duidt: bijna alle ziekenhuizen hebben een qcod tussen 0,05 
en 0,16. Het paneel rechtsboven toont een soortgelijke situatie voor de 
variabiliteit tussen ziekenhuizen, maar met een hoge variabiliteit tussen 
ziekenhuisverblijven: een qcod tussen 0,8 en 1. 
Om APR-DRG-SOI's te bepalen die in aanmerking komen voor een 
forfaitaire vergoeding per opname, moet het patroon gezocht worden dat 
weergegeven wordt in het paneel in de linkerbovenhoek van Figuur 11: lage 
variabiliteit binnen en tussen ziekenhuizen. Voor klassieke verblijven 
betekent dit dat dit patroon zowel voor terugbetalingen als voor ligduur moet 
worden gevonden. Voor dagopnames moet het patroon worden gevonden 
voor terugbetalingen. 
We bepalen geen harde drempelwaarde voor lage variabiliteit binnen en 
tussen ziekenhuizen. Eender welke drempelwaarde zou willekeurig zijn: net 
zoals in de discussie over p-waarden20 verschillen de waarden net onder of 

                                                      
f  Voor de leesbaarheid gebruiken wij in de rest van de tekst de term ‘variabiliteit 

tussen ziekenhuizen’ als korte omschrijving van ‘variabiliteit tussen 
ziekenhuizen van de variabiliteit binnen ziekenhuizen’.  

boven de drempelwaarde niet noemenswaardig in variabiliteit maar zouden 
ze wel tot een verschillende beslissing leiden.  
Het supplement bij dit rapport bevat de grafieken die in Figuur 11 worden 
voorgesteld voor alle APR-DRG's. 

4.2.2. Weergeven van de variabiliteit op de oorspronkelijke schaal 
van de variabele  

Bij lage relatieve variabiliteit binnen en tussen ziekenhuizen moeten we in 
een volgende stap de verdeling per ziekenhuis op de oorspronkelijke schaal 
bekijken. Dit onderzoek van de verdeling is belangrijk omdat dezelfde 
relatieve variabiliteit tussen ziekenhuizen kan overeenstemmen met grote 
verschillen op de oorspronkelijke schaal. Twee ziekenhuizen kunnen 
bijvoorbeeld een vergelijkbare relatieve variabiliteit in terugbetalingen 
hebben, maar één ziekenhuis rekent misschien twee keer zoveel aan voor 
een verblijf als het andere ziekenhuis.  
Voor elke APR-DRG per SOI visualiseren we de variabiliteit voor elk van de 
beschikbare variabelen (zie deel 3.1.4.4) per ziekenhuis voor de gegevens 
in de periode 2010-2012, bv. euro voor terugbetalingen of dagen voor 
ligduur. De verdeling wordt weergegeven door de kernel dichtheidsschatting 
te plotten. Figuur 12 toont een geannoteerd voorbeeld voor een 
denkbeeldige APR-DRG-SOI van een dergelijke plot voor een op 
rationiveau gemeten variabele (terugbetaling). De horizontale grijze balken 
geven de verdeling van de opnames per ziekenhuis weer. Zoals de inzet in 
de afbeelding aangeeft, is dit een gecomprimeerde weergave van een 
kernel dichtheidsschatting. De verticale gekleurde lijnen geven de 
samenvattende statistieken van de APR-DRG-SOI weer voor alle 
ziekenhuizen. Het supplement bij dit rapport bevat de resultaten voor alle 
APR-DRG's. 
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Figuur 11 – Patronen van relatieve variabiliteit 
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Figuur 12 – Voorbeeld plot van variabiliteit op de originele schaal (rationiveau) 
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4.3. Een voorbeeld: APR-DRG 301 – Vervanging van een 
heupgewricht 

Ter illustratie van de hierboven beschreven methode gebruiken we het 
voorbeeld van klassieke verblijven in APR-DRG 301 - vervanging van een 
heupgewricht. SOI's 1 en 2 van deze APR-DRG behoren tot de 
laagvariabele cluster voor klassieke verblijven (zie appendix 6). De 
variabiliteit in de terugbetalingen is een van de laagste in de laagvariabele 
cluster (qcod van 0,05 tot 0,7; zie qcod voor APR-DRG 301 in Tabel 9). De 
variabiliteit in de ligduur is eveneens een van de laagste in de laagvariabele 
cluster (qcod van 0 tot 0,6; zie qcod voor APR-DRG 301 in Tabel 9). De 
variabiliteit in SOI 2 ligt in het midden van de laagvariabele cluster. 

Tabel 9 – Beschrijvende statistieken APR-DRG 301 SOI 1 en 2 voor 
2010 tot 2012 

 

Op basis van de variabiliteit van de APR-DRG-SOI zijn zowel SOI 1 als 
SOI 2 geschikte kandidaten voor een forfait per opname. Zoals hierboven 
uiteengezet, onderzochten wij ook de variabiliteit tussen ziekenhuizen voor 
de APR-DRG-SOI. Figuur 13 toont de relatieve variabiliteit in de 
terugbetalingen, uitgedrukt in qcod, voor elk ziekenhuis in de periode 
2010 – 2012. Voor SOI 1 en 2 zijn zowel de variabiliteit binnen als tussen 
ziekenhuizen laag en stemmen beide overeen met het patroon in de 
linkerbovenhoek van Figuur 11: de terugbetaling binnen een ziekenhuis is 
relatief gelijkaardig, met een qcod van 0,03 tot 0,16 voor SOI 1 en van 0,03 
tot 0,2 voor SOI 2. In SOI 1 hebben twee ziekenhuizen een hogere 
variabiliteit, maar dat is toe te schrijven aan het zeer kleine aantal verblijven 
in deze ziekenhuizen. 

Figuur 13 – Qcod per ziekenhuis voor terugbetaling in APR-DRG 301 
SOI 1 en 2 tussen 2010 en 2012 

 
Gegeven de lage relatieve variabiliteit moeten we in een volgende stap de 
verdeling van de terugbetalingen per ziekenhuis bekijken op de 
oorspronkelijke schaal in euro. Dit onderzoek van de verdeling is belangrijk 
omdat dezelfde relatieve variabiliteit tussen ziekenhuizen kan 
overeenstemmen met twee sterk verschillende prijsklassen. De mediane 
terugbetaling (blauwe lijn in Figuur 14) toont aan dat dit niet het geval is: de 
mediaan van vrijwel alle ziekenhuizen ligt tussen het 25e en het 75e 
percentiel (IQR) van de globale APR-DRG-SOI. Deze IQR (€ 444 voor SOI 1 
en € 790 voor SOI 2) is ook vrij klein, vergeleken met de mediane 
terugbetaling (€ 3 471 voor SOI 1 en € 3 650 voor SOI 2). 

SOI n Q1 mediaan Q3 gemiddelde sd qcod

1 36 696 3 412 3 636 3 917 3 732 785 0.07
2 30 569 3 562 3 869 4 503 4 223 1 417 0.12

1 36 696 6 8 10 10 10 0.25
2 30 569 7 9 17 15 15 0.42

Ligduur

Terugbetalingen
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Figuur 14 – Terugbetaling per ziekenhuis in APR-DRG 301 SOI 1 en 2 
tussen 2010 en 2012 

 

Figuur 15 en Figuur 16 geven een soortgelijke analyse voor de ligduur, als 
benadering voor het BFM. De variabiliteit is hoger voor de ligduur dan voor 
de terugbetalingen. In SOI 1 is de variabiliteit binnen een ziekenhuis laag, 
maar is die tussen ziekenhuizen hoger: de qcod bedraagt 0,11 tot 0,46. Drie 
ziekenhuizen met een in verhouding klein aantal verblijven hebben een nog 
hogere variabiliteit. Voor SOI 2 is zowel de variabiliteit binnen als tussen 
ziekenhuizen hoger: de qcod bedraagt 0,11 tot 0,69.  
Deze analyse toont aan dat APR-DRG 301 SOI 1 en SOI 2 in aanmerking 
komen voor een forfait per opname door de lage variabiliteit in de 
terugbetalingen. De variabiliteit tussen ziekenhuizen is echter hoger wat de 
ligduur betreft, en de redenen hiervoor moeten nader onderzocht worden. 
In het supplement bij dit rapport zijn soortgelijke grafieken en statistieken 
beschikbaar voor elke APR-DRG-SOI voor klassieke verblijven en 
dagopnames. Appendix 9 bevat een lijst van APR-DRG-SOI's met een lage 
variabiliteit binnen ziekenhuizen en een lage variabiliteit tussen 
ziekenhuizen voor terugbetaling en ligduur (bij klassieke opnames), op basis 
van de gegevens die beschikbaar waren voor deze studie. 

Figuur 15 – Qcod per ziekenhuis voor ligduur in APR-DRG 301 SOI 1 
en 2 tussen 2010 en 2012 
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Figuur 16 – Ligduur per ziekenhuis in APR-DRG 301 SOI 1 en 2 tussen 
2010 en 2012 

 

5. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
De in dit rapport beschreven analyses probeerden een antwoord te geven 
op twee vragen. Eerste vraag: kunnen ziekenhuisverblijven in 
pathologiegroepen in drie clusters ingedeeld worden met telkens een 
vergelijkbare variabiliteit voor een aantal variabelen? Tweede vraag: hoe 
bepalen we welke APR-DRG-SOI's in aanmerking komen voor een 
forfaitaire vergoeding per opname? 

5.1. Drie clusters 
5.1.1. Conclusie 
De gegevens kunnen worden ingedeeld volgens de variabiliteit binnen APR-
DRG-SOI's voor de beschikbare variabelen. Deze clusters zijn echter niet 
goed gescheiden. Er is met andere woorden geen duidelijk onderscheid, 
geen opvallende ‘kloof’ in variabiliteit tussen de drie clusters, en de indeling 
in drie clusters wordt dus eerder opgelegd aan de data, dan erin ontdekt te 
worden. De clusters kunnen als een eerste stap dienen, maar een verdere 
analyse zal nodig zijn waarin rekening wordt gehouden met de 
doelstellingen en kenmerken van het financieringssysteem dat moet worden 
gebruikt voor de overeenkomstige APR-DRG-SOI. 

5.1.2. Betere gegevens voor toekomstige analyses 
De analyses in dit rapport kunnen verbeterd worden door bepaalde 
beperkingen in de gegevens weg te werken. Vooreerst, zoals in de inleiding 
werd aangegeven, hebben de beschikbare gegevens betrekking op de 
prijzen die betaald worden voor gezondheidszorg. Aangezien die prijzen in 
België deel uitmaken van een complex onderhandelingsproces, is er geen 
directe link met de kosten voor gezondheidszorg. Indien mogelijk zou deze 
analyse moeten worden overgedaan wanneer de Belgische overheden over 
voldoende volledige kostengegevens beschikken. 
Ten tweede moest het BFM bij benadering geschat worden aan de hand 
van ligduur omdat momenteel geen gevalideerde methode beschikbaar is 
om het BFM terug te rekenen naar een bedrag per individueel 
ziekenhuisverblijf. De ligduur moet in de cluster- en variabiliteitsanalyse 
vervangen worden door het werkelijke deel van het BFM dat aan een 
individueel ziekenhuisverblijf kan worden toegewezen, zolang geen 
kostengegevens beschikbaar zijn. De keuze van de delen van het BFM die 
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in één vergoeding per opname moeten worden geïntegreerd, is een 
beleidsbeslissing, maar de literatuur en de internationale ervaring kunnen 
enig houvast bieden.1, 2, 5 
Ten derde gebruikten wij de APR-DRG-SOI als eenheid van een 
pathologiegroep. We hadden daar goede redenen voor. Landen met 
financieringssystemen op basis van case-mix gebruiken ze in een of andere 
vorm.1, 3 Nog belangrijker is dat men ze in België gebruikt om een aanzienlijk 
deel van het huidige ziekenhuisbudget vast te stellen. APR-DRG-SOI’s zijn 
dan ook beschikbaar in gegevens die voor de Belgische overheden 
toegankelijk zijn en omvatten alle verblijven in algemene ziekenhuizen. Eén 
belangrijke beperking van dit rapport is echter dat de momenteel 
beschikbare versie 28 gebaseerd is op de ICD-9-CM21 classificatie van 
diagnoses en procedures. De gegevens in de MZG vanaf 2015 zijn echter 
gebaseerd op versie 31, die gebruik maakt van ICD-10-BE, een Belgische 
aanpassing van ICD-10-CM22 en ICD-10-PCS23. Wanneer die verandering 
eenmaal stabiel is, moet de huidige analyse worden uitgevoerd op deze 
versie. 

5.2. APR-DRG-SOI's die in aanmerking komen voor een 
forfait per opname 

5.2.1. Conclusie 
De in deel 4 voorgestelde methode kan nuttig zijn voor het bepalen van 
APR-DRG-SOI's waarvoor vergelijkbare middelen worden ingezet en 
waarvoor de gebruikte middelen momenteel bovendien vergelijkbaar zijn 
tussen ziekenhuizen. Deze APR-DRG-SOI's worden vastgesteld op basis 
van empirisch bepaalde variabiliteitspatronen. 

5.2.2. Vervolgstappen voor een forfait per opname 
Verdere statistische en klinische analyses zijn nodig 
Cases binnen dezelfde APR-DRG zouden vergelijkbaar moeten zijn uit 
economisch en klinisch oogpunt. De geïmporteerde 3M grouper bevat APR-
DRG's waarvoor zowel de economische als de klinische vergelijkbaarheid 
werden getest met buitenlandse gegevens, gebaseerd op de praktijk in het 
buitenland. De toepasbaarheid van een forfaitaire vergoeding per APR-DRG 
moet dus getest worden met Belgische gegevens, rekening houdend met 
de praktijk en het gebruik van middelen in Belgische ziekenhuizen. 

Deze studie is een noodzakelijke eerste stap in het identificeren van 
ziekenhuisverblijven die in aanmerking komen voor een forfaitaire 
vergoeding per opname. Aan de hand van de cluster- en de 
variabiliteitsanalyse kunnen APR-DRG's worden geïdentificeerd met een 
lage variabiliteit in middelengebruik, zowel binnen als tussen ziekenhuizen.  
APR-DRG's met de laagste variabiliteit binnen ziekenhuizen voor de 
geselecteerde variabelen maar met een hogere variabiliteit tussen 
ziekenhuizen (zie patroon linksonder Figuur 11) zijn de volgende kandidaten 
voor verdere analyse. Zowel statistische analyses als klinische expertise zijn 
nodig om mogelijke oorzaken van variabiliteit in middelengebruik tussen 
ziekenhuizen te bepalen.  
Er moet een methodologie worden ontwikkeld voor de manier waarop 
klinische experten betrokken kunnen worden bij de selectie van APR-DRG's 
die in aanmerking komen voor een forfaitaire vergoeding per opname. Twee 
artsen van de FOD Volksgezondheid en van het RIZIV voerden bijvoorbeeld 
een preliminaire analyse uit voor APR-DRG 301 SOI 1 en 2. Op basis van 
een analyse van de ICD-9-CM classificatie van diagnoses en procedures en 
van de nomenclatuurcodes van het RIZIV onderscheidden zij de volgende 
tentatieve klinische subgroepen: volledige versus gedeeltelijke 
heupvervanging, heupvervanging na een breuk of om andere redenen, 
heupvervanging met of zonder complicaties. Statistische analyses van de 
variabiliteit in middelengebruik binnen deze subgroepen, zoals de analyses 
die in dit rapport worden voorgesteld, zouden moeten aantonen of zij al dan 
niet in aanmerking komen voor een forfait. Ook de homogeniteitsanalyse die 
deel uitmaakt van KCE-rapport 121 biedt inspiratie voor verdere analyse.3 
De vaststelling van (subgroepen van) APR-DRG's die in aanmerking komen 
voor een forfaitaire vergoeding, gebeurt best op basis van de volgende 
gegevenselementen:  
 diagnose, zowel primair als secundair (inclusief informatie over 

comorbiditeit); 
 procedurecodes in ICD-9-CM (ICD-10-BE in de nabije toekomst); 
 gedetailleerde RIZIV–nomenclatuur.  
Een tweede informatiebron zijn de klinische richtlijnen. De 
beslissingsbomen die in deze richtlijnen vaak worden gebruikt, kunnen naar 
klinische of therapeutische subgroepen leiden. Om de subgroepen te 
valideren die op basis van de vorige twee bronnen werden vastgesteld, is 
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een derde informatiebron nodig: de klinische experten op het terrein. Een 
dergelijke procedure moet systematisch worden toegepast voor elke APR-
DRG. 

Geleidelijke invoering 
Het Plan van Aanpak stelt voor een forfaitaire vergoeding per opname 
geleidelijk in te voeren. Geleidelijk verwijst hier naar zowel het aantal APR-
DRG's als de scope van het middelengebruik: (selectie van) honoraria, 
forfaits voor het niet-chirurgisch dagziekenhuis, geneesmiddelen enz. Om 
het BFM te kunnen integreren, moet nog veel werk worden geleverd, onder 
meer om gegevens over de kosten te verzamelen of bedragen terug te 
rekenen van het ziekenhuisbudget (en welke delen?) naar een bedrag per 
opname.  
In dit rapport werd de variabiliteit in middelengebruik geoperationaliseerd als 
variabiliteit in terugbetalingen of ligduur. De elementen van het 
middelengebruik waarvoor een forfait per opname wordt vastgesteld, 
moeten bij voorkeur dezelfde zijn als de elementen waarvoor de variabiliteit 
werd geanalyseerd.  
Bijgevolg kan momenteel geen forfaitaire vergoeding per opname worden 
vastgesteld voor het BFM-gedeelte. Wanneer kostengegevens of de 
resultaten van een reverse-engineeringoefening beschikbaar worden, 
moeten de analyses worden overgedaan voor de elementen die men wil 
opnemen in het forfaitaire bedrag. Aangezien de ligduur slechts een proxy 
van het middelengebruik is, zou het kunnen dat de APR-DRG's die nu in de 
laagvariabele cluster ondergebracht zijn, uiteindelijk in een van de andere 
clusters belanden of omgekeerd. Het is ook mogelijk dat een APR-DRG die 
bij de laagvariabele cluster ingedeeld is met een zeer lage variabiliteit voor 
terugbetalingen en ligduur, volgens de nieuwe analyse in de laagvariabele 
cluster blijft, maar met een in verhouding hoge variabiliteit tussen 
ziekenhuizen. Het is dus perfect mogelijk dat een op basis van deze analyse 
genomen beslissing om een forfaitaire vergoeding per opname (zonder het 
BFM-gedeelte) toe te passen, achteraf moet worden aangepast wanneer 
het BFM wordt meegerekend. 
De 62 APR-DRG-SOI's (enkel SOI 1 en 2 van 31 APR-DRG's) in het 
systeem van referentiebedragen zijn veel voorkomende en minder ernstige 
pathologieën, gekozen om de medische praktijk te standaardiseren. In de 
cluster- en variabiliteitsanalyse voor klassieke verblijven behoren 37 van de 

62 APR-DRG-SOI's (59,7%) tot de laagvariabele cluster. Voor dagopnames 
behoren 36 van de 60 APR-DRG's (58,1%) met een voldoende hoog aantal 
opnames tot de laagvariabele cluster (zie appendix 10 voor details). 

Lage variabiliteit, maar complexe zorg 
In appendix 6 geven we de lijst van APR-DRG-SOI's in elke cluster. Voor 
sommige van de APR-DRG-SOI's in de laagvariabele cluster is de zorg 
complex. Een voorbeeld is APR-DRG 001 SOI 2 en 3, waarin 
levertransplantaties zitten. Andere APR-DRG-SOI's in de laagvariabele 
cluster betreffen veel voorkomende en minder ernstige pathologieën, zoals 
sommige van de APR-DRG's in de referentiebedragen. De laagvariabele 
cluster is dus een mix van standaard- en complexe zorg, maar het 
gemeenschappelijk kenmerk is een vergelijkbaar middelengebruik binnen 
en (in vele gevallen ook) tussen ziekenhuizen. 

Prikkels voor codering 
Het Plan van Aanpak opteert voor de toepassing van drie 
financieringsmechanismen, afhankelijk van de variabiliteit in het 
middelengebruik, waarbij het ziekenhuis een groter deel van het financiële 
risico draagt voor opnames in de laagvariabele cluster. Dit betekent dat er 
een stimulans zou kunnen zijn om een ziekenhuisverblijf in de medium- of 
hoogvariabele cluster te coderen. Voor deze opnames wordt het financiële 
risico immers verdeeld tussen de betaler en het ziekenhuis of grotendeels 
gedragen door de betaler. Up-coding is een risico in alle 
financieringssystemen op basis van DRG's, en zeker in het drielagige 
financieringssysteem dat in het Plan van Aanpak wordt voorgesteld, omdat 
het financiële risico voor de drie lagen verschillend is.  
Voor APR-DRG-SOI's waarvan wordt aangenomen dat ze in aanmerking 
komen voor een forfaitaire vergoeding, moeten de klinische experten 
bijgevolg bepalen of het verblijf zich makkelijk leent voor up-coding naar de 
mediumvariabele of hoogvariabele cluster.  
Op dezelfde manier moet worden vastgesteld of al dan niet hetzelfde tarief 
moet worden toegepast voor verschillende ernstgraden (bijvoorbeeld voor 
SOI 1 en 2) of voor klassieke verblijven en dagopnames. Het zou 
bijvoorbeeld raadzaam kunnen zijn hetzelfde forfaitaire bedrag voor SOI 1 
en 2 toe te passen als SOI 2 enkel van SOI 1 verschilt door één specifieke 
bijkomende diagnose.  
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In een systeem van financiering per APR-DRG kan de verleiding om aan 
up-coding te doen, groter worden. Aangezien dit moeilijk te controleren valt 
en dergelijke controles arbeidsintensief zijn, is het belangrijk variaties in de 
praktijk te monitoren en op basis hiervan gerichte controles uit te voeren in 
ziekenhuizen die afwijken van de benchmarks. 

Berekening van forfaitaire vergoedingen 
Voor de berekening van de werkelijke forfaitaire vergoedingen moeten eerst 
een aantal beleidskeuzes worden gemaakt.  
Een eerste keuze betreft het beschikbare budget. Indien beslist wordt dat 
de hervorming van de financiering voor de geselecteerde groepen op een 
budgettair neutrale manier moet worden ingevoerd (waarbij aangenomen 
wordt dat het aantal verblijven constant blijft), heeft dit gevolgen voor de 
berekening van de forfaitaire bedragen. Door het gemiddelde van alle 
verblijven te nemen, zal het budget bijvoorbeeld op hetzelfde peil blijven 
wanneer het aantal verblijven hetzelfde blijft. Andere mogelijkheden zijn de 
mediaan en het getrimde gemiddelde, die post-hoc correcties vergen om tot 
budgettaire neutraliteit te komen.3 
In plaats van forfaitaire bedragen vast te stellen op basis van de 
terugbetalingen of de kosten, zou men de forfaits ook zo kunnen bepalen 
dat kwaliteitsvolle en tegelijk kosteneffectieve zorg aangemoedigd en 
afdoende terugbetaald wordt. In het Engelse DRG-systeem werden daarom 
Best Practice Tariffs (BPT) ingevoerd. BPT's beogen verschillende 
doelstellingen: 
 de zorgsetting veranderen, bijvoorbeeld van klassiek naar dagopname, 

of van dagopname naar ambulante zorg;  
 het zorgtraject stroomlijnen; of 
 kwaliteitsvolle zorg op basis van de beste beschikbare evidence 

aanmoedigen.1 
Nauw hiermee verbonden is de vraag hoe met outliers moet worden 
omgegaan. Moeten bepaalde verblijven beschouwd worden als outliers? Dit 
kan een statistisch probleem lijken, maar het gaat ook om een beleidskeuze 
over wie het risico van uitzonderlijk hoge uitgaven draagt of de baten van 
uitzonderlijk lage uitgaven ontvangt. En hoe moeten outliers gefinancierd 
worden als ze uitgesloten zijn? Uiteraard gaat dit over laagvariabele APR-
DRG-SOI's waarbij outliers per definitie uitzonderlijk horen te zijn. Hoewel 

ze zeldzaam zijn, bestaan ze wel, zoals bijvoorbeeld te zien is in Figuur 14 
en in de grafieken in het supplement bij dit rapport. 

5.2.3. Aandachtspunten bij implementatie 
Hoe de APR-DRG-SOI van de patiënt vaststellen? 
De APR-DRG-SOI van een ziekenhuisverblijf is zes tot twaalf maanden na 
het ontslag beschikbaar bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Voor een forfait per APR-DRG-SOI moet een 
systeem ingevoerd worden dat het ziekenhuis in staat stelt om de APR-
DRG-SOI te berekenen of te ontvangen en de opname te factureren binnen 
een periode vergelijkbaar met die van de andere RIZIV-nomenclatuur. Een 
alternatieve manier kan er bv. in bestaan de APR-DRG's vast te stellen op 
basis van de nomenclatuurcodes van het RIZIV. 

Een (lage) vergoeding per prestatie behouden om de toekomstige 
forfaitaire bedragen te berekenen? 
Om het werkelijk gebruik bij te houden, kan overwogen worden een (lage) 
vergoeding per prestatie te behouden. Op die manier kunnen de forfaits 
aangepast worden aan eventuele veranderingen in de activiteit. Momenteel 
wordt dit gemengde financieringssysteem onder meer toegepast op 
geneesmiddelen. Het bijhouden van wat er gebeurt, biedt nog bijkomende 
voordelen zoals: 
 de mogelijkheid om kwaliteitsindicatoren of Best Practice Tariffs te 

berekenen;  
 het huidige systeem van remgelden en supplementen kan behouden 

blijven; 
 de DRG-codering kan opgevolgd worden. 
Nadelen van het behoud van een (lage) vergoeding per prestatie zijn 
uiteraard de registratiekosten voor ziekenhuizen en het dubbele 
facturatiesysteem (vergoedingen per prestatie en forfaits). 
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5.3. Algemene conclusie 
Het Plan van Aanpak van de minister vermeldt duidelijk dat drie clusters van 
ziekenhuisverblijven bepaald zullen worden op basis van de variabiliteit 
tussen deze verblijven. Eveneens zal een deel van de ziekenhuisactiviteit 
vergoed worden met een prospectief vastgesteld bedrag per case die tot 
een bepaalde APR-DRG behoort. Alleen verblijven die een 
standaardzorgproces vereisen dat weinig verschilt tussen patiënten 
onderling, komen in aanmerking voor dergelijke terugbetalingen. Dit 
methodologische rapport is een eerste, maar noodzakelijke stap in het 
groeperen en selecteren van deze verblijven.  
Welke resultaten van dit rapport kunnen onmiddellijk worden toegepast en 
voor welke aspecten zijn verdere statistische en klinische analyses nodig? 
De hoger beschreven analyses hebben aangetoond dat de drie clusters 
eerder opgelegd worden aan de data, dan erin ontdekt worden. De analyses 
tonen ook aan dat het mogelijk is APR-DRG-SOI's vast te stellen met een 
lage variabiliteit in middelengebruik, zowel binnen als tussen ziekenhuizen. 
Met de gegevens die nu beschikbaar zijn (i.e. geen kostengegevens; geen 
BFM per verblijf), kan het middelengebruik worden gedefinieerd op basis 
van de honoraria die in het systeem van referentiebedragen opgenomen 
zijn, zoals het Plan van Aanpak voorstelt. Nu al is het echter mogelijk uit te 
breiden naar alle activiteiten die terugbetaald worden op basis van de RIZIV-
nomenclatuur. Welke beslissing ook genomen wordt, men dient te bedenken 
dat de elementen van het middelengebruik opgenomen in een forfait per 
opname, bij voorkeur dezelfde zijn als de elementen waarvoor de variabiliteit 
werd geanalyseerd.  
De geleidelijke invoering zoals voorgesteld in het Plan van Aanpak heeft ook 
betrekking op de selectie van APR-DRG's. Het plan stelt voor aanvankelijk 
alleen de APR-DRG's te gebruiken die nu opgenomen zijn in het systeem 
van referentiebedragen. Niet alle opnames met een lage variabiliteit in 
middelengebruik zijn echter opgenomen in het systeem van 
referentiebedragen, en niet alle APR-DRG's in het systeem van 
referentiebedragen hebben een lage variabiliteit in middelengebruik 
wanneer alle activiteiten in aanmerking worden genomen. Het belangrijkste 
element is echter dat bij de definitieve selectie van APR-DRG’s waar mee 
gestart wordt, prikkels tot up-coding in de mate van het mogelijke moeten 
worden vermeden.  

Uiteraard kunnen geen grote efficiëntiewinsten worden verkregen wanneer 
het systeem van forfaitaire vergoedingen beperkt blijft tot APR-DRG's 
waarvoor de variabiliteit in middelengebruik nu al zeer laag is. Het zal het 
financieringssysteem evenwel transparanter maken dan het huidige BFM. 
Als de forfaitaire vergoedingen ook tot doel hebben de efficiëntie te 
verhogen, moeten ook APR-DRG's met een lage variabiliteit binnen 
ziekenhuizen maar een hogere variabiliteit tussen ziekenhuizen, worden 
opgenomen in het systeem. Voor deze APR-DRG's moet een methode 
worden ontwikkeld in samenwerking met statistische en klinische experten.  
De beschikbaarheid van kostengegevens op patiëntniveau is essentieel om 
de betrouwbaarheid van de analyses te verhogen en een billijke 
terugbetaling op basis van forfaitaire vergoedingen te waarborgen.
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■ AANBEVELINGENg 
 
Aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
De hier voorgestelde clusteranalyse is slechts een eerste benadering; vooraleer ze kan 
vertaald worden naar een operationeel financieringsmechanisme van ziekenhuisverblijven, 
dienen nog een aantal bijkomende stappen gezet te worden: 
 De clusteranalyse zou opnieuw moeten uitgevoerd worden op basis van kostengegevens 

per opname. Volgende stappen moeten hiervoor ondernomen worden: 
o Ontwikkelen van een cost accounting model voor de inzameling van kostengegevens 

per opname van een voldoende grote en representatieve steekproef van ziekenhuizen; 
o Ontwikkelen van een reverse engineering methode om de verschillende elementen 

van het BFM toe te wijzen aan een individueel verblijf zolang geen cost accounting 
model beschikbaar is.  

 Voor de selectie van verblijven die in aanmerking komen voor een vast bedrag per opname 
moeten minstens volgende stappen ondernomen worden: 
o Bepalen van de RIZIV terugbetalingen waarvoor een bedrag per opname zal ingevoerd 

worden. De variabiliteitsanalyse moet toegepast worden op de uiteindelijk te 
includeren RIZIV terugbetalingen.  

o Bepalen welke APR-DRG-SOI’s in aanmerking komen voor een bedrag per opname. 
Voor APR-DRG-SOI’s met de laagste variabiliteit in RIZIV terugbetalingen binnen en 
tussen ziekenhuizen volstaat de variabiliteitsanalyse. Voor APR-DRG-SOI’s met een 
lage variabiliteit in RIZIV terugbetalingen binnen ziekenhuizen maar met een hogere 
variabiliteit tussen ziekenhuizen is verdere statische analyse en klinische input nodig. 
Hiervoor dient een methode ontwikkeld te worden. 

o Bepalen of eenzelfde bedrag opportuun is voor SOI 1 en 2. 
o Bepalen of eenzelfde bedrag opportuun is voor verblijven in dagziekenhuis en 

klassieke verblijven. 
Aan het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 
 Om het risico van up-coding zo beperkt mogelijk te houden blijft een permanente audit en 

monitoring, zowel statistisch als op het terrein, van de codering van verblijven 
aangewezen.  

                                                      
g  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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 Om binnen een redelijke termijn de APR-DRG-SOI van een verblijf te kunnen bepalen, dient 
een procedure voorzien te worden voor de ziekenhuizen. 
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