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■ VOORWOORD 
 

Een goede gezondheid: we wensen het elkaar vaak toe, zeker in de huidige COVID-19 crisis. Helaas is het niet 
iedereen gegeven. En hoewel persoonlijke levenskeuzes een rol spelen, wordt gezondheid ook in belangrijke 
mate bepaald door talloze factoren waar je als individu geen vat op hebt. Solidariteit en billijkheid zijn dan ook 
belangrijke principes in het Belgische systeem van verplichte ziekteverzekering, en gaan gepaard met een streven 
naar een rechtvaardige verdeling en financiering van de gezondheidszorg. In dit rapport wordt de billijkheid van 
het Belgische gezondheidssysteem onder de loep genomen.  

De eerste vraag die aan bod komt is of iedereen op gelijke wijze gebruik kan maken van onze gezondheidszorg, 
ongeacht zijn of haar socio-economisch profiel. Het is algemeen geweten uit de internationale literatuur dat 
mensen uit zwakkere socio-economische groepen gemiddeld meer gezondheidsproblemen hebben en dus 
hogere zorgnoden hebben. Er zijn ook al meerdere Belgische studies verschenen over het verband tussen 
zorggebruik en socio-economisch profiel. Nieuw in dit rapport is de methode die werd toegepast om in de 
statistische analyses te corrigeren voor zorgnood. Met andere woorden, maken mensen met eenzelfde zorgnood 
op gelijke wijze gebruik van gezondheidszorg of zijn er verschillen naargelang socio-economische status? 

Andere vragen betreffen de financiering van de gezondheidszorg: in hoeverre werkt de financiering van de 
Belgische ziekteverzekering herverdelend, zodat sterkere schouders ook zwaardere lasten dragen? En wat is de 
relatie tussen de financiële draagkracht van een gezin enerzijds, en anderzijds de hoogte van de eigen bijdragen 
in de gemaakte ziektekosten? Ook hier werd een voor België innovatieve benadering gebruikt, die in lijn ligt met 
de methode van de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie: voor het bepalen van de financiële 
draagkracht van een gezin werd rekening gehouden met noodzakelijke uitgaven voor basisbehoeften zoals 
voedsel, huisvesting en nutsvoorzieningen.  

De wetenschappelijke resultaten uit dit rapport schetsen de situatie voor ons land op basis van de meest recente 
beschikbare data, en geven een beter inzicht in het effect van de al heersende beschermingsmechanismen. 
Beleidsmakers kunnen nu op basis van deze cijfers en inzichten beslissingen nemen. Dat impliceert zeker 
budgettaire maatregelen, maar vooral ook belangrijke ethische overwegingen over wat sociale rechtvaardigheid 
inhoudt, en wat de rol daarin moet zijn van de overheid.  
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Adjunct Algemeen Directeur a.i. 
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Algemeen Directeur a.i. 

 



 

2  Billijkheid van het Belgische gezondheidssysteem KCE Report 334As 

 

■ SYNTHESE 
INHOUDSTAFEL 
 

■ VOORWOORD ...................................................................................................................................... 1 
■ SYNTHESE ........................................................................................................................................... 2 
1. INLEIDING............................................................................................................................................. 5 

1.1. BILLIJKHEID VERSUS GELIJKHEID IN GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG .......................... 5 
1.1.1. Welke ongelijkheden zijn onbillijk? .......................................................................................... 5 
1.1.2. Horizontale en verticale billijkheid ........................................................................................... 6 
1.1.3. Billijkheid als nationale en internationale beleidsprioriteit ....................................................... 6 

1.2. REIKWIJDTE EN DOELSTELLING VAN HET RAPPORT ................................................................... 6 
1.2.1. Aanvulling op het Belgische Health System Performance Assessment (HSPA) rapport ....... 6 
1.2.2. Onderzoeksvragen en structuur .............................................................................................. 7 

1.3. GEBRUIKTE GEGEVENS..................................................................................................................... 8 
2. (ON)BILLIJKHEID BIJ DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN ZORG .................................... 8 

2.1. INLEIDING ............................................................................................................................................. 8 
2.2. HOE GINGEN WE CONCREET TE WERK? ........................................................................................ 9 

2.2.1. Selectie van de indicatoren ..................................................................................................... 9 
2.2.2. Onbillijkheid in gezondheid: armoede maakt ziek, ziekte maakt arm ................................... 10 
2.2.3. Correctie voor zorgnood met de ‘fairness gap’ ..................................................................... 10 

2.3. EEN BILLIJK GEBRUIK VAN ZORG IN BELGIË? .............................................................................. 12 
2.3.1. Hoger zorggebruik bij hogere zorgnood, behalve voor preventie ......................................... 12 
2.3.2. Zorggebruik varieert niet alleen in functie van verschillen in zorgnood ................................ 12 
2.3.3. Werken beleidsmaatregelen en prikkels voor een billijk zorggebruik? ................................. 18 

2.4. EEN BILLIJKE TOEGANG VAN ZORG IN BELGIË? ......................................................................... 19 



 

KCE Report 334As Billijkheid van het Belgische gezondheidssysteem 3 

 

2.4.1. Algemene toename van zelfgerapporteerde onvervulde zorgbehoeften om financiële 
redenen ................................................................................................................................. 19 

2.4.2. Welke onvervulde zorgbehoeften bij wie? ............................................................................ 20 
3. ONBILLIJKHEID BIJ HET BETALEN VOOR GEZONDHEIDSZORG .............................................. 24 

3.1. HOE BETAALT DE BELGISCHE BURGER VOOR ZORG? .............................................................. 24 
3.2. BESCHERMENDE MAATREGELEN IN BELGIË ............................................................................... 24 
3.3. CATASTROFALE EN VERARMENDE EIGEN BETALINGEN ALS INDICATOR .............................. 26 

3.3.1. Incidentie van verarmende eigen betalingen ........................................................................ 27 
3.3.2. Incidentie van catastrofale eigen betalingen ......................................................................... 28 
3.3.3. Zorgkosten nemen een steeds grotere hap uit het gezinsbudget......................................... 30 
3.3.4. Welke gezondheidsdiensten veroorzaken het vaakst financiële problemen? ...................... 30 
3.3.5. Welke bescherming biedt de maximumfactuur? ................................................................... 32 

3.4. HET HERVERDELENDE EFFECT VAN DE FINANCIERING VAN DE BELGISCHE 
ZIEKTEVERZEKERING ...................................................................................................................... 34 
3.4.1. Hoe gingen we te werk? ........................................................................................................ 34 
3.4.2. Financiering van de publieke ziekteverzekering ................................................................... 35 
3.4.3. Progressiviteit en regressiviteit van de financieringsbronnen van de verplichte 

ziekteverzekering .................................................................................................................. 35 
3.4.4. Herverdelend effect van de financiering van de verplichte ziekteverzekering ...................... 36 

4. VOORSTELLEN VOOR EEN MEER BILLIJKE TOEGANG TOT EN FINANCIERING VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG ........................................................................................................................ 38 

4.1. VERLAAG DE EIGEN BETALINGEN OP HET MOMENT VAN ZORGGEBRUIK VOOR  
FINANCIEEL KWETSBARE GROEPEN ............................................................................................. 39 

4.2. VERSTERK DE SELECTIVITEIT IN DE BESCHERMINGSMAATREGELEN ................................... 40 
4.3. VERHOOG DE BESCHERMING TEGEN TOENEMENDE EIGEN BETALINGEN ............................ 41 



 

4  Billijkheid van het Belgische gezondheidssysteem KCE Report 334As 

 

4.4. EEN INTERSECTORALE AANPAK OM ONBILLIJKHEID IN DE GEZONDHEIDSZORG  
TERUG TE DRINGEN ......................................................................................................................... 43 

4.5. VERDERE MONITORING VAN BILLIJKHEID MET EEN VLOTTERE TOEGANG TOT 
GEGEVENS ........................................................................................................................................ 44 

■ AANBEVELINGEN ............................................................................................................................. 46 
■ REFERENTIES ................................................................................................................................... 49 

 

 

  



 

KCE Report 334As Billijkheid van het Belgische gezondheidssysteem 5 

 

1. INLEIDING  
1.1. Billijkheid versus gelijkheid in gezondheid en 

gezondheidszorg 

1.1.1. Welke ongelijkheden zijn onbillijk? 
In het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar een goede gezondheid 
toe, en daar is een goede reden voor. Een goede gezondheid is niet alleen 
belangrijk voor je welzijn, maar het bepaalt ook voor een groot deel je 
kansen in en de kwaliteit van je leven.1-6 Die goede gezondheid is echter 
niet gelijk verdeeld. Allerlei factoren kunnen hiervan de oorzaak zijn: leeftijd 
en genetische factoren, maar ook de omstandigheden waarin mensen 
opgroeien, wonen, werken en leven. Ongelijkheden in gezondheid kunnen 
niet volledig vermeden worden. Wel kan een effectieve en kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg bijdragen om ongelijkheden in gezondheid te 
verminderen.1, 2, 4, 7-9 

De toegang tot en het gebruik van gezondheidszorg zijn echter evenmin 
gelijk verdeeld. Sommige mensen gaan vaker naar een dokter dan anderen, 
gebruiken meer medicatie of hebben meer kinesitherapie. Deze 
ongelijkheden zijn niet per definitie slecht of goed, de vraag is vooral 
waardoor ze veroorzaakt worden. Sommige mensen gebruiken meer 
gezondheidszorg, omdat ze chronische gezondheidsproblemen hebben. 
Maar anderen doen er net minder beroep op, omdat ze onvoldoende 
financiële middelen hebben. Ongelijkheden in zorggebruik door een verschil 
in medische behoeften worden doorgaans aanvaard en als rechtvaardig 
beschouwd. Andere ongelijkheden, veroorzaakt door een verschil in 
inkomen, opleidingsniveau, situatie op de arbeidsmarkt, omgeving, afkomst, 
gezondheidsgeletterdheid, enz., worden echter als onrechtvaardig, of 
anders gezegd ‘onbillijk’, beschouwd. Beschermingsmaatregelen binnen 
de gezondheidszorg hebben tot doel om deze onbillijkheid in de toegang tot 
en gebruik van zorg – en bij uitbreiding in gezondheid – te verminderen.  

                                                      
a  Een gezin bestaat uit één of meerdere personen. 

De betaalbaarheid van de gezondheidszorg is hiervoor een belangrijk 
beleidsinstrument, door de directe impact op de toegankelijkheid van zorg. 
Gezinnena kunnen beschermd worden tegen de financiële gevolgen van 
zorggebruik, door de eigen betalingen (remgeld en supplementen en 
uitgaven voor niet vergoede zorg, zie Tekstvak 4) bij gebruik van zorg te 
beperken of door de manier waarop de ziekteverzekering gefinancierd 
wordt. Een billijke financiering van de ziekteverzekering gebeurt op basis 
van de financiële draagkracht van de gezinnen los van hun gezondheid of 
gebruik. 

Tekstvak 1 – Verschil tussen (on)gelijkheid en (on)billijkheid in 
gezondheid of gezondheidszorg 

Ongelijkheid (‘inequality’) is de algemene term die wordt gebruikt om 
verschillen in gezondheid of gezondheidszorg aan te duiden. Het is een 
beschrijvende term die niet noodzakelijk een waardeoordeel inhoudt.10 
Ongelijkheden kunnen om verschillende redenen ontstaan, bv. door de 
ongelijke verdeling van socio-economische factoren zoals inkomen, 
vermogen, opleiding of werkgelegenheid; door biologische verschillen; door 
andere individuele keuzes en voorkeuren; door verschillen in gezondheid en 
zorgnoden; door pech; door een ander aanbod aan zorgverleners; door 
verschillen in verzekeringsdekking; enz. 

Onbillijkheid (‘inequity’) verwijst naar ongelijkheden die als onrechtvaardig 
worden beschouwd (bv. een lager zorggebruik om financiële redenen). Hier 
is er dus wel sprake van een waardenkader.2, 5 Er bestaan uiteenlopende 
standpunten over wat sociale rechtvaardigheid inhoudt, en over de rol die 
de overheid moet spelen om onrechtvaardigheden aan te pakken. 
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1.1.2. Horizontale en verticale billijkheid 
Om een billijke gezondheidszorg te hebben, moet deze op een 
rechtvaardige wijze onder de bevolking worden verdeeld en gefinancierd, 
en dat vergt een waardenkader. Landen met een universele 
ziekteverzekering streven naar een billijke gezondheidszorg, en hanteren 
daarbij de principes van de horizontale en verticale billijkheid.  

Het principe van de horizontale billijkheid in toegang tot of gebruik van 
zorg houdt in dat mensen met gelijke zorgnoden, eenzelfde (toegang tot) 
behandeling krijgen, ongeacht andere kenmerken zoals inkomen, opleiding, 
woonplaats, afkomst, enz. Het principe van de verticale billijkheid stelt dat 
mensen met een verschillende zorgnood, een verschillende (toegang tot) 
behandeling krijgen, aangepast aan hun zorgnood. In het huidige rapport 
richten we ons op het principe van de horizontale billijkheid in gebruik van 
zorg en gaan we ervan uit dat aan het verticale gelijkheidsprincipe is voldaan 
(zie Hoofdstuk 2). We houden in onze analyse dan ook geen rekening met 
(klinische) richtlijnen rond het gebruik van zorg, zoals bv. rond de praktijk 
van opportunistische borstkankerscreening. 

Een billijke financiering van zorg houdt rekening met de financiële 
draagkracht van een gezin. Het principe van de horizontale billijkheid in 
de financiering van zorg stelt dat gezinnen met een gelijkaardig 
gezinsinkomen dezelfde bijdrage voor zorg betalen. Verticale billijkheid 
houdt in dat gezinnen met een verschillend gezinsinkomen ook een 
verschillende bijdrage moeten betalen. Inkomenssolidariteit houdt in dat 
hogere inkomens meer bijdragen dan lagere inkomens. 

1.1.3. Billijkheid als nationale en internationale beleidsprioriteit 
Een billijke toegang tot en gebruik van een effectieve, kwaliteitsvolle en 
betaalbare gezondheidszorg is een centrale doelstelling in het Belgische 
beleid en wordt als een recht beschouwd. Dit wordt herbevestigd in het 
regeerakkoord van 30 september 2020.11 De Belgische overheid nam dan 
ook al een aantal maatregelen om de (financiële) toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg te garanderen (zie Hoofdstuk 3).  

Ook internationaal werd deze doelstelling vastgelegd in beleidsdocumenten, 
bv. van de Europese Unie of de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 
Enkele initiatieven die armoede willen voorkomen en gezondheidsgelijkheid 
willen bevorderen, door de gezondheidszorg meer toegankelijk en 
betaalbaar te maken zijn het Advies van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité over Solidariteit/Minder ongelijkheid in de gezondheidszorg 
(2010); de door de WGO gesponsorde ‘Conference on Social Determinants 
of Health (2011); de in 2012 goedgekeurde 'Health 2020'-strategie; de '2030 
Agenda for Sustainable Development’ (2015); en de ‘EU Joint Action on 
Health Inequalities’ van 2018.12-15 

1.2. Reikwijdte en doelstelling van het rapport 

1.2.1. Aanvulling op het Belgische Health System Performance 
Assessment (HSPA) rapport 

Het doel van dit rapport is onderzoeken of de toegang tot, het gebruik 
en de financiering van de Belgische gezondheidszorg billijk zijn. Het 
vormt een aanvulling op het Health System Performance Assessment 
(HSPA) rapport van het KCE, dat in 2019 werd gepubliceerd en met een 
kwantitatieve aanpak het gezondheidssysteem doorlicht (zie Tekstvak 2). 
De billijkheid van het gezondheidssysteem was dus één van de te evalueren 
dimensies in het HSPA-rapport van 2019. Door een gebrek aan relevante 
gegevens, werden echter enkel de socio-economische ongelijkheden – en 
niet onbillijkheden – bij het gebruik van gezondheidszorg onderzocht. Het 
huidige rapport vormt hierop dus een aanvulling. Ons onderzoek richt zich 
in de eerste plaats op de billijkheid in de toegang tot, gebruik en financiering 
van gezondheidszorg en niet de billijkheid van het gezondheidssysteem, wat 
ruimer is.  

Ongelijkheden in gezondheid komen in dit rapport niet aan bod, maar 
werden uitgebreid gedocumenteerd in de rapporten van de Belgische 
Gezondheidsenquête en het 'Health Status Report' (2019), allebei van 
Sciensano.16, 17 Ook in andere publicaties werden socio-economische 
ongelijkheden in België onderzocht voor een uitgebreide reeks van 
gezondheidsindicatoren.12, 18-26 Het regeerakkoord van 30 september 2020 

https://www.kce.fgov.be/nl/de-performantie-van-het-belgische-gezondheidssysteem-%E2%80%93-rapport-2019
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heeft de ambitie om ongelijkheden in gezondheid terug te dringen, en tegen 
2030 bv. het aantal vermijdbare sterfgevallen met 15% te verminderen.11 

Tekstvak 2 – Het Health System Performance Assessment report voor 
België (2019) 

Het HSPA is een proces waarmee het gezondheidssysteem van een land 
in zijn geheel wordt beoordeeld (‘health check’), aan de hand van 
indicatoren. Het doel is om bij te dragen aan de strategische planning van 
het gezondheidssysteem.27  

Het eerste HSPA-rapport voor België werd gepubliceerd in 2007. Het 
meest recente en vierde rapport, gepubliceerd in 2019, bevat 121 
indicatoren die vijf dimensies van het gezondheidssysteem 
vertegenwoordigen: kwaliteit, toegankelijkheid, efficiëntie, duurzaamheid 
en billijkheid. De kwaliteit van de zorg wordt verder onderverdeeld in vijf 
subdimensies (effectiviteit, gepastheid van zorg, veiligheid, 
patiëntgerichtheid, continuïteit). Er worden vijf zorgdomeinen beoordeeld: 
preventieve zorg, zorg voor moeder- en pasgeborene, geestelijke 
gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg aan het levenseinde. 

De website https://www.gezondbelgie.be/nl/ bevat zowel het HSPA-
rapport, het rapport over de gezondheidstoestand van de bevolking 
(‘Health Status Report’ van Sciensano), als het rapport over de variaties 
in medische praktijken (van het RIZIV). Via deze website kan iedereen de 
evolutie van de talrijke parameters opvolgen – met inbegrip van de 121 
HSPA-indicatoren. 

1.2.2. Onderzoeksvragen en structuur  
In het kader van het algemene doel van het rapport, werden de volgende 
onderzoeksvragen uitgewerkt: 

• Is er onbillijkheid bij de toegang tot en het gebruik van 
gezondheidszorg, en hoe is deze in de loop van de tijd geëvolueerd? 
(Hoofdstuk 2) 

• Is er onbillijkheid bij de betalingen voor gezondheidszorg 
(financiering van de ziekteverzekering en eigen bijdragen), en hoe 
is deze in de loop van de tijd geëvolueerd? (Hoofdstuk 3) 

De studie bestaat dus uit twee grote delen. In Hoofdstuk 2 bespreken we 
de onbillijkheid in zorggebruik, waarbij we een subset van indicatoren 
over zorggebruik uit het HSPA-rapport (2019) evalueren. Zorggebruik dient 
daarbij als benadering voor de toegang tot zorg, omdat gebruik van zorg 
vaak makkelijker meetbaar is dan toegang tot zorg. Daarnaast geeft de 
analyse van uitstel van medische zorg en tandzorg (onvervulde 
zorgbehoeften om financiële redenen) wel directe informatie over onbillijke 
toegang tot zorg. In Hoofdstuk 3 wordt de onbillijkheid in de 
financiering van de gezondheidszorg besproken, waarbij zowel 
catastrofale en verarmende eigen betalingen bij gebruik van zorg, als de 
herverdelende impact van de financiering van de verplichte 
ziekteverzekering aan bod komen. Vervolgens vindt u in de huidige 
synthese, die een samenvatting is van het wetenschappelijk rapport (in het 
Engels), de conclusie en de beleidsaanbevelingen. In het Supplement bij 
het wetenschappelijk rapport vindt u nog gedetailleerde informatie over de 
data, data-analyses en resultaten. 

https://www.gezondbelgie.be/nl/
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334S_Equity_Belgian_health_system_Supplement.pdf
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1.3. Gebruikte gegevens  
We gebruikten gekoppelde gegevens op individueel en huishoudniveau uit 
de verschillende databanken. De European Union Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC) van 2008, 2012 en 2016 vormt de basis. 
Jaarlijks verzamelt Statbel via deze enquête gedetailleerde, 
zelfgerapporteerde socio-economische en socio-demografische informatie 
en gezondheidsinformatie. Deze gegevens werden aangevuld met data 
over zorggebruik en eigen betalingen van het InterMutualistisch Agentschap 
(IMA, van 2007 tot 2016), sociale bijdragen uit de Kruispuntbank voor 
Sociale Zekerheid (KSZ, van 2007 tot 2016) en informatie over het 
zorgaanbod, zoals het aantal zorgverleners op gemeenteniveau van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). We verwijzen 
naar de gekoppelde gegevens als EU-SILC/IMA-AIM. We maakten geen 
gebruik van de gezondheidsenquête, omdat bij de aanvang van deze studie 
de gegevens uit 2013 de meest recent beschikbare waren. Ondertussen 
worden resultaten van de gezondheidsenquête van 2018 gepubliceerd.28  

Daarnaast werden consumptiegegevens van gezinnen uit het Belgische 
Huishoudbudgetonderzoek (‘Household Budget Survey’ of HBS van 2012, 
2014, 2016 en 2018) gebruikt, om de indicator voor catastrofale en 
verarmende eigen betalingen te berekenen (zie Hoofdstuk 3). Deze 
gegevens worden bijeengebracht door Statbel. 

De gebruikte gegevens zijn niet voldoende recent om de impact van de 
COVID-19 crisis op de billijkheid in de toegang tot en het gebruik van 
gezondheidszorg te evalueren. 

Meer informatie over de gebruikte gegevens vindt u terug in het 
wetenschappelijk rapport, sectie 1.3. 

2. (ON)BILLIJKHEID BIJ DE TOEGANG 
TOT EN HET GEBRUIK VAN ZORG 

2.1. Inleiding 
Horizontale billijkheid – een gelijke toegang tot gezondheidszorg voor 
mensen met dezelfde zorgnood – is een sturend principe in het Belgische 
gezondheidszorgbeleid. Toegankelijkheid is echter niet eenvoudig 
definieerbaar en meetbaar. Talrijke factoren hebben hierop namelijk een 
impact. Aan de kant van het zorgaanbod zijn dit o.a. wachttijden en de 
beschikbaarheid van zorgverleners. De factoren aan de vraagzijde zijn o.a. 
socio-economische en socio-demografische factoren, gezondheids-
geletterdheid, verzekeringsdekking, enz. Daarom wordt in plaats van 
toegang vaak het zorggebruik geanalyseerd en het principe ‘een gelijk 
gebruik van zorg voor mensen met dezelfde zorgnood’ geëvalueerd.29 Dit is 
ook wat we in dit rapport doen. De beschikbare kwantitatieve gegevens 
(EU-SILC/IMA-AIM) bieden immers meer informatie over zorggebruik dan 
over zorgtoegang.  

De definitie van billijkheid in zorggebruik laat toe dat er gerechtvaardigde 
verschillen zijn. Het is dus van belang om deze rechtvaardige en 
onrechtvaardige ongelijkheden van elkaar te onderscheiden, en te 
definiëren wat zorgnoden zijn. Immers, ook rond de definitie en 
meetbaarheid van zorgnood is er discussie. Voor de resultaten in deze 
synthese wordt zorgnood gedefinieerd als gezondheidsstatus (en informatie 
hieraan gerelateerd), leeftijd en geslacht. In het wetenschappelijk rapport en 
het Supplement definieerden we ook alternatieve scenario's om 
ongelijkheden in zorggebruik in te delen als rechtvaardig, met andere, 
ruimere, definities van zorgnood. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
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We werkten vervolgens een methode uit om zorggebruik te corrigeren 
voor zorgnood. Deze methode, en de daaruit voortkomende resultaten, 
vormen de kern van dit hoofdstuk en zijn het belangrijkste verschil met 
eerder onderzoek naar onbillijkheid in de gezondheidszorg in België 
(zie sectie 2.1 in het wetenschappelijk rapport over eerdere studies in 
België). 

Voor preventieve zorg zijn verschillen in zorgnood minder relevant, omdat 
preventie voor iedereen belangrijk is, en moet losstaan van iemands 
gezondheid. Daarom geven we de resultaten voor preventieve tandzorg en 
borstkankerscreening weer, zonder te corrigeren voor zorgnood. Bij 
griepvaccinatie houden we wel rekening met de zorgnood, want vaccinatie 
wordt vooral aanbevolen voor personen met (chronische) 
gezondheidsproblemen. 

We voerden verder een beschrijvende analyse uit van onvervulde behoeften 
aan medische zorg of tandzorg (of uitstel van zorg) om financiële redenen. 
Dit is een veel gebruikte indicator om de billijkheid van de 
toegankelijkheid van zorg te beoordelen. Gezondheidszorg wordt 
doorgaans als financieel ontoegankelijk beschouwd indien mensen het 
gebruik ervan beperken of uitstellen vanwege (te) hoge kosten, of als ze 
ervoor aan andere basisbehoeften moeten verzaken.  

                                                      
b  Deze indicatoren komen niet uit het HSPA-rapport, maar werden toegevoegd 

aan de analyse. Contacten met zorgverleners zijn internationaal de meest 
gebruikte indicatoren om onbillijkheid in zorggebruik te analyseren. 

2.2. Hoe gingen we concreet te werk? 

2.2.1. Selectie van de indicatoren 
Uit het HSPA-rapport van het KCE 2019 (zie sectie 1.2.1) selecteerden we 
een aantal indicatoren om de billijkheid in zorggebruik te bestuderen. De 
selectie is gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens:  

• Het hebben van minstens één contact met een zorgverlener in het 
afgelopen jaar (uitgesplitst naar zorgverlener of -omgeving: huisarts, 
specialist, spoeddienst, klassieke hospitalisatie, dagopname) 
(bevolking 18+)b 

• Het aantal contacten met een zorgverlener in het afgelopen jaar 
(uitgesplitst naar zorgverlener of -omgeving: huisarts, specialist, 
spoeddienst, klassieke hospitalisatie, dagopname) (bevolking 18+)b 

• Griepvaccinatie in het afgelopen jaar (bevolking 65+) 

• Borstkankerscreening in de afgelopen twee jaar (vrouwelijke bevolking 
50-69 jaar) 

• Regelmatige contacten met een tandarts over een periode van drie jaar 
(bevolking 18+)c  

• Gebruik van antibiotica in het afgelopen jaar (bevolking 18+) 

• Het hebben van een globaal medisch dossier in het afgelopen jaar 
(bevolking 18+) 

• Chronisch gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen 
(polymedicatie) (bevolking 65+) 

• Gebruik van antidepressiva in het afgelopen jaar (bevolking 18+) 

c  Met regelmatige contacten bedoelen we één of meer contacten in twee van 
de afgelopen drie jaar. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
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De indicator “onvervulde zorgbehoeften om financiële redenen (bevolking 
18+)” werd afzonderlijk geanalyseerd (zie sectie 2.4). 

De steekproef werd beperkt tot personen van 18 jaar of ouder, enerzijds 
omdat informatie over de gezondheidsstatus slechts beschikbaar is voor 
respondenten die 16 jaar of ouder zijn, anderzijds omdat men geacht wordt 
verantwoordelijk te zijn voor de eigen keuzes vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

2.2.2. Onbillijkheid in gezondheid: armoede maakt ziek, ziekte 
maakt arm 

Er is een duidelijk verband tussen de socio-economische situatie van een 
persoon en zijn gezondheid. Mensen met een lager socio-economisch 
profiel hebben gemiddeld genomen een zwakkere gezondheid dan mensen 
met een hoger socio-economisch profiel. Inkomen, opleidingsniveau en 
situatie op de arbeidsmarkt hebben enerzijds een invloed op gezondheid 
(en gebruik van zorg), bv. via het kunnen betalen voor zorg, 
gezondheidsgeletterdheid, zware lichamelijke arbeid of het hebben van een 
hospitalisatieverzekering via de werkgever. Aan de andere kant heeft 
gezondheid invloed op iemands vermogen om inkomen te genereren en 
actief te zijn op de arbeidsmarkt. 

Dit verband werd al eerder aangetoond, o.a. door de Belgische 
Gezondheidsenquête,16, 17 en komt ook sterk naar voor in de analyse van 
onze eigen data. We vinden opnieuw dat personen die hoger zijn opgeleid, 
een hoger inkomen hebben, werk hebben of niet materieel gedepriveerd 
zijn, een betere gezondheid hebben dan personen die lager zijn opgeleid, 
een lager inkomen hebben, materieel gedepriveerd zijn (niet in staat om in 
de basisbehoeften te voorzien), inactief of werkloos zijn. Verder lijken 
mensen met een armoederisico en mensen van de lage middenklasse 
gemiddeld gezien een relatief vergelijkbare gezondheid te hebben. De 
gezondheid van mensen met een invaliditeitsuitkering is daarentegen zeer 
slecht. Meer details over onze analyse en bevindingen vindt u in sectie 2.4.1 
van het wetenschappelijk rapport. 

2.2.3. Correctie voor zorgnood met de ‘fairness gap’ 
De sterke associatie tussen socio-economische status en gezondheid 
maakt een interpretatie van geobserveerde verschillen in zorggebruik 
moeilijk. Daarom, is het essentieel om een correctie te maken voor 
zorgnood, om onbillijkheid in zorggebruik te bestuderen. Een slechtere 
gezondheid en dus hogere zorgnood kunnen immers leiden tot een (fair) 
hoger gebruik van zorg, terwijl een lagere socio-economische status kan 
gerelateerd zijn aan financiële drempels of andere 
toegankelijkheidsproblemen, en dus kan leiden tot een (onfair) lager gebruik 
van zorg.  

Het horizontale billijkheidsprincipe (zie sectie 1.1.2) stelt dat mensen met 
dezelfde zorgnoden, gelijk moeten worden behandeld, ongeacht hun andere 
kenmerken, zoals inkomen, opleiding, afkomst, woonplaats, enz. Hierboven 
hebben we gezien dat mensen met een lager inkomen doorgaans een 
slechtere gezondheid hebben. Ondanks deze hogere zorgnoden, maken ze 
echter niet noodzakelijk meer gebruik van zorg, integendeel zelfs. Om een 
correctie te maken voor zorgnoden, baseren we ons op de methode van de 
‘fairness gap’ (zie Tekstvak 3).1, 30 Meer details over de fairness gap vindt u 
in sectie 2.4.2 van het wetenschappelijk rapport. 

De fairness gap is de afwijking tussen het geobserveerde zorggebruik van 
een individu en het zorggebruik dat men zou verwachten louter op basis van 
zijn of haar zorgnood, zonder invloed van inkomen, opleidingsniveau en 
andere kenmerken die tot onrechtvaardige ongelijkheden leiden. De 
fairness gap kan je bekijken op individueel niveau, maar je kan ook een 
gemiddelde berekenen over de bevolking of een subgroep in de bevolking, 
bv. individuen met een inkomen onder de armoedegrens. Systematische 
afwijkingen in de fairness gap tussen subgroepen – of tussen een subgroep 
en de gehele bevolking – zijn in strijd met het horizontale billijkheidsprincipe 
en wijzen op onbillijkheid in zorggebruik.  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
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Tekstvak 3 – Methode van de ‘fairness gap’  

Om na te gaan of het zorggebruik in België voldoet aan het principe van 
de horizontale billijkheid, baseren we ons op de methode van de fairness 
gap,1, 30 waarmee we een correctie voor zorgnoden uitvoeren.  

Het geobserveerde zorggebruik van elk individu wordt daarbij vergeleken 
met een normwaarde voor zorggebruik. Deze normwaarde is niet voor 
iedereen hetzelfde. Ze is aangepast aan de zorgnood van het individu en 
aan eventuele andere kenmerken die leiden tot rechtvaardige verschillen 
in zorggebruik. De norm wordt echter NIET aangepast aan de socio-
economische situatie en andere kenmerken die leiden tot 
onrechtvaardige verschillen. Voor twee personen met dezelfde 
zorgnoden, maar met een verschillend inkomen of opleidingsniveau geldt 
dus dezelfde normwaarde voor zorggebruik. 

Om deze normwaarde voor zorggebruik te bepalen werd een 
regressieanalyse uitgevoerd waarbij de relaties worden geschat tussen 
zorggebruik enerzijds en zorgnood, zorgaanbod, verzekeringsstatus (al 
dan niet verhoogde tegemoetkoming, zie Tekstvak 5), socio-economische 
en socio-demografische variabelen anderzijds. Om de impact van 
onrechtvaardige verschillen op zorggebruik te neutraliseren worden 
referentiewaardes gebruikt om zo tot een normwaarde te komen. Het 
gekozen referentieprofiel weerspiegelt een persoon die alle kansen (tijd, 
financiële middelen, cognitieve mogelijkheden, voldoende zorgaanbod, 
enz.) heeft om op een gepaste manier beroep te doen op zorg. Zo nemen 
we als referentiewaardes bijvoorbeeld een hoog inkomen (200% van de 
mediaan) en een diploma tertiair onderwijs als opleidingsniveau. Voor 
ieder individu geeft de normwaarde dan het gemiddelde zorggebruik weer 
van personen van wie het socio-economisch profiel, verzekeringsstatus 
enz. perfect aansluit bij het referentieprofiel én de zorgnood gelijk is aan 
dat van het individu. 

 

 

 

De kloof tussen het geobserveerde zorggebruik van elk individu en 
de norm gecorrigeerd voor zorgnoden wordt de fairness gap 
genoemd. Deze kloof kan positief of negatief zijn, wat betekent dat de 
persoon respectievelijk een hoger of lager zorggebruik heeft dan 
verwacht op basis van zijn of haar zorgnood. Aangezien de normwaarde 
het zorggebruik weerspiegelt van een persoon met dezelfde zorgnood, is 
elke afwijking van de fairness gap een schending van het horizontale 
billijkheidsprincipe en wordt deze afwijking als onbillijk beschouwd. 

Ter illustratie 
Neem twee mannen (A en B) van 55 jaar met een chronische aandoening 
die medicatie nemen voor diabetes. Beiden geven aan dat hun 
gezondheid redelijk is en hebben geen beperkingen om dagelijkse 
activiteiten uit te oefenen. A heeft in het afgelopen jaar 3 raadplegingen 
gehad bij de huisarts, B 6 raadplegingen. Buiten hun zorgnood, is hun 
(financiële) situatie echter heel anders. A is alleenstaand, heeft een 
diploma secundair onderwijs, is bijna een jaar werkloos en behoort tot de 
lage middenklasse, hij heeft geen verhoogde tegemoetkoming. B is 
getrouwd, hoger opgeleid, hij en zijn partner hebben een job en ze 
behoren tot de hoge middenklasse. Enkel hun zorgnood en het 
referentieprofiel zijn echter van belang om een normwaarde voor 
zorggebruik te bepalen en die bedraagt 5 raadplegingen bij de huisarts in 
een jaar. A heeft dus een lager gebruik dan verwacht op basis van de 
norm, 2 raadplegingen minder (fairness gap = 3 - 5 = -2), terwijl B één 
raadpleging meer heeft dan verwacht op basis van zijn zorgnood (fairness 
gap = 6 - 5 = +1). Indien we de fairness gap nu berekenen voor alle 
werklozen, alleenstaanden, individuen in de hoge middenklasse, enz. 
kunnen we een gemiddelde maken van de fairness gap voor een 
subgroep en deze vergelijken met de gemiddelde fairness gap in de 
bevolking. Zo krijgen we zicht op systematische socio-economische 
verschillen die we verder kunnen monitoren. 
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2.3. Een billijk gebruik van zorg in België? 

2.3.1. Hoger zorggebruik bij hogere zorgnood, behalve voor 
preventie  

Tussen 2008 en 2016 nam het zorggebruik in het algemeen toe. Deze 
trend is voor een deel te verklaren door de vergrijzing en de toenemende 
zorgnood. Het percentage personen dat aangaf een slechte tot zeer 
slechte gezondheid te hebben, steeg van bijna 8% tot 9,5%. Ruim 20,5% 
gaf aan te kampen met een chronische aandoening of beperkt te zijn bij 
het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, tegenover 17% in 2008. In 2016 
ontving 5% van de burgers een invaliditeitsuitkering, tegenover ruim 3,5% 
in 2008. 
Onze analyse toonde ook aan – zoals verwacht – dat mensen met een 
hogere zorgnood effectief meer zorg gebruiken en dit nagenoeg voor alle 
types zorggebruik die we bestuderen. In lijn met onze keuze om geen 
correctie voor zorgnood uit te voeren, vonden we voor preventieve zorg 
geen hoger gebruik bij hogere zorgnood. Er werd niet (of maar zeer beperkt) 
aangetoond dat mensen met een hogere zorgnood zich meer laten 
screenen op borstkanker of dat ze vaker gebruik maken van tandzorg. 
Voor regelmatige contacten voor preventieve tandzorg stelden we zelfs 
een negatief verband vast: personen die zeggen een goede gezondheid te 
hebben, maken er meer gebruik van.  

2.3.2. Zorggebruik varieert niet alleen in functie van verschillen in 
zorgnood 

Hoewel verschillen in zorggebruik deels te verklaren zijn doordat mensen 
een verschillende gezondheid hebben, toonde onze analyse dat ook andere 
factoren de verschillen in zorggebruik bepalen.  

De resultaten worden weergegeven in Figuur 1. Deze geeft de afwijking 
weer tussen het gemiddelde zorggebruik in de bevolking en het 
gemiddelde zorggebruik van verschillende subgroepen, beide na 
correctie voor zorgnood, voor de jaren 2008, 2012 en 2016 (op de 
horizontale as) en voor indicatoren voor zorggebruik (op de verticale as). 

Leeswijzer voor de resultaten 
Elk vierkantje geeft de afwijking tussen de subgroep en de bevolking weer, 
zowel met een cijfer als in kleur. Negatieve waarden (van oranje tot rood) 
tonen een lager zorggebruik in de subgroep dan verwacht op basis van de 
zorgnood in de subgroep, terwijl positieve waarden (van licht tot donker 
blauw) wijzen op een hoger zorggebruik dan verwacht. Grijze vierkanten 
wijzen op een klein verschil.  

Figuur 1 kan je verticaal bekijken met een profiel van zorggebruik voor één 
subgroep, of horizontaal met verschillen in gebruik tussen subgroepen voor 
één indicator, of je kan voor een indicator en subgroep inzoomen op de 
evolutie doorheen de tijd. 

De afwijking wordt uitgedrukt in absolute termen. De onderste kleurlegende 
geldt voor de indicatoren met het aantal zorgcontacten, waar de afwijking 
wordt uitgedrukt in ‘contacten’. Voor alle andere indicatoren wordt het 
verschil uitgedrukt in ‘procentpunten’, en is de bovenste legende van 
toepassing.  

De bestudeerde subgroepen zijn de volgende: 

• 3 groepen ingedeeld naar hoogst behaalde diploma: geen diploma, 
lager onderwijs of lager secundair onderwijs / hoger secundair 
onderwijs / tertiair onderwijs. 
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• 5 inkomensgroepen gebaseerd op het mediane beschikbare 
gezinsinkomen: armoederisico (minder dan 60% van het mediane 
gezinsinkomen) / lage middenklasse (tussen 60% en 80% van het 
mediane gezinsinkomen) / kernmiddenklasse (tussen 80% en 120% 
van het mediane gezinsinkomen) / hoge middenklasse (tussen 120% 
en 200% van het mediane gezinsinkomen) / hoogste inkomens (meer 
dan 200% het mediane gezinsinkomen). 

• 4 bijkomende subgroepen vanwege hun vaak financieel zwakke 
situatie:31 werklozen (tussen 18 en 64 jaar) / alleenstaanden (tussen 18 
en 64 jaar) / eenoudergezinnen / leden van een gezin met ernstige 
materiële deprivatie (niet in staat om in de basisbehoeften te voorzien: 
voedsel, nutsvoorzieningen, huisvesting en hygiëne). 

• 2 bijkomende subgroepen vanwege hun connectie met het 
gezondheidszorgsysteem: individuen met verhoogde tegemoetkoming 
(zie ook Tekstvak 5) / zelfstandigen (wier dekking in de 
ziekteverzekering in 2008 is uitgebreid met de kleine risico’s). 

We illustreren de interpretatie van de figuur aan de hand van 2 voorbeelden. 

Voorbeeld 1: de eerste rij gaat over de kans om in het afgelopen jaar 
minimaal één consultatie te hebben gehad met een dokter (huisarts of 
specialist). Het vakje van de alleenstaanden tussen 18 en 64 voor 2008 is 
oranje en bevat het cijfer -5. Dit betekent dat, rekening houdend met 
verschillen in zorgnood, alleenstaanden tussen 18 en 64 jaar in 2008 een 
5 procentpunt lagere kans hadden om naar een arts te gaan dan de 
bevolking in het algemeen. De aangrenzende vierkantjes voor 2012 en 2016 
geven aan dat de kloof met de algemene bevolking licht is afgenomen, tot 
een 3 procentpunt lagere kans in 2016. De rijen eronder geven aan dat er 
in deze groep zowel een lager gebruik is van zorg bij de huisarts als bij de 
specialist. 

Voorbeeld 2: in de subgroep van de hoge middenklasse zijn de vakjes 
voor regelmatige contacten met de tandarts voor alle 3 de jaren blauw en is 
de schakering van het blauw donkerder geworden. Dit wijst erop dat mensen 
in de hoge middenklasse meer dan gemiddeld gebruik maken van tandzorg 
en dat de afwijking met het bevolkingsgemiddelde toeneemt.
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Figuur 1 – Afwijkingen van de fairness gap tussen de algemene bevolking en subgroepen, per jaar 

  

 
** Voor deze indicatoren is geen correctie voor zorgnood gemaakt. Klik hier om deze Figuur in hoge resolutie te bekijken. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/thumbnails/image/KCE_334A__Evaluatie_billijkheid_gezondheidssysteem_figuur1_0.jpeg
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2.3.2.1. Onbillijk zorggebruik vooral bij financiële problemen  
Uit Figuur 1 blijkt dat er onbillijkheden in zorggebruik zijn naar 
onderwijsniveau, maar dat de onbillijkheden in zorggebruik gerelateerd aan 
de financiële situatie nog meer uitgesproken zijn.  

Lager zorggebruik door mensen met risico op armoede en ernstige 
materiële deprivatie  
Na correctie voor zorgnood, blijkt duidelijk dat mensen met een 
armoederisico een lager zorggebruik hebben dan de algemene bevolking 
(met uitzondering voor spoedeisende zorg). Een gelijkaardig, maar meer 
uitgesproken beeld komt terug bij mensen met materiële deprivatie. Mensen 
in de lage middenklasse – die gemiddeld gezien een gelijkaardige 
gezondheidsstatus en onderwijsniveau hebben als mensen met een 
armoederisico – hebben eveneens een lager zorggebruik dan de algemene 
bevolking, maar minder uitgesproken dan mensen met een armoederisico. 
Het verschil in zorggebruik tussen beide laatste groepen kan verklaard 
worden door een verschil in financiële middelen. 

In de drie groepen – mensen met armoederisico, in de lage middenklasse 
en met ernstige materiële deprivatie – is de kans dat ze een huisarts 
raadplegen lager. Voor mensen met ernstige materiële deprivatie is de 
toegankelijkheid ervan tussen 2008 en 2016 wel verbeterd, terwijl dit voor 
de andere groepen stabiel bleef. Eenmaal de drempel om naar een huisarts 
te gaan, is overwonnen, hebben deze drie financieel zwakkere groepen wel 
meer raadplegingen bij een huisarts dan gemiddeld in de bevolking.  

Ook de kans dat ze een specialist raadplegen ligt bij de drie groepen lager, 
net als het effectieve aantal raadplegingen. Eigen betalingen voor 
specialistische zorg zijn dan ook over het algemeen hoger dan voor een 
huisarts.  

Ter vervanging van de huisarts en specialist lijken mensen met een 
armoederisico of ernstige materiële deprivatie, en in mindere mate de lage 
middenklasse zich te wenden tot de spoeddiensten. Ze moeten daar immers 
niet onmiddellijk betalen voor de zorg, noch op voorhand een afspraak 
maken. Een andere mogelijke verklaring is dat ze zorg uitstellen om 
financiële redenen, waardoor ze uiteindelijk verplicht zijn om met dringende 

gezondheidsproblemen naar de spoed te gaan. Zoals we verder zullen zien 
(sectie 2.4) ligt het risico op uitstel van medische zorg (en tandzorg) 
aanzienlijk hoger bij mensen met een risico op armoede en met ernstige 
materiële deprivatie.  

Bij dezelfde drie groepen is ook de kans dat ze regelmatig naar de tandarts 
gaan substantieel lager in vergelijking met de bevolking. Er is een 
toenemende onbillijkheid doorheen de tijd. Het aantal regelmatige 
(preventieve) tandartsbezoeken in de bevolking nam stelselmatig toe. Deze 
stijging was echter niet gelijkmatig verdeeld, maar werd aangestuurd door 
de hogere inkomensgroepen, terwijl het gebruik van tandzorg in de lagere 
inkomensgroepen stabiel bleef.  

Lager zorggebruik door werklozen en alleenstaanden (18-64 jaar)  
Ook werklozen en alleenstaanden tussen 18 en 64 jaar hebben een lager 
zorggebruik dan gemiddeld. Bij alleenstaanden is de onbillijkheid voor 
tandzorg echter minder groot dan bij de lage inkomensgroepen hierboven. 
Bij eenoudergezinnen is de onbillijkheid in zorggebruik beperkt, hier staat 
met andere woorden het zorggebruik over het algemeen in verhouding tot 
de zorgnood. 

Verhoogde tegemoetkoming: effectief voor huisartsenzorg, maar niet 
voor andere zorgvormen  
Verschillende beleidsmaatregelen werden genomen om de financiële 
belemmeringen voor de toegang tot gezondheidszorg te verminderen of weg 
te nemen (zie Tekstvak 5). Zo hebben mensen met een laag inkomen recht 
op een verhoogde tegemoetkoming, waardoor ze minder remgeld betalen 
en de derdebetalersregeling van toepassing is bij de huisarts. De verhoogde 
tegemoetkoming wordt echter in de meeste gevallen niet automatisch 
toegekend, maar moet aangevraagd worden. Rekening houdend met 
verschillen in zorgnood, is de kans dat personen met een verhoogde 
tegemoetkoming een huisarts raadplegen even hoog als in de bevolking in 
het algemeen. Bovendien hebben ze meer raadplegingen dan verwacht op 
basis van hun zorgnood. De beleidsdoelstelling om de toegankelijkheid tot 
de huisarts voor deze mensen te vergroten lijkt hiermee dus bereikt.  



 

16  Billijkheid van het Belgische gezondheidssysteem KCE Report 334As 

 

De goede toegankelijkheid voor huisartsenzorg voor mensen met 
verhoogde tegemoetkoming staat in contrast met de onbillijkheid die we 
vonden voor andere financieel zwakke groepen (mensen met 
armoederisico, in de lage middenklasse en met ernstige materiële 
deprivatie). Ondanks de belangrijke overlap tussen deze groepen, is het 
zorgwekkend dat een deel van de mensen met een risico op armoede en 
met materiële deprivatie niet van een verhoogde tegemoetkoming geniet, 
zoals we verder zullen zien (sectie 2.3.3.1). Bijgevolg is het lagere gebruik 
van huisartsenzorg en de onbillijkheid die we vaststelden geconcentreerd in 
deze niet-beschermde groep.  

Uit Figuur 1 blijkt echter dat de mensen met een verhoogde tegemoetkoming 
bij de specialist, de tandarts en op de spoed te maken hebben met dezelfde 
onbillijkheid als andere financieel zwakkere groepen. Voor specialistische 
zorg en tandzorg geldt de verplichte derdebetalersregeling niet, wat hiervoor 
een mogelijke verklaring biedt. 

Gebruik van zorg bij specialisten en tandartsen en opportunistische 
borstkankerscreening stijgt met het inkomen 
De hogere inkomens (d.w.z. de hoge middenklasse en de hoogste 
inkomens) gebruiken daarentegen meer specialistische en tandzorg en 
laten ze zich vaker opportunistisch screenen op borstkanker (dus bij de 
specialist, buiten het georganiseerde programma). 

2.3.2.2. Onbillijkheid naar type zorg 
Uit Figuur 1 blijkt dat er niet enkel verschillen zijn in een billijk gebruik van 
zorg tussen de subgroepen, maar ook tussen types zorg.  

Het gebruik van ziekenhuiszorg en medicatie is vrij billijk 
Het gebruik van zorg in het (dag)ziekenhuis staat in verhouding tot de 
zorgnoden. De toegang tot deze zorg kan dus over het algemeen als billijk 
worden beschouwd. Toch blijken bepaalde groepen, zoals personen met 
ernstige materiële deprivatie, werklozen, alleenstaanden, 
eenoudergezinnen en personen met een verhoogde tegemoetkoming, een 
iets lager gebruik te hebben dan verwacht op basis van hun zorgnood. 

Ook de onbillijkheid in medicatiegebruik is over het algemeen beperkt. Ook 
hier zijn er enkele uitzonderingen: alleenstaande ouders en werklozen 
gebruiken meer antidepressiva, wat kan wijzen op hogere geestelijke 
gezondheidsnoden waarvoor we niet hebben gecorrigeerd wegens gebrek 
aan informatie. Verder gebruiken personen met ernstige materiële 
deprivatie en met risico op armoede minder antibiotica. Er is bij hen ook 
minder chronisch medicatiegebruik (polymedicatie). De hoge kostprijs kan 
hiervoor een verklaring zijn. In sectie 3.3.4 zullen we zien dat de gezinnen 
met een laag inkomen een groter deel van hun gezondheidszorguitgaven 
besteden aan medicatie. 

Maar onbillijkheid bij het raadplegen van huisarts en specialist 
De grote meerderheid, ongeveer 90%, van de volwassen bevolking had het 
afgelopen jaar minstens één raadpleging bij een huisarts en/of specialist. 
Toch is er onbillijkheid, vooral dan voor de specialistische zorg.  

Mensen met een armoederisico, met ernstige materiële deprivatie, 
werklozen en alleenstaanden tussen 18 en 64 jaar ondervinden een drempel 
om een huisarts te raadplegen (zie hierboven). Nochtans is een raadpleging 
van de huisarts relatief goedkoop voor de patiënten, maar zelfs een beperkt 
bedrag aan remgeld (mogelijk in combinatie met de vrees voor kosten voor 
bijkomende testen, behandelingen of medicatie), kan mensen met een laag 
inkomen ervan weerhouden om er naartoe te gaan. Positief is dat de 
onbillijkheid voor personen met ernstige materiële deprivatie aanzienlijk is 
afgenomen, en dat de verhoogde tegemoetkoming de toegang tot de 
huisarts verbetert.  

Daarnaast is ook voor zelfstandigen de kans dat ze een huisarts raadplegen 
kleiner dan verwacht op basis van hun zorgnoden. De oorzaak hiervan is 
onduidelijk. Mogelijke verklaringen zijn o.a. dat ze minder vaak een medisch 
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attest nodig hebben of dat ze een betere gezondheid hebbend. De 
uitbreiding van de dekking met kleine risico’s in de ziekteverzekering van 
zelfstandigen in 2008 heeft op het gebruik van huisartsenzorg dus geen 
grote impact gehad (zie ook Tekstvak 5). We zien wel een effect op het 
gebruik van ambulante specialistische zorg. Daar zien we bij de 
zelfstandigen een significante toename tussen 2008 en 2012, die mogelijk 
wel verband houdt met de uitbreiding van de verzekeringsdekking. 

Dit hoger gebruik van specialistische zorg namen we ook waar bij de hoge 
middenklasse, de hoogste inkomens en de hoogopgeleiden. Zowel de kans 
om een specialist te raadplegen als het aantal raadplegingen is hoger dan 
verwacht op basis van hun zorgnood. Voor andere groepen vinden we net 
een duidelijk lager gebruik van specialistische zorg dan verwacht op basis 
van hun zorgnood. Dit zijn mensen met een laag opleidingsniveau en 
inkomen, met ernstige materiële deprivatie, met verhoogde 
tegemoetkoming, werklozen en alleenstaanden tussen 18 en 64 jaar. Er is 
duidelijk sprake van onbillijkheid en een sociale gradiënt in het gebruik van 
specialistische zorg. 

Meer gebruik van de spoed door lage inkomensgroepen en 
laagopgeleiden 
Voor zorg op de spoed zijn er ook onbillijkheden, maar het patroon is volledig 
tegengesteld aan dat van de specialistische zorg: personen met een laag 
opleidingsniveau en inkomen gaan er meer naartoe. Zoals reeds 
aangehaald kan dit mogelijk worden verklaard omdat daar niet onmiddellijk 
moet worden betaald (derdebetalersregeling), omdat er geen afspraak 
gemaakt dient te worden of omdat uitstelgedrag heeft geleid tot een acuut 
gezondheidsprobleem. Als dit hoger gebruik veroorzaakt wordt door een 
moeilijkere toegang tot specialistische en huisartsenzorg, is de vraag in 
welke mate we dat als onbillijk kunnen beschouwen.   

                                                      
d  Gezondheidsinformatie die niet meetbaar is in onze data en waarvoor dan 

ook niet gecorrigeerd kan worden, maar wel gekend is bij het individu zelf en 
mogelijk de beslissing om voor het zelfstandig statuut te kiezen heeft 
beïnvloed. 

Grote en toenemende onbillijkheid voor tandzorg, gemengde 
resultaten voor preventieve zorg 
De onbillijkheden bij tandzorg zijn aanzienlijk en namen in de loop van de 
tijd verder toe. Net als voor specialistische zorg is hier sprake van een 
duidelijke sociale gradiënt. Mensen met een (zeer) slechte gezondheid, een 
laag opleidingsniveau, een laag inkomen of in een financieel moeilijke 
situatie (met uitzondering van alleenstaanden tussen 18 en 64 jaar en 
alleenstaande ouders) hebben minder regelmatige contacten voor 
(preventieve) tandzorg, met een afname van de kans op regelmatig gebruik 
van tandzorg tussen de 10 en 21 procentpunten (2016).  

Anderzijds gebruiken mensen met een (zeer) goede gezondheid, met een 
tertiaire opleiding, met een hoger inkomen en zelfstandigen deze zorg net 
meer, en de kans dat ze er gebruik van maken ligt 11 tot 12 procentpunten 
boven het bevolkingsgemiddelde (2016).  

De resultaten voor preventieve zorg zijn gemengd. We stellen geen 
systematische onbillijkheden vast bij de griepvaccinatie van de 65-plussers. 
Voor borstkankerscreening lopen de resultaten voor opportunistische en 
georganiseerde screening sterk uit elkaar. De onbillijkheid bij de 
georganiseerde bevolkingsscreening is relatief klein, terwijl ze voor de 
opportunistische borstkankerscreening groot is, te vergelijken met die van 
de specialistische zorg.  
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Figuur 2 – Overlap tussen inkomensgroep, ernstige materiële deprivatie en verhoogde tegemoetkoming (2016) 

 
 

2.3.3. Werken beleidsmaatregelen en prikkels voor een billijk 
zorggebruik? 

2.3.3.1. De verhoogde tegemoetkoming 
Er werd reeds gezegd dat de verhoogde tegemoetkoming zorgde voor een 
billijkere toegankelijkheid van huisartsenzorg, maar niet voor die van 
de specialistische zorg of tandzorg. Het aandeel personen met een 
verhoogde tegemoetkoming nam de laatste jaren aanzienlijk toe, van 13,6% 
in 2008 naar 18,5% in 2016. Dit komt enerzijds door een aanpassing van de 
voorwaarden en een actieve inspanning om mensen het recht te laten 
opnemen, maar anderzijds ook doordat het aandeel mensen met een laag 
inkomen in de bevolking toeneemt (met armoederisico of in de lage 
middenklasse).32, 33 Ondanks deze toegenomen dekking toont Figuur 2 aan 
dat een derde van de mensen met een armoederisico niet van dit voordeel 
genieten, waaronder ook mensen met ernstige materiële deprivatie. Aan de 

andere kant genoten 8% van de kernmiddenklasse en 1% van de hoge 
middenklasse in 2016 van de verhoogde tegemoetkoming.  

2.3.3.2. Dekking kleine risico’s voor zelfstandigen 
De uitbreiding van de ziekteverzekering voor zelfstandigen met de kleine 
risico’s had, zoals reeds gezegd, een belangrijk effect op het gebruik van 
(ambulante) specialistische zorg, maar niet op het gebruik van 
huisartsenzorg. 
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2.3.3.3. Mogelijke effecten op langere termijn 
Tijdens onze analyse vonden we aanwijzingen dat beleidsprikkels positieve 
en blijvende effecten kunnen hebben op het gebruik van gezondheidszorg, 
maar verder onderzoek is nog nodig.  

Een voorbeeld hiervan is de geleidelijke afschaffing van het remgeld voor 
tandzorg bij kinderen (-18 jaar) tussen 2006 en 2009. Daardoor gingen meer 
kinderen regelmatig naar de tandarts. Uit onze analyse blijkt dat in de 
periode 2014-2016 significant meer studenten (18 jaar en ouder) regelmatig 
naar de tandarts gingen, terwijl dat in de periode 2010-2012 nog niet het 
geval was. Studenten hadden in de periode 2010-2012 als kind nog niet 
kunnen profiteren van de afschaffing van het remgeld voor tandzorg, terwijl 
dat wel het geval was voor de meeste studenten in de periode 2014-2016. 
Dit levert suggestief bewijs op dat deze kinderen hun gedrag hadden 
aangepast, en dat deze gedragsverandering zich heeft voortgezet na de 
leeftijd van 18 jaar, wanneer er terug remgeld moet worden betaald. Hoewel 
dit een positief resultaat is, kan hieruit niet worden geconcludeerd dat dit 
heeft gezorgd voor minder onbillijkheid bij alle jongvolwassenen. Studenten 
vormen een specifieke subgroep, en een gedragsverandering bij hen 
betekent niet dat er een blijvend effect is bij iedereen die 18 wordt.   

2.4. Een billijke toegang van zorg in België?  
Uit het voorgaande blijkt dat er systematische socio-economische 
onbillijkheden bestaan bij het gebruik van gezondheidszorg. Het 
zorggebruik geeft echter maar een gedeeltelijke indicatie over de toegang 
tot gezondheidszorg. Een meer directe indicatie van een billijke toegang tot 
zorg is het uitstellen of afzien van zorggebruik, omwille van bv. financiële 
redenen. Het bestaan van deze ‘onvervulde zorgbehoeften’ wijst op een 
probleem met de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.  

2.4.1. Algemene toename van zelfgerapporteerde onvervulde 
zorgbehoeften om financiële redenen 

Het aandeel van de volwassen bevolking dat zegt onvervulde medische 
zorgbehoeften te hebben, steeg van 0,4% (2008) over 1,7% (2012) naar 
2,3% in 2016. Voor tandzorg zien we zelfs nog hogere, eveneens 
toenemende percentages: van 1,6% (2008) over 2,7% (2012) naar 3,7% 
(2016). Deze resultaten zijn slechter (hoger) dan het Europese gemiddelde 
en dan dat van onze buurlanden. Bij de laagste inkomens behoort het 
aandeel mensen met onvervulde zorgbehoeften in België zelfs tot de 
hoogste in Europa.27  

De belangrijke stijging tussen 2008 en 2012 kan (althans voor een deel) 
worden verklaard door een aanpassing van de vraagstelling in de EU-SILC 
enquête in 2011. Daarom moet men voorzichtig zijn met het vergelijken van 
de resultaten van 2008 met die van 2012 en 2016. 

Zoals we hieronder verder illustreren suggereren onze resultaten dat deze 
toename in uitstel van zorg verklaard kan worden door een stijging van de 
eigen betalingen – en dan vooral van de supplementen –, een stijgende 
zorgnood en een beperkte financiële draagkracht voor een aanzienlijk 
deel van de bevolking. De gezinnen in de lage middenklasse of hoger 
kunnen de stijgende eigen betalingen nog gedeeltelijk opvangen, maar voor 
de bevolking met armoederisico of met ernstige materiële deprivatie blijkt dit 
moeilijk. In 2016 werd 26% van de mensen in een gezin met ernstige 
materiële deprivatie geconfronteerd met onvervulde medische 
zorgbehoeften en 32% met onvervulde tandzorgbehoeften. Hier worden 
gezinnen geconfronteerd met een afweging tussen uitgaven voor 
basisbehoeften (voedsel, huur, nutsvoorzieningen, hygiëne) en 
gezondheidszorg.  

De huidige beschermingsmaatregelen die voornamelijk gericht zijn op het 
beperken van remgelden (zie Tekstvak 5) zijn onvoldoende om de 
toename van onvervulde zorgbehoeften tegen te gaan. Er is reeds een 
hoge opname van deze beschermingsmaatregelen door personen die zorg 
uitstellen om financiële redenen:  
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• 65% (56%) van de groep met onvervulde medische zorgbehoeften 
(tandzorgbehoeften) krijgt namelijk een verhoogde tegemoetkoming 
(tegenover 17% in de groep zonder onvervulde zorgbehoeften) 

• 22% (19%) van de groep met onvervulde medische zorgbehoeften 
(tandzorgbehoeften) heeft het statuut van persoon met een chronische 
aandoening (tegenover 12% in de groep zonder onvervulde 
zorgbehoeften) 

• 25% (17%) van de groep met onvervulde medische zorgbehoeften 
(tandzorgbehoeften) krijgt terugbetalingen via de maximumfactuur 
(tegenover 12% in de groep zonder onvervulde zorgbehoeften) 

• 14% (13%) van de groep met onvervulde medische zorgbehoeften 
(tandzorgbehoeften) komt in aanmerking voor het forfait voor chronisch 
zieken (tegenover 7% zonder onvervulde zorgbehoeften). 

2.4.2. Welke onvervulde zorgbehoeften bij wie?  
Aan de hand van een reeks kenmerken bestudeerden we in welke mate 
mensen met en zonder onvervulde zorgbehoeften van elkaar verschillen en 
dus welke kenmerken verband houden met uitstel van medische zorg. De 
rijen in Figuur 3 geven allerhande kenmerken weer, gerelateerd aan 
zorgnood, het socio-economisch en socio-demografisch profiel van de 
mensen en hun zorggebruik (zonder correctie voor zorgnood). Niet alle 
bestudeerde kenmerken staan in Figuur 3; we keken daarnaast ook 
bijvoorbeeld naar verschillen in eigen betalingen en in zorggebruik na 
correctie voor zorgnood. Paneel A in Figuur 3 geeft aan in welke mate deze 
kenmerken voorkomen in de groepen met en zonder onvervulde zorgnood. 
Paneel B geeft weer hoeveel mensen met een bepaald kenmerk onvervulde 
zorgbehoeften hebben. 

Een uitgebreidere analyse, met enerzijds meer bestudeerde kenmerken, en 
anderzijds ook cijfers specifiek voor de laagste twee inkomensgroepen – 
mensen met armoederisico en de lage middenklasse – is beschikbaar in 
sectie 2.6.2 van het wetenschappelijk rapport en sectie 2 van het 
Supplement. In dezelfde secties vindt men ook een gelijkaardige analyse 
terug voor onvervulde tandzorgbehoeften. 

Leeswijzer bij Figuur 3 
De blauwe balken in paneel A van Figuur 3 geven voor een bepaald 
kenmerk, bv. het hebben van een (zeer) slechte gezondheid in rij 21, de 
fractie individuen met dat kenmerk in de groep met onvervulde 
zorgbehoeften. Zo geeft rij 21 in paneel A aan dat ongeveer 45% van de 
bevolking met onvervulde zorgbehoeften in (zeer) slechte gezondheid 
verkeert. De rode ruit geeft dezelfde informatie weer, maar voor de groep 
zonder onvervulde zorgbehoeften. Zo geeft rij 21 in paneel A aan dat iets 
minder dan 10% van de bevolking zonder onvervulde zorgbehoeften in 
(zeer) slechte gezondheid verkeert. We zien hier dus een groot verschil 
tussen de groep met (45%) en zonder (10%) onvervulde zorgbehoeften en 
besluiten daaruit dat het hebben van een slechte gezondheid verband houdt 
met het hebben van onvervulde medische zorgbehoeften.  

We kunnen ook naar deze problematiek kijken door na te gaan hoeveel 
mensen met een bepaald kenmerk aangeven dat ze onvervulde 
zorgbehoeften hebben. Dit wordt weergegeven door de oranje balken in 
paneel B. Zo toont rij 21 in paneel B dat 11% van de mensen in (zeer) 
slechte gezondheid aangeeft onvervulde medische zorgbehoeften te 
hebben omwille van financiële redenen. Dit kan dan worden vergeleken met 
het percentage met onvervulde zorgbehoeften in de hele bevolking, dat 
aangegeven wordt door de zwarte lijn in paneel B (dat percentage bedraagt 
2,3% van de bevolking). Als het percentage onvervulde zorgbehoeften in 
een subgroep met een bepaald kenmerk substantieel hoger is dan het 
gemiddelde in de bevolking, betekent dit dat dat kenmerk verband houdt met 
het hebben van onvervulde medische zorgbehoeften. 

We illustreren verder het gebruik van Figuur 3 door de volgende uitspraak 
te nuanceren: “mensen met onvervulde medische zorgbehoeften gebruiken 
weinig of geen zorg”. De informatie in Figuur 3 toont echter een ander beeld. 
Mensen met en zonder zorgbehoeften hebben in 2016 een vrij gelijkaardige 
kans om een specialist of huisarts te raadplegen (de blauwe balkjes en rode 
ruiten in rijen 27 tot 28 in paneel A liggen dicht bij elkaar). Het zorggebruik 
in Figuur 3 is niet gecorrigeerd voor verschillen in zorgnood. Wanneer we 
wel rekening houden met zorgnood, blijkt het gebruik in de groep met 
onvervulde zorgbehoeften lager dan verwacht op basis van hun zorgnood 
(zie discussie van de resultaten hieronder).  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334S_Equity_Belgian_health_system_Supplement.pdf
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Figuur 3 – Verdeling kenmerken in bevolking met/zonder onvervulde zorgbehoeften en aandeel mensen met onvervulde zorgbehoeften (data 2016) 
A. Verdeling kenmerken in groep met/zonder onvervulde 

zorgbehoeften 
B. Aandeel mensen met onvervulde zorgbehoeften (per kenmerk) 
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Het gebruik van de spoeddienst is zelfs hoger in de groep met onvervulde 
zorgbehoeften. Dit kunnen we afleiden uit de blauwe balkjes die een hogere 
kans op gebruik aangeven dan de rode ruiten (zie rij 29 in paneel A). Tot 
slot leert de informatie op de onderste rij ons dat onvervulde zorgbehoeften 
frequent voorkomen in gezinnen met catastrofale eigen betalingen. Eigen 
betalingen worden als catastrofaal beschouwd wanneer een belangrijk deel 
van de financiële middelen van het gezin worden besteed aan 
gezondheidszorg (het concept catastrofale eigen betalingen wordt 
uitgewerkt in sectie 3.3). Maar liefst 11% van de personen in een gezin met 
catastrofale eigen betalingen geeft aan onvervulde medische zorgbehoeften 
te hebben (zie oranje balk in de onderste rij van paneel B). Dit is 4 keer 
hoger dan het percentage onvervulde zorgbehoeften in de bevolking dat 
2,3% bedraagt (zoals aangegeven met de zwarte lijn). 

Algemene bevindingen in lijn met voorgaand onderzoek 
Onze resultaten bevestigen voorgaand onderzoek, zoals de recente studie 
van het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)34, waaruit bleek dat: 

• er een grote overlap is tussen onvervulde zorgbehoeften voor medische 
en tandzorg. Uit Figuur 3 (rij 1 in paneel A) blijkt dat bijna 80% van de 
personen met onvervulde medische zorgbehoeften ook onvervulde 
behoeften voor tandzorg meldt (blauwe balkjes). Omgekeerd meldt 
bijna 50% van de personen met onvervulde tandzorgbehoeften ook 
onvervulde medische zorgbehoeften.  

• onvervulde zorgbehoeften zich vooral voordoen bij de lagere inkomens, 
en in toenemende mate bij personen met een armoederisico (rij 5 in 
paneel A). Ook de groepen met een lager opleidingsniveau hebben een 
hoger aandeel aan personen met onvervulde zorgbehoeften (rij 8 in 
paneel B). 

• personen van 35-49 jaar, vrouwen van 50-64 jaar en alleenstaanden 
tussen 18 en 64 jaar vaker onvervulde zorgbehoeften hebben. 
Gepensioneerden lopen dan weer minder risico.  

• er ook aanzienlijk regionale verschillen zijn: 0,8% in Vlaanderen, 4,1% 
in Wallonië en 4,9% in Brussel meldt onvervulde medische 
zorgbehoeften (paneel B in Figuur 3, rijen 2-4). Voor tandzorg geldt dit 
voor respectievelijk 2,1% 5,8% en 6,4%. 

Naast deze meer algemene bevindingen vallen de volgende drie belangrijke 
punten op. 

Financiële kwetsbaarheid en onvervulde zorgbehoeften gaan hand in 
hand 
Mensen met onvervulde zorgbehoeften behoren vaker tot financieel 
zwakkere groepen. Opmerkelijk is wel dat de groepen met onvervulde 
medische noden meer financieel kwetsbaar zijn dan die met onvervulde 
tandzorgbehoeften. Dat houdt dus in dat ook gezinnen met hogere 
inkomens en met meer financiële veerkracht tandzorg uitstellen. 
In 2016 liep 57% (51%) van de personen met onvervulde medische 
zorgbehoeften (tandzorgbehoeften) een risico op armoede (in 2008 gold dit 
reeds voor 43%), tegenover ongeveer 14% van de groep zonder onvervulde 
zorgbehoeften (paneel A in Figuur 3, rij 5). Nog meer uitgesproken is het 
percentage mensen die ernstig materieel gedepriveerd zijn. In 2016 
maakten zij 59% (44%) uit van de groep met onvervulde medische 
zorgbehoeften (tandzorgbehoeften), tegenover ongeveer 4% van de groep 
zonder onvervulde zorgbehoeften (paneel A in Figuur 3, rij 10). Anders 
uitgedrukt, geeft 26% (32%) van de mensen met ernstige materiële 
deprivatie aan dat ze onvervulde medische zorgbehoeften 
(tandzorgbehoeften) hebben (paneel B in Figuur 3, rij 10). 

Onze resultaten tonen voorts aan dat mensen soms een keuze moeten 
maken tussen basisbehoeften (voedsel, nutsvoorzieningen, huisvesting en 
hygiëne) en gezondheidszorg. In 2016 kon respectievelijk 54% en 36% van 
de personen met onvervulde medische zorgbehoeften en 
tandzorgbehoeften zich om de andere dag geen warme maaltijd 
veroorloven, 15% en 9% kon geen wasmachine aankopen, 45% en 41% 
had een betalingsachterstand voor nutsvoorzieningen, de huur of de 
hypothecaire lening. De mensen met onvervulde zorgbehoeften spenderen 
ongeveer 40% van hun inkomen voor huisvesting (hypothecaire lening, 
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huur, water, verwarming, elektriciteit), terwijl dit maar 20% bedraagt bij 
mensen zonder onvervulde zorgbehoeften, en meestal bezitten ze geen 
eigen woning (paneel A in Figuur 3, rijen 12-13). 

Een grote meerderheid, 95% (87%) van de mensen met onvervulde 
medische zorgbehoeften (tandzorgbehoeften) kan geen onverwachte 
uitgaven opvangen (paneel A in Figuur 3, rij 11). Bij de groep zonder 
onvervulde zorgbehoeften is dit slechts het geval voor ongeveer 22%. Dit 
onvermogen hangt gedeeltelijk samen met de situatie op de arbeidsmarkt. 
De meeste mensen met onvervulde zorgbehoeften is op beroepsactieve 
leeftijd, maar heeft geen betaald werk. Het aandeel werklozen (18% (16%) 
van de mensen met onvervulde medische zorg (tandzorgzorgbehoeften), 
zie paneel A in Figuur 3, rij 14, waarvan ongeveer 80% langdurig werkloos) 
of inactieven (43% (40%) voor medische zorg (tandzorg), zie paneel A in 
Figuur 3, rij 15, waarvan 95% langdurig inactief) is hoog en is in de loop van 
de tijd toegenomen. Zo maakt meer dan 60% met onvervulde zorgbehoeften 
deel uit van een gezin met een zeer lage werkintensiteit, d.w.z. dat de 
gezinsleden op beroepsactieve leeftijd minder dan 20% van hun tijd 
besteden aan betaald werk (paneel A in Figuur 3, rij 16). 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna de helft, 45% (40%), van de 
mensen met onvervulde medische zorgbehoeften (tandzorgbehoeften) 
terugvalt op sociale bijstand (een leefloon, het gewaarborgd inkomen en de 
inkomensgarantie voor ouderen), of een invaliditeitsuitkering. In de groep 
zonder onvervulde zorgbehoeften is dat aandeel ongeveer 9%.  

Risico neemt toe bij slechte gezondheid 
Minder dan 1% van de personen met een (zeer) goede gezondheid heeft 
onvervulde medische zorgbehoeften, voor tandzorg is dit 1,7%. Het risico 
op onvervulde zorgbehoeften neemt sterk toe bij een (zeer) slechte 
gezondheid, een chronische aandoening en beperkingen in de dagelijkse 
activiteiten. Ongeveer 41% van de groep met onvervulde zorgbehoeften gaf 
in 2016 aan een (zeer) slechte gezondheid te hebben, in combinatie met 

                                                      
e  Gezien de hoge overlap van beide groepen met onvervulde zorgnood, vinden 

we het lagere gebruik van tandzorg ook terug in de groep met onvervulde 

een chronische aandoening en beperkingen bij de dagelijkse activiteiten (in 
2008 was dit nog 26%), tegenover 8% in de groep zonder onvervulde 
medische zorgbehoeften (6% in 2008) (paneel A in Figuur 3, rij 19).  

Een lager en verschillend zorggebruik bij onvervulde noden 
De groepen met onvervulde zorgbehoeften gebruiken minder zorg (zowel 
voor als na correctie voor zorgnood) dan de algemene bevolking.  

Mensen met onvervulde medische zorgbehoeften hebben – na correctie 
voor verschillen in zorgnood – minder kans om een huisarts of specialist te 
raadplegen. Vooral in 2008 was er een lagere kans om een raadpleging te 
hebben. In 2012 en 2016 wijkt het lagere gebruik van huisartsenzorg minder 
af van het bevolkingsgemiddelde, het gebruik van specialistische zorg blijft 
echter substantieel lager. Aan de andere kant hebben ze een grotere kans 
om naar de spoed te gaan. In de groep met onvervulde tandzorgbehoeften 
is de kans op regelmatige tandartsbezoeken beduidend lager dan in de 
groep zonder onvervulde tandzorgbehoeften.e  

Het aandeel mensen met onvervulde zorgbehoeften om financiële redenen 
is hoger bij patiënten die ingeschreven zijn bij wijkgezondheidscentra, en 
dat aandeel neemt toe: bijna 8% van de patiënten in wijkgezondheidscentra 
heeft onvervulde medische zorgbehoeften (tegenover 2,3% bij de algemene 
bevolking) en bijna 8,5% voor tandzorg (vergeleken met 3,7% bij de 
algemene bevolking). Het is onduidelijk waar deze trend vandaan komt. In 
wijkgezondheidscentra moet er voor huisartsenzorg geen remgeld betaald 
worden, wat kan verklaren waarom de financieel kwetsbare bevolking met 
onvervulde zorgbehoeften er steeds meer naartoe gaat. De ligging van 
wijkgezondheidscentra kan een andere verklaring bieden. Er zijn meer 
wijkgezondheidscentra in stedelijk gebied en ook in Wallonië en Brussel, en 
daar hebben meer mensen onvervulde zorgbehoeften.35 

   

medische zorgnood en het lagere gebruik van specialistische zorg in de groep 
met onvervulde behoeften voor tandzorg. De effecten zijn echter minder 
uitgesproken. 
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3. ONBILLIJKHEID BIJ HET BETALEN 
VOOR GEZONDHEIDSZORG  

3.1. Hoe betaalt de Belgische burger voor zorg? 
De universele ziekteverzekering heeft tot doel dat iedereen een beroep moet 
kunnen doen op gezondheidszorg van hoge kwaliteit, zonder een risico te 
lopen op financiële problemen (WGO resolutie 58.33).36-38 De mate waarin 
een gezondheidssysteem erin slaagt om een billijke toegang tot zorg te 
verzekeren, hangt mee af van hoe de bevolking betaalt voor 
gezondheidszorg. In welke mate is er solidariteit tussen hoge en lage risico's 
en tussen hoge en lage inkomens? In welke mate zijn betalingen in functie 
van het zorggebruik van de patiënten dan wel van de financiële draagkracht 
van de gezinnen? Een billijk zorggebruik en billijke betaling voor zorg zijn 
bijgevolg met elkaar verbonden, omdat de financiering van de 
gezondheidszorg de financiële drempels om zorg te gebruiken kan 
verminderen of wegnemen, of net doen ontstaan.39, 40 

Na een analyse van de billijkheid in zorggebruik en toegang tot zorg (zie 
Hoofdstuk 2), gingen we daarom na of de betaling voor zorg op een billijke 
manier gebeurt, met andere woorden in hoeverre deze betalingen 
afgestemd zijn op de financiële draagkracht van het gezin.39-43  

De burger/patiënt betaalt voor zorg door middel van financiering van de 
ziekteverzekering (‘pre-payments’) en eigen betalingen (zie Tekstvak 4). 
Deze ‘pre-payments’ bestaan uit bijdragen aan de verplichte publieke 
ziekteverzekering en eventuele premies voor private verzekeringen. Hier 
beperken we ons tot een analyse van de verplichte publieke verzekering. 
De eigen betalingen bestaan uit remgelden, supplementen en uitgaven voor 
niet vergoede zorg, die betaald worden bij het effectieve gebruik van zorg. 

 

Tekstvak 4 – Financiering van de ziekteverzekering en eigen 
betalingen  

De burger betaalt sociale bijdragen, belastingen en verzekeringspremies om 
de ziekteverzekering te financieren. Op die manier worden de betalingen 
op het moment dat zorg nodig is, beperkt. Dit verkleint het risico op financiële 
problemen of uitstel van zorg om financiële redenen. Bij de verplichte 
ziekteverzekering staat de financiering los van de gezondheidsrisico's. Op 
die manier worden de zorguitgaven gespreid over de bevolking en is er 
risicosolidariteit (mensen met een lager gezondheidsrisico betalen mee aan 
de zorg voor mensen met hogere risico’s). Private ziekteverzekeringen 
baseren hun premie soms wel (gedeeltelijk) op de gekende 
gezondheidsrisico's en het verwachte zorggebruik van de verzekerde.  

Eigen betalingen zijn uitgaven (na aftrek van terugbetaling door de 
verzekering(en)) bij gebruik van zorg. Ze omvatten remgelden, 
supplementen (bv. bij consultatie van arts of ziekenhuisverblijf) en uitgaven 
voor niet-gedekte diensten en producten. 

3.2. Beschermende maatregelen in België 
Eigen betalingen kunnen een (zware) financiële last zijn, vooral voor 
personen met hoge zorgnoden en/of beperkte middelen. Dit kan twee 
nadelige gevolgen hebben: het uitstellen of zelfs niet gebruiken van 
gezondheidszorg (onvervulde zorgbehoeften, zie sectie 2.4) of het ontstaan 
of verergeren van financiële problemen omwille van uitgaven voor zorg.  

In België vertegenwoordigen de eigen betalingen ongeveer 19% van de 
totale uitgaven voor gezondheidszorg (in 2018). Hierdoor bevinden we 
ons ruim boven het niveau van onze buurlanden: ongeveer 9% in 
Frankrijk, bijna 10,5% in Luxemburg, bijna 11% in Nederland, 12,5% in 
Duitsland en ruim 16,5% in het Verenigd Koninkrijk.44 Tijdens een aantal 
jaren daalde dit aandeel licht, van 20% in 2008 naar 19,5% in 2012 en bijna 
19% in 2016, en bleef nadien nagenoeg constant. 
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Tegelijkertijd voorziet het systeem van de Belgische ziekteverzekering 
talrijke maatregelen om financiële drempels te verminderen en financiële 
problemen bij gebruik van zorg te voorkomen en beperken (zie Tekstvak 5).  

Tekstvak 5 – Beschermingsmaatregelen binnen het Belgische 
ziekteverzekeringssysteem 

Verhoogde tegemoetkoming 
Dit recht beschermt gezinnen onder een bepaald inkomensniveau tegen 
(hoge) zorgkosten, door ze minder remgeld te laten betalen. De 
vermindering is afhankelijk van het type zorg. 

Derdebetalersregeling 
Bij deze regeling betalen patiënten bij zorggebruik alleen het remgeld (in 
plaats van eerst de volledige prijs waarvan een deel wordt terugbetaald), 
terwijl het ziekenfonds de zorgverlener rechtstreeks vergoedt. Huisartsen 
zijn verplicht (en specialisten is toegestaan) het systeem toe te passen bij 
alle raadplegingen en prestaties in hun praktijk bij patiënten met een 
verhoogde tegemoetkoming. Ook voor enkele andere kwetsbare groepen 
mogen artsen het systeem toepassen. 

Statuut van persoon met een chronische aandoening 
Personen met dit statuut kunnen aan de huisarts, specialist en tandarts 
vragen om de derdebetalersregeling toe te passen, maar deze zijn 
daartoe niet verplicht. Daarnaast hebben deze mensen ook recht op een 
verlaging van het plafond voor de maximumfactuur (zie hieronder) voor 
alle leden van hun gezin. Dit statuut wordt toegekend aan mensen met 
hoge zorgkosten of met het forfait voor chronisch zieken (zie hieronder). 

Forfait voor chronisch zieken 
Het gaat om een jaarlijks bedrag voor specifieke chronisch zieke 
patiënten om niet-medische kosten te dekken. De hoogte van het bedrag 
(tussen € 318.23 en € 636.47 in oktober 2020) hangt af van de mate van 
afhankelijkheid en wordt automatisch toegekend door het ziekenfonds.  

 

De maximumfactuur 
Het systeem van de maximumfactuur (MAF) zet een maximum op het 
remgeld dat jaarlijks door het gezin betaald moet worden. Dat maximum 
hangt af van het netto belastbare gezinsinkomen en beperkt voor de 
meeste gezinnen het remgeld tot ongeveer 3% tot 4,5% van het 
gezinsinkomen.45 Het systeem is van toepassing op een brede waaier 
van zorg en voorgeschreven geneesmiddelen.  

Er zijn vier types binnen de maximumfactuur, die kunnen worden 
gecombineerd: de sociale MAF voor gezinnen met verhoogde 
tegemoetkoming, de inkomens-MAF voor alle gezinnen zonder 
verhoogde tegemoetkoming met remgeldplafonds die variëren in functie 
van het belastbaar inkomen, de MAF voor kinderen dat een individueel 
recht is, en de MAF voor chronisch zieken die het remgeldplafond van de 
drie voorgaande verlaagt. 

Dekking van de kleine risico's van zelfstandigen door de 
ziekteverzekering 
De kleine risico's (doktersraadplegingen, tandzorg, kleine chirurgische 
ingrepen, thuiszorg en geneesmiddelen voor ambulante zorg) van de 
zelfstandigen zijn sinds 2008 opgenomen in de verplichte 
ziekteverzekering. Voordien moesten de zelfstandigen voor deze risico’s 
een private verzekering afsluiten. 

Regulering van de supplementen 
Naast remgelden betalen patiënten (of hun private verzekering) ook 
supplementen, bovenop de officiële tarieven die door de verplichte 
ziekteverzekering worden terugbetaald. Ze omvatten 
ereloonsupplementen, materiaalsupplementen en kamersupplementen 
bij een ziekenhuisopname.,  

De supplementen bij een ziekenhuisopname worden steeds meer 
gereguleerd. Sinds 1 januari 2010 kunnen kamersupplementen enkel 
nog in een eenpersoonskamer worden aangerekend. Tot 1 januari 2013 
waren enkel een aantal specifieke kwetsbare groepen beschermd tegen 
ereloonsupplementen in gemeenschappelijke of tweepersoonskamers. 
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Sindsdien is geen enkel supplement in deze kamertypes nog toegelaten 
voor een klassieke opname, en sinds 2015 geldt dit ook bij een 
daghospitalisatie.  

Voor supplementen in ambulante zorg is er slechts beperkte regulering, 
bv. via het statuut van conventionering.46  

3.3. Catastrofale en verarmende eigen betalingen als 
indicator 

We gingen na in welke mate mensen in België worden beschermd tegen 
financiële problemen bij gebruik van gezondheidszorg, met behulp van twee 
indicatoren: de incidentie van (1) catastrofale en (2) verarmende eigen 
betalingen.  

Wat zijn verarmende en catastrofale eigen betalingen? 
We gebruikten daarvoor de methode van de Europese Regio van de WGO 
in haar reeks over financiële bescherming, een primeur in België.47 In deze 
aanpak gaat men ervan uit dat gezinnen een deel van hun middelen moeten 
voorbehouden voor basisbehoeften, zoals voedsel, huisvesting (huur) en 
nutsvoorzieningen. Men corrigeert de financiële middelen van het gezin voor 
de noodzakelijke uitgaven voor deze basisbehoeften. Deze correctie is 
belangrijk omdat arme gezinnen hieraan relatief meer van hun middelen 
besteden. De middelen die overblijven na de correctie is de draagkracht van 
het gezin. Eigen betalingen voor zorg zijn catastrofaal als ze hoger zijn dan 
40% van de draagkracht. Eigen betalingen zijn verarmend als de 
noodzakelijke uitgaven voor de basisbehoeften en de eigen betalingen 
samen hoger zijn dan de financiële middelen van het gezin (zie ook 
Tekstvak 6). 

 

 

Tekstvak 6 – Verarmende en catastrofale eigen betalingen 

Catastrofale en verarmende eigen betalingen worden op gezinsniveau 
berekend. De totale gezinsuitgaven worden beschouwd als de financiële 
middelen die het gezin ter beschikking heeft. Als alternatief kan men 
hiervoor ook het gezinsinkomen nemen. 

In een eerste stap berekent men de noodzakelijke uitgaven voor de 
basisbehoeften (voedsel, huisvesting (huur) en nutsvoorzieningen) van 
het gezin. Dit bedrag is niet de geobserveerde uitgaven van het gezin, 
maar een normatief bedrag in functie van de gezinsgrootte. Deze 
uitgaven voor de basisbehoeften worden ook als armoedegrens 
gehanteerd. 

Om de draagkracht van een gezin om te betalen voor gezondheidszorg 
te berekenen, vermindert men de financiële middelen van het gezin met 
het bedrag voor de basisbehoeften. Een negatieve draagkracht impliceert 
dat de financiële middelen van het gezin onder de armoedegrens vallen 
en dat het gezin arm is.  

Eigen betalingen zijn verarmend indien de financiële middelen van het 
gezin ontoereikend zijn om te voldoen aan zowel de noodzakelijke 
uitgaven voor basisbehoeften en de eigen betalingen. Bij arme gezinnen 
(met financiële middelen onder de armoedegrens), worden deze 
bijdragen als verder verarmend beschouwd. 

Eigen betalingen zijn catastrofaal als ze minstens 40% bedragen van de 
draagkracht om voor gezondheidzorg te betalen. Dit houdt in dat eigen 
betalingen voor arme gezinnen altijd als catastrofaal worden beschouwd. 
Anderzijds zijn catastrofale eigen betalingen niet altijd verarmend. 

Ter illustratie:  
Neem een gezin van 2 personen waarvan de financiële middelen 
€ 12 750 en de noodzakelijke uitgaven voor de basisbehoeften € 12 000 
bedragen (op jaarbasis). De draagkracht om voor zorg te betalen is dan 
gelijk aan: € 12 750 - € 12 000 = € 750. Dit bedrag is positief, dus het 
gezin wordt in de analyses niet als arm beschouwd. 
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Bij eigen betalingen voor gezondheidszorg van € 500 is er geen 
verarming, want de financiële middelen van het gezin (€ 12 750) zijn 
hoger dan de noodzakelijke uitgaven voor de basisbehoeften en de eigen 
betalingen samen (€ 12 500). De eigen betalingen zijn wel catastrofaal, 
want ze bedragen meer dan 40% van de draagkracht (40% * € 750 = 
€ 300) 

Als de gezondheidsuitgaven € 1 000 zouden bedragen zijn deze wel 
verarmend (de financiële middelen zijn nu ontoereikend om te voldoen 
aan de eigen betalingen en basisbehoeften) en zijn deze per definitie ook 
catastrofaal (want meer dan 40% van de al negatieve draagkracht). 

Het gezin wordt als arm beschouwd indien hun financiële middelen lager 
zouden zijn dan € 12 000 en dus onvoldoende om de noodzakelijke 
uitgaven voor de basisbehoeften te dragen. In dat geval zeggen we dat 
de eigen bijdragen voor gezondheidszorg verder verarmend zijn. 

Gebruikte gegevens 
Voor onze analyse gebruikten we twee gegevensbronnen:  

1. de gegevens uit het Huishoudbudgetonderzoek (HBS), die 
internationaal worden gebruikt als belangrijkste bron om beide 
indicatoren te berekenen. Een groot voordeel is dat deze enquête 
informatie bevat over gebruik van zorg die niet wordt gedekt door de 
verplichte ziekteverzekering, een nadeel is dat de registratie van 
uitgaven gebeurt over een korte periode (1 maand in de steekproeven 
van 2012, 2014 en 2016 en 15 dagen in de steekproef van 2018) en dat 
terugbetalingen door de ziekteverzekering niet nauwkeurig in rekening 
worden gebracht. 

2. de gekoppelde EU-SILC/IMA-AIM gegevens. Dit zijn administratieve 
gegevens met erg complete informatie over het gebruik van zorg die 
gedekt wordt door de ziekteverzekering, dit over een volledig jaar, en 
rekening houdend met het effect van de financiële 
beschermingsmaatregelen (zie Tekstvak 5). Het nadeel is dat er weinig 
informatie is over ambulante supplementen en geen over zorguitgaven 
die niet worden gedekt door de ziekteverzekering.  

Meer details over de gebruikte gegevensbronnen en de gevolgde methode 
van de WGO vindt u in secties 3.1.2 en 3.1.3 van het wetenschappelijk 
rapport. 

3.3.1. Incidentie van verarmende eigen betalingen  
Tabel 1 hieronder geeft de incidentie weer van de (verder) verarmende 
eigen betalingen in België, op basis van de twee gegevensbronnen. We 
gebruiken zowel de totale gezinsuitgaven als het gezinsinkomen als 
indicator voor de beschikbare financiële middelen van het gezin (zie 
Tekstvak 6).  

Het aandeel gezinnen met (verder) verarmende eigen betalingen bedraagt 
2,1%, 1,3%, 1,9% en 0,8% in respectievelijk 2012, 2014, 2016 en 2018, 
wanneer we de eigen betalingen uitdrukken in termen van de totale uitgaven 
(rij 1 - kolom 2-5 in Tabel 1, gegevens HBS). Uitgedrukt in termen van het 
gezinsinkomen ligt de incidentie 0,3 tot 0,7 procentpunt hoger (rij 1 - kolom 
6-9 in Tabel 1). De uitleg hiervoor is dat gezinnen met een laag inkomen 
mogelijk meer consumeren dan hun inkomen. Er zijn hiervoor vaak goede 
redenen: het gezin kan te maken hebben met een tijdelijke (bv. 
werkloosheid) of permanente inkomensschok (bv. pensionering) die wordt 
opgevangen door het spaargeld, waardoor het consumptiepatroon niet (of 
slechts beperkt) verandert. Een tweede mogelijkheid is dat het gezin met 
onverwachte uitgaven te maken krijgt, maar wel in de basisbehoeften moet 
blijven voorzien. Dat leidt tot hogere uitgaven dan het inkomen toelaat, dat 
wordt opgevangen met spaargeld of door schulden te maken.  

We stellen een belangrijke variatie in de incidentie vast in de HBS gegevens. 
De belangrijke daling tussen 2016 en 2018 in de HBS houdt echter 
hoogstwaarschijnlijk verband met wijzigingen aan de enquête 
(inkorting van de registratieperiode). De resultaten moeten daarom 
voorzichtig worden geïnterpreteerd.  

De incidentie van (verder) verarmende eigen betalingen in de 
EU-SILC/IMA-AIM bleef wel stabiel op ongeveer 1,4%, met de totale 
gezinsuitgaven als indicator (rij 1 - kolom 10-12 in Tabel 1). Er is wel een 
daling van 2,6% in 2008 tot 2,1% in 2016 op basis van het gezinsinkomen 
(rij 1 - kolom 13-15 in Tabel 1). 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
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Tabel 1 – Evolutie van het aandeel gezinnen met verarmende eigen betalingen  
Huishoudbudgetonderzoek EU-SILC/IMA-AIM 

 
Totale gezinsuitgaven als 

financiële middelen 
Gezinsinkomen als financiële 

middelen 
Totale gezinsuitgaven als 

financiële middelen 
Gezinsinkomen als 
financiële middelen 

 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2008 2012 2016 2008 2012 2016 
(Verder) verarmende eigen 
betalingen 2,1% 1,3% 1,9% 0,8% 2,6% 1,7% 2,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 2,6% 2,7% 2,1% 

Geen (verder) verarmende 
eigen betalingen 80,9% 82,2% 78,5% 66,3% 80,3% 81,9% 78,2% 65,6% 94,3% 94,3% 95,0% 93,2% 93,0% 94,2% 

Geen eigen betalingen 17,1% 16,4% 19,7% 32,8% 17,1% 16,4% 19,7% 32,8% 4,2% 4,4% 3,7% 4,2% 4,4% 3,7% 

 

Gezinnen die geen eigen betalingen hebben kunnen niet (verder) verarmen 
(zie rij 3 in Tabel 1). Dit kan zorgen voor lagere incidentiecijfers, maar mag 
niet zomaar als een positief resultaat worden beschouwd. Het kan immers 
duiden op onvervulde zorgnoden. 

De incidentie van (verder) verarmende eigen betalingen in een selectie van 
Europese landen varieert van 0,8% tot 3,2%. Op basis van het HBS-
resultaat voor 2018 heeft België, samen met Ierland, het laagste aandeel 
gezinnen met verarmende eigen betalingen. Wanneer we echter kijken naar 
de cijfers van 2016, heeft België één van de hogere incidenties. Dit toont 
aan dat een vergelijking tussen landen voorzichtig geïnterpreteerd dient te 
worden. De verschillen tussen landen geven namelijk niet alleen de 
werkelijke verschillen weer, maar ook de manier waarop de studies werden 
uitgevoerd (bv. de registratieperiode van de uitgaven). De meeste landen 
hebben een registratieperiode van 14 dagen.48, 49 

3.3.2. Incidentie van catastrofale eigen betalingen 
Figuur 4 toont de incidentie van catastrofale eigen betalingen, op basis van 
de HBS en de EU-SILC/IMA-AIM data. We gebruiken opnieuw zowel de 
totale gezinsuitgaven als het gezinsinkomen als indicator voor de 
beschikbare financiële middelen van het gezin. We verdelen de gezinnen in 
kwintielen in. Het eerste kwintiel vertegenwoordigt de 20% van de gezinnen 
met de laagste financiële middelen, en het 5de kwintiel de 20% met de 
hoogste financiële middelen.  

Op basis van de HBS had 4,7%, 3,9%, 5,3% en 3,8% van de gezinnen 
catastrofale bijdragen in respectievelijk 2012, 2014, 2016 en 2018 met de 
totale uitgaven als indicator voor de financiële middelen van het gezin. De 
catastrofale eigen betalingen zijn geconcentreerd in het eerste kwintiel. Op 
basis van het gezinsinkomen ligt de incidentie van catastrofale uitgaven iets 
hoger, met een hogere incidentie in de laagste twee kwintielen en een lagere 
incidentie in de hogere kwintielen. Net als bij de (verder) verarmende eigen 
betalingen (sectie 3.3.1), zien we ook hier een belangrijke variatie in 
incidentie over de tijd en een substantieel verschil tussen 2018 en 2016. Dit 
laatste wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt door de inkorting van de 
registratieperiode. Aangezien (verder) verarmende eigen betalingen altijd 
catastrofaal zijn (zie Tekstvak 6), is de lagere incidentie van (verder) 
verarmende eigen betalingen in 2018 een belangrijke verklaring van de 
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lagere incidentie van catastrofale eigen betalingen. De resultaten van 2018 
moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd.  

De resultaten van de EU-SILC/IMA-AIM tonen aan dat ongeveer 2% van de 
gezinnen kampt met catastrofale eigen betalingen, en dit ligt ver onder de 
resultaten van de HBS. De resultaten bleven ook stabiel in de tijd. 
Catastrofale eigen betalingen zijn bijna volledig geconcentreerd in het eerste 
kwintiel. Op basis van het gezinsinkomen ligt de incidentie hoger, namelijk 
3,4% in 2012 en 2,7% in 2016. 

De verschillen tussen de resultaten van de HBS en de EU-SILC/IMA-
AIM data kunnen verklaard worden door de gezondheidsuitgaven, die in de 
HBS hoger liggen. Daar registreert men namelijk ook de uitgaven die niet 
door de ziekteverzekering worden terugbetaald, zoals geneesmiddelen 
zonder terugbetaling (bv. slaapmiddelen) en brillen. Bovendien is er geen 
correctie voor terugbetalingen door de ziekteverzekering en voor 
beschermingsmaatregelen zoals de maximumfactuur. De uitgaven in de 
EU-SILC/IMA-AIM data zijn daarentegen beperkt tot uitgaven die gedekt 
worden door de ziekteverzekering en ze houden wel rekening met 
terugbetalingen en beschermingsmaatregelen, maar slechts in beperkte 
mate met ambulante supplementen. Hierdoor liggen ze lager. Onze 
resultaten geven aan dat catastrofale uitgaven in kwintielen 3 tot 5 in de 
HBS te maken hebben met uitgaven voor brillen, tandzorg, 
ziekenhuisopnames, specialistische zorg en kinesitherapie (zie ook 
sectie 3.3.4).  

We gingen ook na welke impact supplementen voor ziekenhuiszorg op 
de catastrofale uitgaven hebben. Wanneer ziekenhuissupplementen op nul 
werden gezet voor gezinnen met een hospitalisatieverzekering en een 
correctie voor terugbetalingen door het ziekenfonds werd doorgevoerd, 
daalde de incidentie van catastrofale uitgaven in de HBS substantieel (4,1% 
en 2,4% in 2016 en 2018 in plaats van 5,5% en 3,8%). De resultaten in de 
EU-SILC/IMA-AIM data veranderden echter nauwelijks bij het weglaten van 
deze supplementen voor alle gezinnen. De meeste catastrofale uitgaven 
worden hier namelijk veroorzaakt door (verder) verarmende eigen 
betalingen, en deze zijn per definitie catastrofaal (zie hierboven). De 
incidentie van (verder) verarmende uitgaven is echter vooral gevoelig voor 
het hebben van eigen betalingen, eerder dan de hoogte van de eigen 
betalingen. Omdat de eigen betalingen weliswaar lager, maar niet weg zijn, 
heeft het al dan niet weglaten van ziekenhuissupplementen daardoor 
slechts een beperkte impact op zowel de incidentie van (verder) verarmende 
als catastrofale eigen betalingen. 

De Belgische HBS-resultaten lagen voor 2016 en 2018 rond het 
gemiddelde van een selectie van Europese landen, maar waren wel 
minder goed dan die van Duitsland (2013: 2,4%) of Frankrijk (2011: 1,9%). 
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Figuur 4 – Evolutie van het aandeel gezinnen met catastrofale eigen betalingen  

 
 

3.3.3. Zorgkosten nemen een steeds grotere hap uit het 
gezinsbudget  

Welk aandeel van de totale gezinsuitgaven wordt besteed aan de eigen 
betalingen voor gezondheidszorg? In de algemene bevolking stegen de 
eigen betalingen van bijna 5% van de totale gezinsuitgaven (2012, HBS) 
naar 5,5% (2018, HBS). Voor gezinnen met catastrofale eigen betalingen 
steeg dit aandeel nog meer, van 26% (2012, HBS) naar bijna 33% (2018, 
HBS). Ook de resultaten van de EU-SILC/IMA-AIM data wijzen op een 
stijging tussen 2012 en 2016 van 1,8% naar 2,1% in de algemene bevolking 
en van 8,9% naar 9,5% voor gezinnen met catastrofale eigen betalingen. 
Opnieuw is het verschil tussen de resultaten van de twee steekproeven te 
verklaren door de gezondheidsuitgaven die worden geregistreerd (zie 
sectie 3.3.2). 

3.3.4. Welke gezondheidsdiensten veroorzaken het vaakst 
financiële problemen? 

Figuur 5 verdeelt de eigen betalingen per type gezondheidsdienst, voor de 
volledige bevolking (totaal en per inkomenskwintiel) en voor gezinnen met 
catastrofale eigen betalingen (totaal en voor het 1ste/laagste kwintiel; andere 
kwintielen worden niet weergegeven, vanwege de te kleine groep). De 
gegevens zijn van 2016 (EU-SILC/IMA-AIM) en 2018 (HBS). 
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Figuur 5 – Verdeling van eigen betalingen per gezondheidsdienst onder de bevolking en de gezinnen met catastrofale bijdragen 
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HBS, een overzicht van de eigen betalingen voor gedekte en niet-
gedekte diensten en producten 
Uit de HBS blijkt dat de bevolking de meeste eigen betalingen gingen naar 
geneesmiddelen (27%), ambulante zorg (25%) en medische hulpmiddelen 
(brillen, prothesen, enz.) (14%). Deze verdeling is stabiel doorheen de tijd, 
maar er zijn wel belangrijke verschillen tussen de kwintielen, en dan vooral 
tussen de laagste en de hoogste twee kwintielen. Gezinnen in de laagste 
twee kwintielen hebben relatief meer uitgaven voor geneesmiddelen en 
ambulante zorg en minder uitgaven voor medische hulpmiddelen, tandzorg 
en ziekenhuiszorg, dan de hoogste twee kwintielen.  

De uitgaven voor gezinnen met catastrofale eigen betalingen verschillen 
substantieel met die in de algemene bevolking. Vooral uitgaven voor 
medische hulpmiddelen (23%), ziekenhuiszorg (20%) en tandzorg (16%) 
nemen bij hen een belangrijk aandeel in. De eigen betalingen voor 
geneesmiddelen nemen dan weer een beperkter aandeel in (10%). De 
uitgaven voor gezinnen in het eerste kwintiel met catastrofale uitgaven 
wijken hier enigszins vanaf. Zij besteden relatief meer aan geneesmiddelen 
en paramedische diensten (uitgaven voor kinesitherapie, psychologische 
hulp, voedingsadvies, logopedie) dan aan tandzorg en medische 
hulpmiddelen, mogelijk ook omdat de uitgaven voor deze laatste 
categorieën sterk beperkt of uitgesteld worden.  

EU-SILC/IMA-AIM, een overzicht van de eigen bijdragen, maar enkel 
voor de gedekte diensten en producten 
De EU-SILC/IMA-AIM data geven enkel informatie over de eigen betalingen 
voor zorgproducten en -diensten die gedekt worden door de verplichte 
ziekteverzekering. Daardoor verschillen de resultaten aanzienlijk van die 
van de HBS. De meeste eigen betalingen gebeurden voor ziekenhuiszorg 
(29%), specialistische zorg (24%) en geneesmiddelen (14%). Het aandeel 
van de eigen betalingen voor tandzorg, specialistische zorg en 
ziekenhuiszorg steeg, en dat voor huisartsenzorg en geneesmiddelen nam 
af, dit laatste van 24% (2008) naar 14% (2016). Gezinnen met catastrofale 
eigen betalingen hadden in de eerste plaats belangrijke uitgaven voor 
ziekenhuiszorg. 

Meer details over deze resultaten vindt u in sectie 3.1.4.2 van het 
wetenschappelijk rapport. 

3.3.5. Welke bescherming biedt de maximumfactuur?  
De invloed van de maximumfactuur (MAF, zie Tekstvak 5) op remgelden en 
eigen betalingen als fractie van het gezinsinkomen wordt geïllustreerd in 
Figuur 6. Ieder gezin wordt voorgesteld door een cirkel (geen 
terugbetalingen via de MAF) of een lichtblauwe driehoek (wel 
terugbetalingen via de MAF). Het linkse en middelste paneel tonen de 
remgelden als aandeel van het gezinsinkomen, respectievelijk voor en na 
toepassing van de MAF, terwijl het rechtse paneel de eigen betalingen 
(remgelden en supplementen samen) na toepassing van de MAF in kaart 
brengt. Bij gebrek aan informatie kunnen we hierbij geen rekening houden 
met eventuele terugbetalingen via een hospitalisatieverzekering. De zwarte 
horizontale lijn geeft een fractie van 4,5% van het gezinsinkomen aan, de 
bovengrens die de remgeldplafonds van de MAF impliciet opleggen voor de 
meeste gezinnen.45 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
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Figuur 6 – De impact van de maximumfactuur op remgelden en eigen betalingen als fractie van het gezinsinkomen 

 
 

Uit Figuur 6 blijkt dat de meerderheid van de gezinnen met een hoog 
aandeel remgeld in hun gezinsinkomen, ook effectief terugbetalingen 
ontvangt via de maximumfactuur (vergelijking tussen linkse en middelste 
panel). De uitzonderingen hierop hebben mogelijk te maken met het feit dat 
het remgeldplafond wordt gebaseerd op het belastbaar inkomen van drie 
jaar voordien (sinds 2019 twee jaar voordien). Hierbij is wel een belangrijke 
kanttekening te maken. Het remgeld na MAF neemt over het algemeen een 
groter aandeel van het gezinsbudget in bij gezinnen met lagere inkomens 
(middelste paneel in Figuur 6). De MAF limiteert het remgeld als aandeel 
van het gezinsinkomen tot een maximum van ongeveer 4,5% voor gezinnen 

met een armoederisico of in de lage middenklasse. Dit maximum zakt naar 
ongeveer 3% tot 4% voor gezinnen in de kernmiddenklasse en naar 
ongeveer 2% tot 3% voor gezinnen in de hoge middenklasse. De meer 
welvarende gezinnen betalen dus relatief minder remgeld.  

Een tweede vaststelling is dat de MAF dan wel een effectief instrument is 
om het aandeel remgeld in het gezinsinkomen te beperken, maar dat 
supplementen de impact van dit beschermend effect tegenwerken. 
Wanneer supplementen (waartegen de MAF geen bescherming biedt) in 
rekening worden gebracht, zien we dat de eigen betalingen bij een groot 
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aantal gezinnen de drempel van 4,5% van het gezinsbudget overschrijden. 
Het is daarbij opvallend dat supplementen een erg groot aandeel van het 
gezinsinkomen kunnen uitmaken voor gezinnen met armoederisico, in de 
lage middenklasse en kernmiddenklasse en niet enkel betaald worden door 
gezinnen met hogere inkomens. Hoewel de impact van supplementen 
(gedeeltelijk) kan opgevangen worden door een hospitalisatieverzekering, 
zal dit niet voor alle gezinnen het geval zijn. De impact van supplementen 
op de hoge eigen betalingen, en de daarmee gepaard gaande financiële 
problemen, vormt bijgevolg een aandachtspunt. 

3.4. Het herverdelende effect van de financiering van de 
Belgische ziekteverzekering  

In 2017 bedroeg het budget van de verplichte ziekteverzekering ongeveer 
€ 33 miljard (inclusief dat voor de bevoegdheden overgedragen naar de 
deelstaten door de 6de staatshervorming), en deze verzekering dekt het 
grootste deel van de uitgaven voor gezondheidszorg. Ze wordt 
gefinancierd door een combinatie van directe en indirecte belastingen 
en sociale bijdragen (zie ook Tekstvak 4).  

De Belgische verplichte ziekteverzekering is niet alleen een verzekering 
tegen ziektekosten, maar is ook een solidair systeem. Ze wil twee vormen 
van solidariteit teweegbrengen: inkomens- en risicosolidariteit. 
Inkomenssolidariteit betekent dat mensen met een hoger inkomen meer 
bijdragen dan mensen met een lager inkomen. Risicosolidariteit houdt in 
dat mensen met een lager gezondheidsrisico ook betalen voor de zorg voor 
mensen met een hoger risico, ongeacht het inkomen. Zo betalen chronisch 
zieken niet meer voor de verplichte ziekteverzekering dan gezonde mensen. 
Wie weinig zorg gebruikt, betaalt dus mee aan de kosten van mensen die 
veel zorg nodig hebben.32  

Wat is nu een billijke verdeling van de financiering van de 
ziekteverzekering? Doorgaans verstaat men in deze context billijkheid als 
de mate waarin deze financiering afgestemd is op de financiële draagkracht 
van het gezin. Om het herverdelende effect te berekenen, gebruiken we 
bruto gezinsinkomen als maatstaf voor financiële draagkracht. Volgens het 
principe van de horizontale billijkheid moeten gezinnen met een 

gelijkaardig bruto gezinsinkomen dezelfde bijdrage voor zorg betalen. 
Verticale billijkheid houdt in dat gezinnen met een verschillend bruto 
gezinsinkomen een verschillende bijdrage moeten betalen. 
Inkomenssolidariteit wordt doorgaans beschouwd als een verticale 
herverdeling, wat inhoudt dat gezinnen met een hoger inkomen 
(relatief) meer bijdragen. 

3.4.1. Hoe gingen we te werk? 
In het KCE HSPA-rapport van 2019 wordt de verticale billijkheid gemeten 
aan de hand van het aandeel van de progressieve inkomsten voor de 
financiering van de verplichte ziekteverzekering.27 Met progressiviteit 
verwijzen we niet naar het patiëntaandeel in de zorgkosten (zoals 
supplementen, remgeld, niet-terugbetaalde geneesmiddelen, premies voor 
privéverzekering, enz.), maar naar de manier waarop de gemiddelde 
belastingvoet evolueert in functie van het inkomen.  

Tekstvak 7 – Progressieve, proportionele en regressieve bijdragen 

Progressieve bijdragen: de gemiddelde belastingvoet stijgt met het 
inkomen. Gezinnen met een hoger inkomen dragen relatief meer bij (bv. de 
personenbelasting). 

Proportionele bijdragen: de gemiddelde belastingvoet is constant. Elk 
gezin draagt dus evenveel bij, los van het inkomen (bv. een vlaktaks). 

Regressieve bijdragen: de gemiddelde belastingvoet daalt met het 
inkomen. Gezinnen met een hoger inkomen dragen dan relatief minder bij 
(bv. verbruiksbelastingen zoals de BTW - belasting over toegevoegde 
waarde). 

In de huidige sectie verbeteren we de analyse in de HSPA van 2019 en 
bestuderen we de progressiviteit en regressiviteit van de bijdragen aan de 
ziekteverzekering op basis van de gegevens op gezinsniveau.27 Dit doen we 
voor elke financieringsbron afzonderlijk, en voor alle bronnen samen. Door 
gegevens op gezinsniveau te gebruiken, kunnen we een stap verder gaan 
in de analyse, en ook het herverdelend effect van elke financieringsbron en 
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alle bronnen samen beoordelen. Het herverdelende effect is een 
indicator van inkomenssolidariteit binnen de gezondheidszorg. Het geeft 
het verschil in inkomensongelijkheid weer, voor en na de bijdragen voor de 
verplichte ziekteverzekering.3, 39 Als de bijdragen leiden tot een lagere 
inkomensongelijkheid is het herverdelende effect positief. Als daarentegen 
de inkomensongelijkheid toeneemt door betalingen voor gezondheidszorg, 
is het herverdelende effect negatief.  

De inkomensgegevens van de EU-SILC/IMA-AIM data dateren van het jaar 
voor de datacollectie, daarom vergelijken we in deze sectie de jaren 2007, 
2011 en 2015 in plaats van 2008, 2012 en 2016. In secties 3.2.2 en 3.2.3 
van het wetenschappelijk rapport vindt u meer details over de 
gegevensbronnen en de gebruikte methode. 

3.4.2. Financiering van de publieke ziekteverzekering 
De financiering van de publieke ziekteverzekering bestaat uit een 
combinatie van sociale bijdragen (van werknemers, werkgevers, 
gepensioneerden, zelfstandigen en de bijzondere bijdrage sociale 
zekerheid), de alternatieve financiering (BTW, accijnzen op tabak en 
verpakkingen en roerende voorheffing), overheidssubsidies (voor de 
eenvoud van de analyse nemen we aan dat deze gefinancierd worden 
vanuit de personenbelasting) en een reeks kleinere heffingen en 
ontvangsten. Deze laatste categorie vertegenwoordigt ongeveer 5% van de 
totale financiering en laten we buiten beschouwing. Doorheen de tijd is de 
samenstelling van de financiering grondig veranderd, wat een effect heeft 
op zowel de progressiviteit/regressiviteit als het herverdelend effect. Meer 
gedetailleerde informatie staat in Tabel 4 van het wetenschappelijk rapport. 

• Tussen 2007 en 2011 steeg het budget van de ziekteverzekering 
aanzienlijk. Dit werd gefinancierd door een uitbreiding van de 
alternatieve financiering en vooral dan van de BTW. Het aandeel van 
de alternatieve financiering in het budget voor de ziekteverzekering 
steeg van 23% in 2007 naar 32% in 2011, terwijl het aandeel van 
sociale bijdragen over dezelfde periode daalde van 62% naar 54% en 
het aandeel overheidssubsidies stabiel bleef. 

• Tussen 2011 en 2015 vond een herverdeling van bevoegdheden plaats 
in het kader van de 6de staatshervorming (bv. residentiële zorg van 
ouderen, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, investeringen in 
ziekenhuisinfrastructuur). De financiering van deze bevoegdheden 
gebeurde via overheidssubsidies, waardoor het belang hiervan steeg 
van 10% in 2011 naar 21% in 2015.50 Het aandeel van alternatieve 
financiering in het budget van de ziekteverzekering daalde tot 16%, 
terwijl de sociale bijdragen licht toenamen tot 58%. 

• Tussen 2015 en 2017 was er een belastinghervorming (‘tax shift’) die 
onder meer leidde tot een daling van sociale bijdragen van werkgevers. 
Het belang van de sociale bijdragen in het budget van de 
ziekteverzekering daalde daardoor tot 54%. Ook de alternatieve 
financiering werd hervormd.51 Ontvangsten uit accijnzen worden 
vandaag niet langer gebruikt voor de financiering van de 
ziekteverzekering, en de financiering via de BTW en de roerende 
voorheffing werd belangrijker. Het aandeel uit alternatieve financiering 
steeg naar 21%. 

3.4.3. Progressiviteit en regressiviteit van de financieringsbronnen 
van de verplichte ziekteverzekering 

We onderzochten de progressiviteit en regressiviteit van elk van de drie 
belangrijkste financieringsbronnen van de publieke ziekteverzekering: 
overheidssubsidies, sociale bijdragen en alternatieve financiering, en van al 
deze bronnen samen, voor de periode 2007- 2015. 

Overheidssubsidies zijn de meest progressieve financieringsbron, want 
hogere inkomens worden via de personenbelasting aan een hoger tarief 
belast. Hoewel ze vaak als een proportionele financieringsbron worden 
beschouwd, blijkt uit onze analyse dat ook sociale bijdragen in feite een 
progressieve financieringsbron zijn. Ze bevatten dan ook een aantal 
progressieve elementen, zoals (1) vrijstellingen voor bepaalde soorten 
inkomens (bv. werkloosheidsuitkering, leefloon); (2) verminderingen voor 
werknemers met een laag loon (werkbonus); (3) lagere bijdragen voor 
gepensioneerden; en (4) verminderingen van de sociale 
werkgeversbijdragen voor specifieke doelgroepen, zoals bij het aanwerven 
van langdurig werklozen. Bovendien moeten zowel groot -als 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_334_Equity_Belgian_health_system_Report.pdf
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laagverdieners in ons land sociale bijdragen betalen, in tegenstelling tot bv. 
in Duitsland, waar grootverdieners vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en 
gedekt worden door een private verzekering. 

De alternatieve financiering is een regressieve financieringsbron. Ze 
bestond tussen 2007 en 2015 grotendeels uit BTW en accijnzen op tabak 
en verpakkingen. Deze verbruiksbelastingen zijn regressief, omdat de 
gezinnen met lage inkomens een hoger deel van hun inkomen (of soms 
meer dan hun inkomen) aan consumptie besteden dan gezinnen met hoge 
inkomens en verbruiksbelastingen daarom zwaarder doorwegen in hun 
gezinsinkomen. De roerende voorheffing op kapitaalinkomsten is wel een 
progressieve financieringsbron, maar ze maakt slechts een klein deel uit van 
de alternatieve financiering. In 2017 is haar aandeel in de alternatieve 
financiering weliswaar verhoogd, terwijl accijnzen niet langer een bron van 
inkomsten waren.51 Verwacht wordt dat dit de regressiviteit van de 
alternatieve financiering doet afnemen. 

De resultaten geven aan dat de progressiviteit of regressiviteit van elke 
financieringsbron afzonderlijk vrij stabiel blijft doorheen de tijd. Aan de 
andere kant is er nogal wat variatie in de progressiviteit van alle 
financieringsbronnen samen. De progressiviteit nam tussen 2007 en 
2011 af door het toenemende belang van alternatieve financiering, ten koste 
van de sociale bijdragen. De toename van de progressiviteit tussen 2011 en 
2015 wordt verklaard door de toename van overheidssubsidies, en de 
afname van alternatieve financiering (zie sectie 3.4.2).  

3.4.4. Herverdelend effect van de financiering van de verplichte 
ziekteverzekering 

Figuur 7 en Tabel 2 geven het herverdelende effect van de verschillende 
financieringsbronnen weer. Naast de progressiviteit van de 
financieringsbron is ook het bedrag aan inkomsten dat via die 
financieringsbron wordt geïnd een bepalende factor. 
Overheidssubsidies zijn bijvoorbeeld een meer progressieve 
financieringsbron dan sociale bijdragen. Toch is het herverdelende effect via 
de sociale bijdragen belangrijker, omdat ze een groter deel van de 
inkomsten voor de ziekteverzekering uitmaken dan de overheidssubsidies 
(zie ook sectie 3.4.2). 

Het herverdelende effect is positief en stabiel in de tijd voor de sociale 
bijdragen, wat betekent dat er een herverdeling plaatsvindt van hoge naar 
lage inkomens. Het effect is ook positief voor overheidssubsidies en het 
nam tussen 2011 en 2015 toe, omdat de financiering via overheidssubsidies 
toenam in die periode. Het herverdelende effect van de alternatieve 
financiering is echter negatief en houdt een transfer in van gezinnen met 
een laag naar een hoog inkomen. De evolutie van het negatieve effect ligt 
in lijn met het aandeel van de alternatieve financiering in het budget van de 
ziekteverzekering (zie sectie 3.4.2). Wanneer alle financieringsbronnen 
worden gecombineerd, is er een positief herverdelingseffect (witte ruiten 
in Figuur 7).  

Een derde bepalende factor is de horizontale onbillijkheid of ongelijke 
financiële bijdragen door gezinnen met hetzelfde inkomen, die de 
herverdeling door de financiering van de ziekteverzekering verkleint. De drie 
meest rechtse kolommen in Tabel 2 geven deze verminderde herverdeling 
weer. De waarde in de kolom vertegenwoordigt de verticale herverdeling in 
verhouding tot het totale herverdelende effect. Zonder horizontale 
onbillijkheid is de verticale herverdeling gelijk aan het herverdelende effect 
en zou het percentage in de kolom 100% bedragen. Bij horizontale 
onbillijkheden, is er een afwijking van 100%, en grotere afwijkingen zijn een 
indicatie voor een grotere horizontale onbillijkheid. Zo betekent de 114% 
voor sociale bijdragen in 2007 en 2015 dat het herverdelende effect 14% 
hoger zou zijn indien er geen horizontale onbillijkheid was. 

Over het algemeen blijkt het verticale effect veel belangrijker te zijn dan 
de horizontale onbillijkheid. Voor overheidssubsidies en de 
alternatieve financiering liggen de fracties vrij dicht bij 100%, wat duidt op 
kleine horizontale onbillijkheden. Voor sociale bijdragen zou het 
herverdelende effect 11% tot 14% hoger liggen zonder horizontale 
onbillijkheden. Dit houdt in dat een aanzienlijk aantal gezinnen met een 
vergelijkbaar bruto gezinsinkomen verschillende sociale bijdragen betaalt. 
Dit is niet verwonderlijk, want de bijdragen worden vooral door de 
beroepsactieve bevolking betaald. Daardoor betalen gezinnen met een 
vergelijkbaar bruto inkomen, maar met een verschillend aandeel van 
inkomen uit werk verschillende sociale bijdragen. Dit effect loopt door naar 
de volledige financiering van de ziekteverzekering, waar het herverdelende 
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effect 14% tot 24% hoger zou zijn zonder horizontale onbillijkheden. De 
impact van deze horizontale onbillijkheden nam wel af in de loop van de tijd. 

Eigen betalingen zwakken het herverdelend effect en de 
inkomenssolidariteit via de verplichte ziekteverzekering af 
Voor de eigen betalingen kunnen we op dezelfde manier de progressiviteit 
of regressiviteit en het herverdelend effect berekenen. Hieruit blijkt dat de 
eigen betalingen regressief zijn (meer regressief dan de alternatieve 
financiering) en dus een negatieve impact hebben op het herverdelend 
effect. Ze verlagen met andere woorden de inkomenssolidariteit die 
ingebouwd zit in de verplichte ziekteverzekering. 

  

 

Figuur 7 – Herverdelend effect per financieringsbron doorheen de tijd 

 

Tabel 2 – Herverdelend effect per financieringsbron en verticale 
herverdeling doorheen de tijd 

 Herverdelend effect 
(HE) 

Verticale herverdeling in 
verhouding tot HE 

 2007 2011 2015 2007 2011 2015 

Sociale bijdragen 0,010 0,010 0,010 114,0% 111,2% 114,0% 

Alternatieve 
financiering -0,006 -0,008 -0,004 98,1% 99,4% 97,2% 

Overheidssubsidies 0,003 0,004 0,007 101,1% 101,4% 103,7% 

Totaal 0,008 0,005 0,015 122,7% 123,8% 113,7% 
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4. VOORSTELLEN VOOR EEN MEER 
BILLIJKE TOEGANG TOT EN 
FINANCIERING VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG 

Een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg zijn 
centrale doelstellingen die de overheid poogt te realiseren via de verplichte 
ziekteverzekering.  

Het gezondheidszorgsysteem zou getoetst moeten worden aan het behalen 
van deze doelstellingen. Kan iedereen met een zorgnood een beroep doen 
op de gezondheidszorg zonder in financiële problemen te geraken? Het 
meten en monitoren van de billijkheid in de toegang tot en financiering van 
de gezondheidszorg is daarom noodzakelijk. Het vormt ook een onderdeel 
van een Health System Performance Assessment.  

De mate waarin billijkheid in toegang tot zorg en de betaalbaarheid ervan 
wordt bereikt, was het onderwerp van dit rapport.  

Toegankelijkheid. Beleidsverklaringen en –doelstellingen verwijzen 
doorgaans naar de toegankelijkheid van de zorg. In de praktijk is 
toegankelijkheid echter een moeilijk kwantificeerbaar begrip en wordt 
gebruik van zorg geanalyseerd, zo ook in deze studie. Horizontale billijkheid 
in zorggebruik betekent eenzelfde zorggebruik voor individuen met 
eenzelfde zorgnood, ongeacht hun inkomen, onderwijsdiploma, job, 
woonplaats of herkomst. Verschillen in zorggebruik naar zorgnood worden 
met andere woorden als rechtvaardig beschouwd, terwijl socio-
economische of andere verschillen in zorggebruik onrechtvaardig zijn. Dit 
principe werd geëvalueerd door zorggebruik te corrigeren voor zorgnood en 
vervolgens systematische socio-economische verschillen in kaart te 
brengen. 

Betaalbaarheid. De financiering van gezondheidszorg valt uiteen in de 
financiering van de verplichte ziekteverzekering enerzijds, en eigen 
betalingen op het moment van zorggebruik anderzijds. Om te vermijden dat 
individuen met een hoge zorgnood en zorggebruik in financiële 
moeilijkheden zouden komen, wordt de financiering van zorg en het gebruik 
in belangrijke mate gescheiden via tussenkomst van de ziekteverzekering. 
Billijkheid in de financiering van gezondheidszorg stelt dat bijdragen aan de 
verplichte ziekteverzekering gebeuren in functie van het gezinsinkomen, dat 
er solidariteit is tussen rijke en arme gezinnen. Ondanks de tussenkomst 
van de ziekteverzekering, wordt de Belgische gezondheidszorg gekenmerkt 
door relatief hoge eigen betalingen. Dit in combinatie met verschillende 
beschermingsmaatregelen om de financiële impact van de eigen betalingen 
te beperken voor financieel zwakke groepen en chronische zorggebruikers. 
We bestudeerden of gezinnen in financiële moeilijkheden raken door eigen 
betalingen en evalueerden de incidentie van catastrofale en verarmende 
eigen betalingen. Hoge eigen betalingen kunnen andere noodzakelijke 
uitgaven van gezinnen, zoals voedsel, huur en andere vaste kosten (water, 
elektriciteit, verwarming), beperken of ermee in concurrentie staan.  

Uitgestelde zorg omwille van betaalbaarheid. Een brug tussen beide delen 
is de analyse van uitgestelde zorg omwille van de betaalbaarheid. Wanneer 
zorg moeilijk betaalbaar is, kan dat enerzijds leiden tot zorggebruik in 
combinatie met financiële problemen of anderzijds uitstel van zorg en 
toegankelijkheidsproblemen.  

Dit rapport was beperkt in scope tot een subset van indicatoren opgenomen 
in het KCE HSPA rapport van 2019. Specifieke groepen, zoals daklozen, 
gevangenen, vluchtelingen en rusthuisbewoners zijn niet vertegenwoordigd 
in de data. Voor toegankelijkheid van zorg voor deze groepen verwijzen we 
naar andere rapporten.52-55 
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4.1. Verlaag de eigen betalingen op het moment van 
zorggebruik voor financieel kwetsbare groepen 

• Zorg waarbij er geen of een lage directe betaling is op het moment 
van gebruik is billijker verdeeld. De toepassing van de verplichte 
derdebetalersregeling zou daarom voor financieel zwakke groepen 
moeten uitgebreid worden naar tandartsen, specialisten en andere 
soorten zorg waarvoor toegankelijkheidsproblemen worden 
vastgesteld. Om de impact van een dergelijke uitbreiding van de 
derdebetalersregeling na te gaan, moeten we beter zicht krijgen op 
mogelijke gedragswijzigingen.  

• Om de directe betaling verder te verlagen zouden terugbetalingen in 
het kader van de maximumfactuur geïntegreerd moeten worden in 
het systeem van de derdebetalersregeling. Zo zouden gezinnen die 
hun remgeldplafond hebben bereikt geen remgeld meer moeten 
betalen bij een contact met een zorgverlener die de 
derdebetalersregeling toepast. Door een verdere digitalisering, zoals 
het gebruik van elektronische getuigschriften, zou dit prioritair 
gerealiseerd kunnen worden voor gezinnen met de verhoogde 
tegemoetkoming waarbij het remgeldplafond in de maximumfactuur 
gekend is. 

Billijkheid in zorggebruik is beter wanneer derdebetalersregeling van 
toepassing is  
We stelden vast dat gebruik van ziekenhuiszorg over het algemeen in 
verhouding staat tot de zorgnoden en dus vrij billijk verdeeld is. Ook de 
onbillijkheid in voorgeschreven medicatiegebruik is over het algemeen 
beperkt. Financieel zwakke groepen maken zelfs meer gebruik van 
spoedeisende hulp dan verwacht op basis van hun zorgnood, wellicht deels 
als substitutie van huisartsenzorg en specialistische zorg waar ze net minder 
gebruik van maken. Dit zijn niet toevallig types zorg waar de 
derdebetalersregeling op van toepassing is.  

Ook met betrekking tot huisartsenzorg is het beeld duidelijk. Mensen met 
verhoogde tegemoetkoming, die genieten van de verplichte toepassing van 

de derdebetalersregeling en lager remgeld, hebben een gebruik in lijn met 
hun zorgnood, terwijl we voor andere financieel zwakkere groepen (mensen 
met armoederisico, ernstige materiële deprivatie, werklozen, 
alleenstaanden) een lager gebruik vaststellen. Een consultatie bij de 
huisarts is relatief goedkoop voor de patiënt, maar we stellen vast dat ook 
dit een financiële drempel kan zijn. Ook in de recente studie van het 
Onderzoekscentrum Sociaal Europa kwam uit gesprekken met huisartsen, 
maatschappelijk werkers en chronisch zieke patiënten naar voren dat het 
moeten voorschieten van terugbetaalbare kosten een zeer belangrijke 
belemmering van de toegang tot de gezondheidszorg vormt.34 De 
derdebetalersregeling is een effectief instrument om de directe uitgave op 
het moment van zorggebruik en dus de financiële drempel te verlagen en 
toegankelijkheid en gebruik te verhogen.33, 56 Onderzoek heeft ook 
aangetoond dat de maatregel slechts beperkt wordt toegepast en relatief 
ongekend is bij mensen met recht op het statuut van persoon met een 
chronische aandoening, die de toepassing van de derdebetalersregeling 
kunnen vragen (zie Tekstvak 5).56 

Onbillijkheid is hoog en neem toe voor tandzorg en ambulante 
specialistische zorg 
Daarnaast stelden we vast dat onbillijkheid in gebruik van specialistische 
zorg en (preventieve) tandzorg aanzienlijk is en toenam doorheen de tijd. 
Het gebruik in hogere inkomensgroepen en opleidingsniveaus is 
substantieel hoger dan bij lagere inkomensgroepen en opleidingsniveaus. 
Ook mensen met ernstige materiële deprivatie, werklozen, alleenstaanden 
en zelfs mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming hebben een lager 
gebruik dan verwacht op basis van hun zorgnoden. 
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Uitgestelde zorg omwille van financiële redenen in gezinnen zonder 
marge om het volledige bedrag voor te schieten 
Een duidelijke conclusie uit de analyse van onvervulde zorgbehoeften 
omwille van financiële redenen is dat een grote meerderheid van deze 
mensen geen buffer heeft om onverwachte uitgaven op te vangen. Zij 
moeten kiezen tussen uitgaven voor basisbehoeften en gezondheidszorg. 
Mensen met onvervulde zorgbehoeften gebruiken wel zorg, maar minder 
dan verwacht op basis van hun zorgnood, zeker specialistische zorg en 
tandzorg. We zien een duidelijke stijging in de tijd van mensen met 
onvervulde zorgbehoeften die zich inschrijven in wijkgezondheidscentra, 
waar geen remgeld dient te worden betaald voor huisartsenzorg.  

4.2. Versterk de selectiviteit in de beschermingsmaatregelen 

• Ondanks de toename in het aantal rechthebbenden op de verhoogde 
tegemoetkoming, blijkt in 2016 een derde van de mensen met een 
armoederisico niet gedekt te zijn door dit statuut, waaronder ook 
mensen met materiële deprivatie. Het recht op de verhoogde 
tegemoetkoming zou zoveel als mogelijk automatisch moeten 
toegekend worden met zo recent mogelijke inkomensinformatie.  
Hierbij dient onderzocht te worden hoe de voorwaarden kunnen 
aangepast worden zodat (1) financieel zwakke groepen maximaal 
bereikt worden en (2) een automatische toekenning mogelijk wordt.  
Recente inkomensinformatie kan sneller bekomen worden vanuit de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) dan vanuit de 
belastingaangiften. Hierbij kan onderzocht worden of eenzelfde 
inkomensconcept en gezinsconcept kan gebruikt worden voor de 
verhoogde tegemoetkoming en de inkomensmaximumfactuur. Dit 
zou toelaten om naast een automatisch onderzoek naar het recht op 
verhoogde tegemoetkoming, ook voor ieder gezin automatisch het 
remgeldplafond in de maximumfactuur mee te delen en de 
transparantie van de bescherming te verhogen. Een harmonisatie van 
het inkomensconcept of gezinsconcept tussen systemen moet wel 
met de nodige voorzichtigheid ingevoerd worden. Verdere analyse is 
nodig om te bepalen welk concept het meest geschikt is om de 

relatieve welvaartspositie van bijvoorbeeld actieve en niet-actieve of 
grote en kleine gezinnen te vergelijken. Het BELMOD 
microsimulatiemodel dat ontwikkeld wordt bij de FOD Sociale 
Zekerheid zou hiervoor gebruikt kunnen worden. 

• De remgeldplafonds van de maximumfactuur beperken het aandeel 
remgeld in het gezinsinkomen. Dit aandeel ligt echter hoger voor 
gezinnen met lage inkomens in vergelijking met hoge inkomens. Er 
zou overwogen moeten worden om een bijkomend lager 
remgeldplafond in te voeren zodat er meer selectiviteit is in de 
maximumfactuur.  

Dekking door beschermingsmaatregelen neemt toe, maar er zijn 
belangrijke hiaten 
Er zijn heel wat beschermingsmaatregelen in de ziekteverzekering gericht 
op lage inkomens, chronische zorggebruikers en mensen met hoge 
zorgkosten. Het gebruik van deze beschermingsmaatregelen neemt toe 
doorheen de tijd. Zo maken bijvoorbeeld steeds meer gezinnen gebruik van 
de verhoogde tegemoetkoming of krijgen ze terugbetalingen in het kader 
van de maximumfactuur. 

Voor de verhoogde tegemoetkoming, toont Figuur 2 echter aan dat een 
derde van de mensen met een armoederisico niet van dit voordeel geniet, 
waaronder ook mensen met ernstige materiële deprivatie. Aan de andere 
kant genoten mensen uit de kernmiddenklasse en uit de hoge middenklasse 
in 2016 van de verhoogde tegemoetkoming. Een automatische toekenning 
van het recht op basis van zo recent mogelijke inkomensinformatie kan 
bijdragen tot een hogere take-up van de verhoogde tegemoetkoming. 
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De huidige beschermingsmaatregelen zijn onvoldoende om de 
toename van onvervulde zorgbehoeften tegen te gaan 
Er is reeds een hoge opname van deze beschermingsmaatregelen door 
mensen die aangeven zorg uit te stellen omwille van financiële redenen. 
Ongeveer 65% (56%) van de groep met onvervulde medische 
zorgbehoeften (tandzorgbehoeften) krijgt een verhoogde tegemoetkoming 
(tegenover 17% in de groep zonder onvervulde zorgbehoeften), ongeveer 
22% (19%) met onvervulde medische zorgbehoeften (tandzorgbehoeften) 
heeft het statuut van persoon met een chronische aandoening (tegenover 
12%), en 14% (13%) met onvervulde medische zorgbehoeften 
(tandzorgbehoeften) komt in aanmerking voor het forfait voor chronisch 
zieken (tegenover 7% zonder onvervulde zorgbehoeften). 

Dit komt enerzijds omdat beschermingsmaatregelen gericht zijn op het 
beperken van remgelden en weinig bescherming bieden tegen 
supplementen (zie sectie 4.3), maar anderzijds kan dit betekenen dat meer 
selectiviteit nodig is in de beschermingsmaatregelen. Dat wil zeggen dat de 
beschermingsmaatregelen meer dan voorheen worden toegespitst op de 
financieel zwaksten en voor deze groep genereuzer worden gemaakt.  

Een bijkomend plafond in de maximumfactuur? 
Het remgeld na terugbetaling van de MAF neemt over het algemeen een 
groter aandeel van het gezinsbudget in bij gezinnen met lagere inkomens 
(zie Figuur 6, middelste paneel). De introductie van een bijkomend, lager 
remgeldplafond (eventueel in combinatie met een verhoging van de hoogste 
remgeldplafond in de inkomensmaximumfactuur) kan bijdragen tot meer 
selectiviteit, een daling van de incidentie van onvervulde zorgbehoeften en 
catastrofale eigen betalingen. In KCE rapport 309 werd gesimuleerd wie de 
winnaars, in termen van remgeld, zouden zijn van de invoering van een 
extra remgeldplafond van € 250f. In grote lijnen vallen de winnaars samen 

                                                      
f  In de simulatie werd tegelijkertijd de impact van het afschaffen van de sociale 

maximumfactuur berekend. Het bedrag van het plafond (€ 250) werd arbitrair 
gekozen. 

met de groepen die in de huidige studie tussen de mazen van het net aan 
bestaande beschermingsmaatregelen blijken te vallen.32 

4.3. Verhoog de bescherming tegen toenemende eigen 
betalingen 

• De toename aan eigen betalingen voor zorg doorheen de tijd is 
voornamelijk gerelateerd aan een toename van supplementen en 
slechts in beperkte mate aan een toename van remgelden. Dit stellen 
we ook vast bij gezinnen met armoederisico, de lage middenklasse 
en gezinnen met onvervulde zorgbehoeften omwille van financiële 
redenen. Het aandeel eigen betalingen in het gezinsinkomen kan 
daarom hoog oplopen, ook voor gezinnen met lage inkomens. De 
bescherming tegen supplementen zou daarom verbeterd moeten 
worden. 

• Betere informatie is nodig om de impact van supplementen op 
zorguitgaven te analyseren. Zoals ook aanbevolen in KCE rapport 
309, zou de wetgever moeten gaan naar een zo compleet mogelijke 
verplichte registratie van alle uitgaven (inclusief supplementen) voor 
zorg waarvoor een terugbetaling is voorzien in de verplichte 
ziekteverzekering. Deze informatie zou opgenomen moeten worden 
in de gegevens van de ziekenfondsen. Daarnaast is betere informatie 
nodig over het al dan niet hebben van een hospitalisatieverzekering. 

• In lijn met de aanbevelingen van KCE rapport 322, zouden er 
bijkomende initiatieven genomen moeten worden om de burger te 
informeren en begeleiden in het gebruik van zorg en de potentiële 
dekking door beschermingsmaatregelen. Dit om de 
gezondheidsgeletterdheid in de bevolking en de betaalbaarheid van 
zorg te verbeteren.  
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Beschermingsmaatregelen zijn gericht op remgelden, maar 
supplementen blijven toenemen doorheen de tijd 
Beschermingsmaatregelen in de verplichte ziekteverzekering zijn gericht op 
remgelden. De maximumfactuur zet daarbij een bovengrens op het aandeel 
remgeld in het gezinsinkomen en is een effectief beleidsinstrument dat erin 
slaagt om dit aandeel voor de grote meerderheid van gezinnen onder de 
4,5% te houden. De toename van remgelden doorheen de tijd is dan ook 
relatief beperkt.  

Anderzijds stelden we vast dat de supplementen doorheen de tijd sterk 
toenamen. We praten hierbij in de eerste plaats over 
ziekenhuissupplementen, aangezien de informatie over ambulante 
supplementen incompleet is en niet-terugbetaalde zorg niet opgenomen is 
in de IMA-data. Er is geen maximum aan supplementen in verhouding tot 
het gezinsinkomen. Ook al mogen ziekenhuissupplementen enkel 
aangerekend worden in eenpersoonskamers en zijn ze dus in principe te 
vermijden, blijkt dit in de realiteit niet altijd te lukken. Zo stelden we vast dat 
de toename aan supplementen zeker niet uitsluitend voorkwam bij hogere 
inkomens, maar eveneens bij mensen met armoederisico, in de lage 
middenklasse en bij gezinnen met onvervulde zorgbehoeften omwille van 
financiële redenen. Dit werd geïllustreerd in het rechtse paneel in Figuur 6. 
De bescherming die de maximumfactuur biedt, wordt daardoor deels teniet 
gedaan door de omvang van supplementen in het gezinsinkomen. Hoewel 
de impact van supplementen (gedeeltelijk) kan opgevangen worden door 
een hospitalisatieverzekering, zal dit niet voor alle gezinnen het geval zijn. 

Een hervorming van ziekenhuissupplementen dient niet alleen te worden 
bekeken vanuit het perspectief van billijkheid in de eigen betalingen van de 
patiënt, maar hangt eveneens samen met de financiering van de 
ziekenhuizen en de mogelijkheid van artsen-specialisten die niet of 
gedeeltelijk geconventioneerd zijn, om ambulante supplementen te vragen 
en hun patiënten te behandelen in het ziekenhuis dan wel hun private 
praktijk.  

Evidence-informed beleid vereist bijkomende registratie van gegevens 
Om een beter zicht te krijgen op de impact van supplementen op de 
betaalbaarheid van zorg, uitstel van zorg en potentiële financiële problemen 
bij gebruik van zorg is betere informatie nodig. Zoals ook aanbevolen in KCE 
rapport 309, zou de wetgever moeten gaan naar een zo compleet mogelijke 
verplichte registratie van alle uitgaven (inclusief supplementen) voor zorg 
waarvoor een terugbetaling is voorzien in de verplichte ziekteverzekering. 
De registratie van deze gegevens is nodig om op een geïnformeerde manier 
bijkomende beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. Hoewel een 
billijke toegang tot zorg nagestreefd dient te worden los van de dekking door 
aanvullende verzekeringen, is het aangewezen om betere informatie te 
verzamelen over de dekking door en terugbetalingen van vrijwillige 
hospitalisatieverzekeringen aangeboden door de ziekenfondsen of private 
verzekeraars. 

In de analyse van de catastrofale uitgaven, stelden we vast dat ook uitgaven 
die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald, zoals 
geneesmiddelen zonder terugbetaling (bv. slaapmiddelen) en brillen, 
financiële problemen kunnen veroorzaken. Verder onderzoek naar de 
mogelijkheden om het verplicht verzekerde pakket uit te breiden is nodig. 
Volgens het laatste regeerakkoord is dit ook de ambitie van de huidige 
regering: “De wettelijke groeinorm zal niet enkel dienen ter financiering van 
het volume-effect in de vraag maar moet ook nieuwe zorginitiatieven 
mogelijk maken die mee ten dienste staan van het realiseren van de 
vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen en het verlagen van de 
patiëntenfactuur.”11 
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Toegankelijkheid verbeteren door te informeren 
Het is niet voldoende om de instrumenten te ontwikkelen om de 
gezondheidszorg financieel toegankelijk te maken voor de burger. 
Daarnaast moet ook ingezet worden op het informeren van de burger over 
het gebruik van zorg en zijn potentiële dekking door 
beschermingsmaatregelen die een invloed hebben op de betaalbaarheid 
van zorg. In KCE rapport 322 over gezondheidsgeletterdheid werd 
aanbevolen om op verschillende niveaus (burger, zorgverlener, 
gezondheidszorgsysteem, politieke autoriteiten) initiatieven te nemen om de 
gezondheidsgeletterdheid te verbeteren. 

4.4. Een intersectorale aanpak om onbillijkheid in de 
gezondheidszorg terug te dringen 

• Meer gelijkheid in gezondheid alsook een meer billijke toegang tot 
gezondheidszorg zijn niet enkel realiseerbaar via het 
gezondheidszorgbeleid. Inkomens(zekerheid), leef- en 
arbeidsomstandigheden zijn essentieel en vragen een bredere 
intersectorale aanpak waarbij werk-, onderwijs-, woon-, armoede- en 
sociaal beleid elkaar moeten versterken. Dit sluit aan bij het principe 
van ‘Health in All Policies’ van de WGO.  

• Een armoedetoets die de impact van nieuwe beleidsvoorstellen 
evalueert, kan beleidsmakers helpen om geïnformeerde beslissingen 
te nemen. Aandacht kan hier gaan naar de impact van voorstellen op 
groepen met onbillijk laag zorggebruik, op groepen met onvervulde 
zorgbehoeften, op uitgaven voor basisbehoeften en op financiële 
drempels in zorggebruik.  

 

In deze studie vonden we aanwijzingen dat de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van gezondheidszorg in het gedrang komen bij financieel 
zwakke groepen. In secties 4.1 tot 4.3 gaven we aanbevelingen voor 
beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg en verplichte ziekteverzekering. 
Sommige trends die we vaststellen, zoals een toenemende impact van 
materiële deprivatie op zorggebruik, de concurrentie tussen uitgaven voor 
basisbehoeften en gezondheidszorg, de hoge uitgaven voor huisvesting, de 
lage werkintensiteit, enz. vragen actie in andere beleidsdomeinen.  

Het is duidelijk dat beleid in één domein een invloed kan hebben in andere 
domeinen. Daarom kan een armoedetoets beleidsmakers helpen 
geïnformeerde beslissingen te nemen over beleidsvoorstellen 
of -hervormingen met een belangrijke verwachte impact op kwetsbare 
groepen. Een armoedetoets is een specifieke toepassing van een Social 
Impact Assessment, waarbij de sociale impact van beleid wordt 
geanalyseerd.57, 58 Concreet gaat het hier over een ex ante evaluatie, die de 
potentiële impact van toekomstige beleidsmaatregelen op kwetsbare 
groepen in kaart brengt. De evaluatie van de impact van één maatregel of 
verscheidene beleidsalternatieven gebeurt evidence-based met een 
kwantitatieve (bv. een microsimulatiemodel) en/of kwalitatieve (bv. 
consultatie van experten, literatuuronderzoek) aanpak en met consultatie 
van belangrijke stakeholders.57-59 De impact kan uitgedrukt worden op 
verschillende manieren, zoals het effect op het gezinsinkomen of de 
gezinsuitgaven, op het armoederisico, de diepte van de armoede, op de 
dekking door een beschermingsmaatregel of verzekering, op zorggebruik 
enz. De analyse en de resultaten dienen transparant gecommuniceerd te 
worden om het beleidsproces en het maatschappelijk debat te informeren. 
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In dergelijke impactanalyse is het wellicht niet mogelijk een 
billijkheidsanalyse te doen zoals in dit rapport, maar kan er wel aandacht 
besteed worden aan de impact van de maatregel op kwetsbare groepen die 
in dit rapport werden geïdentificeerd: 

• groepen met onbillijk laag zorggebruik, zoals bijvoorbeeld mensen met 
lage inkomens, laag opleidingsniveau, mensen met ernstige materiële 
deprivatie, alleenstaanden en werklozen 

• groepen met sterk verhoogde kans op onvervulde zorgbehoeften: 
mensen met ernstige materiële deprivatie, gezinnen met lage 
werkintensiteit, mensen met invaliditeitsuitkering, het leefloon of de 
inkomensgarantie voor ouderen 

en op beleidsmaatregelen die een directe impact hebben op toegang tot 
gezondheidszorg, zoals:  

• uitgaven voor basisbehoeften (voedsel, huisvesting, nutsvoorziening), 
die in concurrentie kunnen staan met uitgaven voor zorg 

• financiële drempels en verzekeringsdekking voor types zorg waarvan 
de verdeling niet billijk is, zoals tandzorg, specialistische zorg en 
opportunistische borstkankerscreening. 

Een armoedetoets werd onder andere reeds uitgevoerd in het kader van de 
maximumfactuur voor thuiszorg60 en de kindpremie61 in de Vlaamse Sociale 
Bescherming, de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag62, 63, en de 
mogelijke invoering van een zorgverzekering in het Brussels Gewest.64 

4.5. Verdere monitoring van billijkheid met een vlottere 
toegang tot gegevens 

• Het meten en monitoren van de billijkheid in de toegang tot en 
financiering van de gezondheidszorg zijn onderdeel van een Health 
System Performance Assessment. Een dergelijke analyse zou op 
regelmatige basis moeten herhaald worden, waarbij kan 
voortgebouwd worden op dit rapport en de HSPA rapporten van het 
KCE in samenwerking met het RIZIV, Sciensano en de FOD 
Volksgezondheid. De impact van COVID-19 op de billijkheid in de 
toegang tot en financiering van de gezondheidszorg zou in een 
verdere monitoring aan bod moeten komen. 

• De kwaliteit en de tijdige beschikbaarheid van gegevens op 
individueel en gezinsniveau zijn essentieel in een analyse van de 
billijkheid van het gezondheidssysteem. Deze data zijn niet in één 
dataset beschikbaar en vereisen een koppeling tussen 
administratieve en steekproefdata. Dergelijke gekoppelde data voor 
onderzoeksdoeleinden moeten vlotter toegankelijk worden. Het 
organiseren van een vlottere toegang vraagt een oplossing die 
compatibel is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Zowel de legale, de organisatorische als de technische 
aspecten moeten verder uitgewerkt worden, specifiek voor het doel 
van wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. 
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Verdere monitoring is nodig 
Een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg zijn centrale 
doelstellingen in het gezondheidszorgbeleid. De mate waarin het 
gezondheidssysteem erin slaagt om een billijke toegang tot zorg te 
verzekeren en te financieren, moet dan ook op regelmatige basis 
gemonitord worden. De methode en resultaten in het huidige rapport kunnen 
als basis dienen voor verdere monitoring. 

De gegevens die in dit rapport gebruikt werden zijn niet voldoende recent 
om de impact van de COVID-19 crisis op de billijkheid in de toegang tot en 
financiering van de gezondheidszorg te analyseren. Dergelijke analyse zou 
aan bod moeten komen bij een nieuwe evaluatie van de billijkheid. 

Snellere toegang tot micro-data is nodig 
De analyse in dit rapport was niet mogelijk geweest zonder de koppeling 
van steekproef- en administratieve gegevens. Echter, omwille van de lange 
procedure voor koppeling van steekproefdata (EU-SILC) met 
administratieve data (IMA en KSZ), zowel op het niveau van goedkeuring 
tot koppeling als van uitwisseling van gegevens, konden deze resultaten niet 
geïntegreerd worden in het HSPA rapport van 2019. Dit ligt niet zozeer aan 
de bereidwilligheid van de betrokken organisaties (Statbel, KSZ, IMA) om 
data te delen, maar wel aan tijdrovende procedures tot het verkrijgen en 
koppelen ervan. Deze procedure, die meer dan een jaar tijd in beslag nam, 
vormt een struikelblok voor het opzetten van dit soort nieuwe analyses.  

Gekoppelde data moeten sneller toegankelijker worden voor 
onderzoeksdoeleinden door erkende instanties. Verschillende initiatieven 
rond een betere gegevensontsluiting van gezondheidsgegevens zijn 
momenteel in uitvoering (bv. eGezondheidsplan 2019-2021). Deze 
initiatieven hebben echter meer operationele of technologische doeleinden, 
wat andere modaliteiten vereist dan gebruik van data voor 
onderzoeksdoeleinden.  

Gegeven dat de bestaande expertise en de historisch opgebouwde 
beschikbare gegevens verspreid zitten over verschillende (zowel federale 
als gefedereerde) instellingen, lijkt een decentraal databank model het 
meest aangewezen. Hierbij blijven de data bij de verschillende instellingen, 
maar komt er een overkoepelende structuur die coördineert en 
gegevensdeling faciliteert. Er kan gebruik worden gemaakt van reeds 
bestaande structuren (bv. het Health Research System en het eHealth-
platform) of er kan een nieuwe structuur worden opgezet. Het is essentieel 
dat alle beleidsniveaus hierbij betrokken zijn.  

Er moet ook onderzocht worden of bijkomende wetgeving nodig is om de 
toegang tot en gebruik van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk of 
beleidsondersteunend onderzoek mogelijk te maken zodat dit conform is 
met de AVG. 

Daarnaast lijkt het zinvol dat grootschalige steekproeven of dataregistraties 
die gefinancierd worden met overheidsmiddelen systematisch het 
rijksregisternummer, gepseudonymiseerd door een derde 
vertrouwenspersoon, opnemen om koppeling met administratieve data 
mogelijk te maken. 
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■ AANBEVELINGENg 
 

Aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

• Zorg waarbij er geen of een lage directe betaling is op het moment van gebruik is billijker verdeeld. 
De toepassing van de verplichte derdebetalersregeling zou daarom voor financieel zwakke 
groepen moeten uitgebreid worden naar tandartsen, specialisten en andere soorten zorg 
waarvoor toegankelijkheidsproblemen worden vastgesteld.  

• Om de directe betaling verder te verlagen zouden terugbetalingen in het kader van de 
maximumfactuur geïntegreerd moeten worden in het systeem van de derdebetalersregeling. Zo 
zouden gezinnen die hun remgeldplafond hebben bereikt geen remgeld meer moeten betalen bij 
een contact met een zorgverlener die de derdebetalersregeling toepast. Door een verdere 
digitalisering, zoals het gebruik van elektronische getuigschriften, zou dit prioritair gerealiseerd 
kunnen worden voor gezinnen met de verhoogde tegemoetkoming waarbij het remgeldplafond in 
de maximumfactuur gekend is. 

• De remgeldplafonds van de maximumfactuur beperken het aandeel remgeld in het 
gezinsinkomen. Dit aandeel ligt echter hoger voor gezinnen met lage inkomens in vergelijking met 
hoge inkomens. Er zou overwogen moeten worden om een bijkomend lager remgeldplafond in te 
voeren zodat er meer selectiviteit is in de maximumfactuur. 

• De toename aan eigen betalingen voor zorg doorheen de tijd is voornamelijk gerelateerd aan een 
toename van supplementen en slechts in beperkte mate aan een toename van remgelden. Dit 
stellen we ook vast bij gezinnen met armoederisico, de lage middenklasse en gezinnen met 
onvervulde zorgbehoeften omwille van financiële redenen. De bescherming tegen supplementen 
zou daarom verbeterd moeten worden. 

• Betere informatie is nodig om de impact van supplementen op zorguitgaven te analyseren. Zoals 
ook aanbevolen in KCE rapport 309, zou de wetgever moeten gaan naar een zo compleet 
mogelijke verplichte registratie van alle uitgaven (inclusief supplementen) voor zorg waarvoor een 
terugbetaling is voorzien in de verplichte ziekteverzekering. Deze informatie zou opgenomen 
moeten worden in de gegevens van de ziekenfondsen. Daarnaast is betere informatie nodig over 
het al dan niet hebben van een hospitalisatieverzekering. 

 

                                                      
g  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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Aan het RIZIV 

• Ondanks de toename in het aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming, blijkt in 
2016 een derde van de mensen met een armoederisico niet gedekt te zijn door dit statuut, 
waaronder ook mensen met materiële deprivatie. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming 
zou zoveel als mogelijk automatisch moeten toegekend worden met zo recent mogelijke 
inkomensinformatie. Hierbij dient onderzocht te worden 

o hoe de voorwaarden kunnen aangepast worden zodat (1) financieel zwakke groepen 
maximaal bereikt worden en (2) een automatische toekenning mogelijk wordt.  

o of recentere inkomensinformatie kan gebruikt worden vanuit de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid (KSZ) eerder dan vanuit de belastingaangiften, zodat er sneller informatie 
beschikbaar is.  

o of eenzelfde inkomensconcept en gezinsconcept kan gebruikt worden voor de verhoogde 
tegemoetkoming en de inkomensmaximumfactuur. Dit zou toelaten om naast een 
automatisch onderzoek naar het recht op verhoogde tegemoetkoming, ook voor ieder gezin 
automatisch het remgeldplafond in de maximumfactuur mee te delen en de transparantie 
van de bescherming te verhogen. Een harmonisatie van het inkomensconcept of 
gezinsconcept tussen systemen moet wel met de nodige voorzichtigheid ingevoerd worden. 
Verdere analyse is nodig om te bepalen welk concept het meest geschikt is om de relatieve 
welvaartspositie van bijvoorbeeld actieve en niet-actieve of grote en kleine gezinnen te 
vergelijken. 

Aan de beleidsmakers  

• Meer gelijkheid in gezondheid alsook een meer billijke toegang tot gezondheidszorg zijn niet enkel 
realiseerbaar via het gezondheidszorgbeleid. Inkomens(zekerheid), leef- en 
arbeidsomstandigheden zijn essentieel en vragen een bredere intersectorale aanpak waarbij 
werk-, onderwijs-, woon-, armoede- en sociaal beleid elkaar moeten versterken. Een 
armoedetoets die de impact van nieuwe beleidsvoorstellen evalueert, kan beleidsmakers helpen 
om geïnformeerde beslissingen te nemen. Aandacht kan hier gaan naar de impact van voorstellen 
op groepen met onbillijk laag zorggebruik, op groepen met onvervulde zorgbehoeften, op uitgaven 
voor basisbehoeften en op financiële drempels in zorggebruik. 

• Het meten en monitoren van de billijkheid in de toegang tot en financiering van de 
gezondheidszorg zijn onderdeel van een Health System Performance Assessment. Een 
dergelijke analyse zou op regelmatige basis moeten herhaald worden, waarbij kan voortgebouwd 
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worden op dit rapport en de HSPA rapporten van het KCE in samenwerking met het RIZIV, 
Sciensano en de FOD Volksgezondheid. De impact van COVID-19 op de billijkheid in de toegang 
tot de gezondheidszorg zou in een verdere monitoring aan bod moeten komen. 

• De kwaliteit en de tijdige beschikbaarheid van gegevens op individueel en gezinsniveau zijn 
essentieel in een analyse van de billijkheid van het gezondheidssysteem. Deze data zijn niet in 
één dataset beschikbaar en vereisen een koppeling tussen administratieve en steekproefdata. 
Dergelijke gekoppelde data voor onderzoeksdoeleinden moeten vlotter toegankelijk worden. Het 
organiseren van een vlottere toegang vraagt een oplossing die compatibel is met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zowel de legale, de organisatorische als de 
technische aspecten moeten verder uitgewerkt worden, specifiek voor het doel van 
wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. 

Aan alle betrokken actoren 

• In lijn met de aanbevelingen van het KCE rapport 322, zouden er bijkomende initiatieven genomen 
moeten worden om de burger te informeren en begeleiden in het gebruik van zorg en de potentiële 
dekking door beschermingsmaatregelen. Dit om de gezondheidsgeletterdheid in de bevolking en 
de betaalbaarheid van zorg te verbeteren. Door de spreiding van de bevoegdheden over 
verschillende beleidsniveaus en de vele mogelijke acties om gezondheidsgeletterdheid te 
verbeteren, zijn de verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende spelers. Daarom richten 
we deze aanbeveling niet aan specifieke betrokkenen omdat samenwerking nodig is om tot een 
ideale situatie te komen. 

Aan de onderzoeksgemeenschap 
Een aantal resultaten in deze studie vragen verder onderzoek. We bevelen aan om te onderzoeken 

• welke factoren verklaren dat het aandeel mensen met onvervulde zorgbehoeften om financiële 
redenen hoger is bij patiënten die ingeschreven zijn bij wijkgezondheidscentra; 

• wat de gedragseffecten zijn van een remgeldverandering op het gebruik van zorg; 

• welke factoren verklaren waarom bepaalde zorg die nu (zo goed als) volledig terugbetaald wordt 
(bv. preventieve en curatieve mondzorg tot de leeftijd van 18 jaar) niet opgenomen wordt; 

• wat de gedragseffecten zijn op het gebruik van zorg op langere termijn na een verandering van 
verzekeringsdekking (bv. dekking van de kleine risico’s voor zelfstandigen).  
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