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1 Inleiding 

De Ministerraad van 12 februari 2021 besliste om een spending review uit te voeren omtrent het 
bevorderen van een doelmatige zorg via herzieningen van bestaande financieringsmogelijkheden en 
de introductie van innovatieve financiële systemen, onder meer gebaseerd op incentives, het 
verzekeren van de coördinatie van de zorg, het bevorderen van kwaliteits- en 
gezondheidsdoelstellingen en het wegwerken van ondoelmatige zorg (verminderen van de medische 
praktijkvariaties, rationeel voorschrijven, …)..  

Dit project vormt één van de drie pilootprojecten spending reviews, met als uiteindelijk doel de 
techniek van spending reviews op een systematische manier te integreren in het jaarlijks 
begrotingsproces. 

Het is de opzet van deze spending review om, via een projectoproep aan de partners van het 
Verzekeringscomité en input van de diensten Geneeskundige Verzorging en Geneeskundige Evaluatie 
en Controle van het RIZIV, te komen tot: 

- het identificeren van bepaalde financiële struikelblokken voor kwaliteitsvolle en doelmatige 
zorg;  

- nieuwe financieringsmechanismen om deze struikelblokken weg te werken (bv. 
telegeneeskunde, daghospitalisaties, hervormingen van de nomenclatuur en 
ziekenhuisfinanciering,... ). 

In de taakomschrijving van de werkgroep werden volgende deelvragen geïdentificeerd:  

1. Welke opties kunnen worden uitgewerkt om 40 miljoen euro efficiëntiewinsten te 
realiseren, die kunnen worden geherinvesteerd in de zorg? 

2. Welke flankerende maatregelen dienen te worden overwogen om niet alleen projectmatig 
en ad-hoc tot een doelmatiger besteding van de middelen te komen, maar eveneens op een 
meer generieke en structurele manier? 

3. Welke lessen kunnen worden getrokken uit deze oefening  voor een transversalere 
budgetopmaak en financiering van zorg? 

De Ministerraad van 12 februari 2021 gaf de opdracht om deze spending review uit werken aan  
Verzekeringscomité (Art. 21 van de GVU Wet van 1994) van het RIZIV. 
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2 Structuur en werking van de ziekteverzekering 

Verschillende organen beheren de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). 

 

Voor het belang van de verdere lectuur van het rapport worden hieronder de bevoegdheden van 3 
organen beschreven. 

De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging 

De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaalt met name de algemene 
beleidslijnen inzake geneeskundige verzorging. 

De raad: 

 keurt, op basis van het voorstel van het Verzekeringscomité, de globale begrotingsdoelstelling 
van de geneeskundige verstrekkingen goed, en ook de partiële jaarlijkse doelstellingen. 

 ziet toe op het financieel evenwicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
neemt, indien nodig, correctiemaatregelen op het stuk van de begroting, maakt de begroting 
op en sluit de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging af 

 bezorgt jaarlijks aan de regering een rapport over de eenvormige toepassing van de wetgeving 
betreffende de geneeskundige verzorging in heel het land. 

De vertegenwoordigers van diegenen die instaan voor de financiering van de verzekering, met name 
werkgevers, werknemers, zelfstandigen en vertegenwoordigers van de Regering, hebben in de 
Algemene raad 3/4 van de mandaten. 

De verzekeringsinstellingen hebben 1/4 van de mandaten. De vertegenwoordigers van 
de zorgverleners hebben in de raad enkel een adviserende stem. 

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging 

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Verzekeringscomité) staat in voor de 
taken die nauwer verbonden zijn met de zorgverleners en de geneeskundige verstrekkingen. Het is 
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samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van 
de zorgverleners. Vertegenwoordigers van de sociale partners hebben hierin zitting met adviserende 
stem. 

Het Verzekeringscomité: 

 geeft, op basis van onze technische ramingen, een globaal voorstel aan de Algemene raad 
door, dat de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht neemt 

 beslist over het doorsturen van de voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen en kan, onder bepaalde voorwaarden, wijzigingen aanbrengen 

 keurt de akkoorden en overeenkomsten goed, onder voorbehoud van de beslissing van de 
Algemene raad betreffende hun overeenstemming met de begroting. 

 sluit overeenkomsten met de revalidatiecentra 
 is bevoegd om interpretatieregels van de nomenclatuur te formuleren en de datum van 

inwerkingtreding ervan vast te stellen 
 heeft een reglementerende bevoegdheid. 

De Commissie voor begrotingscontrole 

De Commissie voor begrotingscontrole brengt verslag uit over het beheer van de sector van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging, en ook over de ontvangsten en de uitgaven, de evolutie 
en de vooruitzichten ervan. Ze stelt besparingsmaatregelen voor, toe te passen op bepaalde sectoren, 
om de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht te nemen. In de commissie hebben 
vertegenwoordigers van de werkgevers, de zelfstandigen, de werknemers, de verzekeringsinstellingen, 
de zorgverleners en van de Minister van Sociale Zaken zitting, net als een begrotings- en financieel 
adviseur, die de Commissie voorzit. 

Akkoorden- en overeenkomstencommissies 

De Akkoorden- en overeenkomstencommissies zijn met name bevoegd om te onderhandelen over 
tarieven tussen de ziekenfondsen en de verschillende groepen 
van zorgverleners (artsen, tandheelkundigen, vroedvrouwen, apothekers, paramedici, 
verzorgingsinrichtingen, logopedisten, enz.). 

Doel van het rapport 

Doel van de onderdelen hieronder vermeld is om op elk van de vraagstellingen Spending review zoals 
opgenomen in de inleiding, een antwoord te bieden.  

Enerzijds op basis van bestaande ad hoc initiatieven rond doelmatige zorg:  

 uitvoering van artikel 2.3 van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen van 2021 waarin 
een herallocatie van de middelen ten belope van 40 miljoen is voorzien 

 uitvoering van de transversale budgetlijn binnen het budget voor Geneeskundige verzorging 
2022 
 

Anderzijds op basis van de verrichte werkzaamheden op diverse momenten en niveau’s om tot een set 
van aanbevelingen te komen voor  
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- structurele  aanpassing van het bestaand governancemodel binnen de ziekteverzekering 
(overlegmodel, financieringsmethodiek, transparantie, transversaliteit, …)  

- vertrekkende van de principes over het werken met gezondheidszorgdoelstellingen en 
definiëring van acties doelmatige zorg (appropriate care) .  
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3 Case: uitvoering akkoord artsen ziekenfondsen 2021: herallocatie 40 
miljoen euro 

De werkwijze voor het werken met Task Forces en andere werkgroepen komt aan bod in onderdeel 5 
van dit rapport. De Taskforce ‘Appropriate Care’ (zie dus verder) is op 1 maart 2021 officieel van start 
gegaan met als doel voorstellen te vinden die binnen de reikwijdte van “doelmatige zorg” vallen. Een 
in de tijd beperkt en afzonderlijk onderdeel betrof de herallocatie van de 40 miljoen euro. 

De definitie van appropriate care die door de TF AC werd gehanteerd is de volgende: 

“De TF AC schikt zich naar de “Quintuple Aim” doelstellingen die als volgt worden omschreven: 

1. kwaliteit van de zorg, zoals ervaren door de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood  
2. gezondheid van de bevolking  
3. kosteneffectiviteit, d.w.z. de verhouding tussen de ingezette middelen en de gerealiseerde waarden 
4. rechtvaardigheid in de samenleving met speciale aandacht voor de toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg in brede zin (d.w.z. niet enkel financieel) en met inclusie van verschillende vormen 
van diversiteit 

5. welzijn van de zorgprofessionals. 

De taskforce ‘Appropriate Care’ werkt voorstellen uit met als doelstelling bijkomende “health value” te 
creëren. Hiervoor baseren we ons op principes zoals de juiste zorg op de juiste plaats. Dit impliceert 
desinvestment in ‘inappropriate care’, terugdringing praktijkvariaties, recycling van middelen uit 
“overuse” en herinvestering in “underuse”. Over- en onderconsumptie van zorg en geneesmiddelen 
worden bestreden, onder meer door technologische innovatie te bevorderen. 

Door het optimale gebruik van de middelen van de ziekteverzekering door de zorgverleners en alle 
gezondheidsactoren aan te moedigen wensen we de doelmatigheid en kwaliteit van ons 
gezondheidszorgsysteem te verhogen, op basis van wetenschappelijke resultaten (EB) en analyse van 
de noden van de patiënt rekening houdend met maatschappelijke context. Er zullen keuzes moeten 
worden gemaakt (zoals beschikbare budgetten) en de aangetoonde kwaliteit van het werk van de 
zorgprofessionals.” 
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Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 voorziet in artikel 2.3: 

“2.3. Doelmatige zorg  

2.3.1. Conform het voorstel van het verzekeringscomité (Nota CGV 2020/237) zal de NCAZ haar volle 
medewerking verlenen aan de Task Force “die in de schoot van het RIZIV wordt opgericht om een plan 
doelmatige zorg (verminderen van de medische praktijkvariaties, rationeel voorschrijven, …) uit te 
werken en daarbij een bepaald budget voor ogen te houden dat in 2022 op structurele basis 
efficiëntiewinsten moet genereren. Voor 30 juni 2021 zal hierover verslag aan het Verzekeringscomité 
worden uitgebracht dat er toezicht op houdt en een coördinerende rol opneemt. De bedoeling is om de 
betrokken bedragen integraal terug te investeren in de zorg. 

Dit plan zal worden uitgewerkt in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen van de regering en in 
nauw overleg met de betrokken medische specialismen. Het mag niet leiden tot bijkomende lasten voor 
de patiënt, noch tot een aanpassing van de afdrachten op de honoraria in de ziekenhuissector.  

… 

2.3.2. In dit verband stelt de NCAZ zich tot doel om in 2021 maatregelen uit te werken ten belope van 
40 mio EUR op jaarbasis teneinde parallel met de uitvoering ervan een aantal door de NCAZ 
voorgestelde herwaarderingen te kunnen doorvoeren. Deze verschuivingen kunnen gepaard gaan met 
incentives voor de zorgverleners om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. 

2.3.3. De maatregelen moeten kaderen in het principe ‘de juiste medische zorg op de juiste plaats tegen 
de juiste prijs’ en zullen onder meer gebaseerd worden op wetenschappelijke aanbevelingen en 
voorstellen van het KCE.  

2.3.4. Het vooropgestelde objectief zal in de eerste plaats worden aangewend voor het aanzuiveren 
van een in 2020 voorziene maatregel die niet werd uitgevoerd (impact 4,7 mio EUR).  

Het resterende bedrag zal prioritair worden aangewend voor volgende initiatieven:  

- verbetering van de sociale bescherming van de ASO/HAIO zonder dat dit mag leiden tot een 
inkrimping van de netto lonen. Een concreet voorstel zal in overleg met de betrokken organisaties 
van artsen in opleiding worden uitgewerkt vóór 31 maart 2021 (impact: 10 mio EUR);  

- herwaardering toezichthonorarium geriatrie (impact: 5 mio EUR)  
- onderzoek van een in een ziekenhuis opgenomen patiënt (599082) (impact: 1,7 mio EUR)  
- herwaardering raadpleging pneumoloog (impact: 2 mio EUR)  
- uitbreiding en herwaardering van het GMD (impact: 8,8 mio EUR);  
- herziening van omschrijving van het bezoek van een arts aan een bewoner verblijvend in een 

woonzorgcentrum voor bejaarden (impact 4 mio EUR);  
- project Prisma (impact: 0,2 mio EUR);  
- herwaardering van de anesthesie voor narcodontie bij kinderen en kwetsbare personen (impact: 

0,6 mio EUR);  
- specifieke maatregelen op het vlak van de toegankelijkheid (impact: 3 mio EUR).” 

Concreet is een bedrag van 40 miljoen EUR op jaarbasis opgenomen teneinde parallel met de 
uitvoering ervan een aantal door de NCAZ voorgestelde herwaarderingen te kunnen doorvoeren zoals 
opgesomd in het akkoord. 
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Om een snelle realisatie te bekomen van de herbesteding van de 40 miljoen is een even snelle 
vrijmaking van deze middelen gewenst. Daarom heeft de NCAZ daar waar mogelijk preferentieel 
geopteerd voor een aanpassing van de sleutelletterwaarden van verstrekkingen, waarover enkel de 
NCAZ zich moet uitspreken. De genomen maatregelen kunnen nadien in de nomenclatuur worden 
verwerkt. Andere maatregelen kunnen slechts via klassieke wijzigingen (nomenclatuur, aanpassen 
overeenkomsten, …) gerealiseerd worden en vereisen vaak een meer tijdrovend traject waardoor de 
uitvoering ervan meer tijd in beslag neemt. 

De door de zorgverstrekkers, verzekeringsinstellingen en administratie ingediende voorstellen tot 
vrijmaking van de middelen werden geanalyseerd en geprioriteerd om tot een finaal voorstel te 
komen. Bij de keuze van de voorstellen werd maximaal gezocht naar integratie van wetenschappelijke 
evidentie en efficiëntie in de besluitvorming.  

Op 14 juni 2021 werd dit afzonderlijk en tijdelijk project afgerond met een akkoord op het niveau van 
de NCAZ waarna dit eveneens aan de Commissie voor begrotingscontrole en het Verzekeringscomité 
werd meegedeeld. Hierna volgen de negatieve maatregelen met inbegrip van het bedrag, de manier 
en de datum van realisatie. Bij inwerkingtreding zal aandacht worden gegeven aan de afstemming 
tussen de inkomsten en de uitgaven. 

1. Vermindering van de forfaitaire honoraria klinische biologie 592815 en 592852 voor een 
bedrag van 7.500.000 EUR (via K.B.) 

Opgelet: de actuariële analyse houdt al rekening met het verdwijnen van het nummer 592852 
zoals voorzien in het project opgenomen in de nota CGV 2020/056, dat in de komende weken 
gepubliceerd zal worden in het Belgisch staatsblad. 

2. Een lineaire besparing voor een bedrag van 5.000.000 EUR in artikels 17, 17bis, 17ter en 
17quater (excl. de forfaitaire honoraria die immers een K.B. vereisen) 

3. Een vermindering van de sleutelletterwaarde B om tot een honorarium van 240 EUR te komen 
voor de verstrekking (in een later stadium om te zetten via K.B.): 

565611-565622 Prenataal opsporen van trisomie 21 door middel van een moleculaire 
biologische methode op een bloedstaal van de moeder vanaf de 12de zwangerschapsweek  B 
6100 

4. Een vermindering van het honorarium voor het EKG met 0,4 EUR (= -2,15%) resulteert in een 
minderuitgave van 834.111 EUR. 

Deze maatregel treft dus ook de huisartsen die voor het grootste deel putten uit de 
herallocatie van de 40 miljoen EUR. 

5. De verstrekkingen met betrekking tot het ingewikkeld dermatologisch verband 
(verstrekkingen artikel 3) zullen worden geschrapt: 

145272 * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels K 2 

145305 * Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels, tijdens 
ziekenhuisverpleging K 8 
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Het voorstel houdt in dat de K-waarden op nul worden gezet en een nieuwe verstrekking wordt 
gecreëerd voor een dermatologisch verband onder narcose in een operatiezaal. 

Er zijn voor 863.000 EUR aan uitgaven. Indien men hypothetisch vooropstelt dat 5% van dit 
budget wordt herbesteed aan de nieuwe verstrekking (hetgeen ruim is geschat) dan realiseert 
men een minder uitgave van 800.000 EUR ook rekening houdend met effect LVZ. 

6. Recuperatie van 7.000.000 EUR op de artsenhonoraria (dialyse –via K.B.) waarvan 2.000.000 
EUR herallocatie binnen de chronische nierinsufficiëntie patiënten en 5.000.000 EUR 
herallocatie naar pot 40 miljoen EUR. 

Voor de herallocatie van de 2 miljoen EUR wordt de wetenschappelijke evidentie onderzocht 
wat bepaalde kwalitatieve maatregelen betreft, zoals het pre-dialysetraject en zorg tijdens de 
palliatieve fase. De thuisdialyse blijft ongewijzigd. 

7. Beperken terugbetaling operatieve hulp bij  onderstaande ingrepen tot assistenten 
stomatologie in opleiding of tandartsen (incl. in opleiding) – via toepassingsregel of 
interpretatieregel via K.B.:  

312410-312421 Osteotomie rond een geretineerde tand waarbij een pericoronaire botresectie 
en desgevallend een tandsectie wordt uitgevoerd (K 120 = 211,08 €)  

312432-312443 Osteotomie boven en rond een tandkiem met eventuele tandsectie met 
verwijdering van de tandkiem (K 120 = 211,08 €) 

8. De sleutelletterwaarde van onderstaande verstrekkingen wordt op nul gezet door de NCAZ. 
Deze verstrekkingen worden verondersteld deel uit te maken van een raadpleging of toezicht. 
In een later stadium kan men deze verstrekkingen schrappen bij K.B.: 

149030 149041 * Implantatie van hormonen K 10 (art. 3) 

355530 355541 °Slagaderpunctie voor afname(n), inspuitingen, inbrengen van catheter, enz. K 
6 

295050 295061 °Behandeling van fracturen van één of meer ribben N 20 

295072 295083 °Behandeling van een fractuur van het sternum zonder repositie N 20  

9. In 2016 werd er bij de maatregel cardiotocografie een besparing vooropgesteld van 
1,720 miljoen EUR met als bijkomende voorwaarde: “Indien deze maatregel toch geen effect 
zou hebben zal de besparing via een waardevermindering van de sleutelletter gerealiseerd 
worden.” 

Bij nazicht van de cijfers van 2019 is er slechts een besparing van 1.000.000 EUR ondanks een 
dalend geboortecijfer en moeten we dus de sleutelletterwaarde doen dalen om die extra 
720.000 EUR te recupereren. 

10. In artikel 3 van de nomenclatuur treft men deze 3 verstrekkingen aan: 
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125090 125101 Doseren van aspartaat aminotransferasen B 80 (= 0,65 €) - (Maximum 1) 
(Cumulregel 4)  - AST-verstrekking 

125112 125123 Doseren van alanine aminotransferasen B 80 (= 0,65 €) - (Maximum 1) 
(Cumulregel 4) ALT-verstrekking 

125134 125145 Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen B 125 
(= 1,01 €) - (Maximum 1) (Cumulregel 4) – AST + ALT-verstrekking 

Deze verstrekkingen 125090-125101, 125112-125123 en 125134-125145 mogen onderling niet 
worden gecumuleerd. 

De gecombineerde verstrekking 125134-125145 wordt geschrapt bij K.B. en het honorarium 
van de enkelvoudige verstrekkingen AST en ALT wordt verhoogd van 0,65 EUR naar 0,81 EUR 
(B 100 i.p.v. B 80). 

De werkgroep klinische biologie binnen de TGR werkt dit uit. 

11. Het verzekeringscomité keurde in haar zitting van 21 november 2016 (CGV nota 2016/364) 
maatregelen goed in het kader van besparingen binnen de medisch begeleide voortplanting 
(MBV) voor een bedrag van 802.000 EUR. Ondanks een akkoord van de minister van begroting 
op 15/5/2017, werd het besluit niet gepubliceerd. Aangezien de voorgestelde maatregelen 
zeer doelmatig zijn wordt dit K.B. terug opgepikt mits actualisatie van de cijfers. 

12. De vergoeding van de stagemeesters bedraagt maandelijks 727,24 EUR per maand voor 2021. 
Deze vergoeding wordt verlaagd voor 2022 via K.B. om te komen tot een minderuitgave van 
10.000.000 EUR. 

Een volledig overzicht van de negatieve en positieve maatregelen volgt in onderstaande tabel. 
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4 Verhoging van de transparantie van het gezondheidszorgbudget 

Sinds geruime tijd wordt aangedrongen op een betere leesbaarheid en transparantie van de begroting 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Het project “transparantie van het 
gezondheidsbudget” bevat een aantal voorstellen om deze begroting toegankelijker te maken alsook 
de inkomsten en uitgaven in te delen in meer duidelijke categorieën. 

Om spending reviews als tool van uitgavenevaluatie succesvol te verankeren in het begrotingsproces, 
moet er de komende jaren werk worden gemaakt van een meer leesbare, transparantere begroting. 
Voor de meeste mensen is een begroting een abstract begrip: een kluwen aan inkomsten, uitgaven, 
tabellen en ondoordringbare cijfergegevens. Maar tegelijk is de begroting wel bijzonder belangrijk: het 
weerspiegelt prioriteiten en beslissingen.  

Spending reviews kunnen een nuttige rol spelen om inzicht te krijgen in welke uitgaven voor 
geneeskundige verzorging op een efficiëntere manier gestimuleerd dan wel afgeremd kunnen worden. 
Spending reviews zijn geschikt om de uitgaven bij constant beleid te challengen en na te gaan waar 
efficiëntiewinsten kunnen worden gehaald. Het project “transparantie van het gezondheidsbudget” 
bevat een aantal voorstellen die de leesbaarheid en de beheersbaarheid van het 
gezondheidszorgbudget zullen verhogen en die de toepassing van spending reviews bijgevolg zullen 
faciliteren. Deze voorstellen worden dus als noodzakelijke stappen beschouwd om te komen tot een 
structurele verankering van spending reviews in het begrotingsproces.  

Daarenboven zullen, gezien het gewijzigd begrotingsbeleid, begrotingsmiddelen meer doordacht in 
functie van prioriteiten aangewend worden en dit in een meerjarig perspectief. Een transparantere 
setting zal deze oefening in de toekomst eveneens faciliteren. 

4.1 Concrete voorstellen ter verhoging van de transparantie 

4.1.1 Definitie van het begrotingsobjectief 

De huidige inhoud van de globale begrotingsdoelstelling stemt niet meer overeen met de wettelijke 
omschrijving die stelt dat de inhoud beperkt is tot de verstrekkingen artikel 34 van de GVU-wet.  

Momenteel bevinden zich onderdelen hiervan buiten het begrotingsobjectief (bv. wet ziekenhuizen) 
en zijn er uitgaven opgenomen die zich niet onder artikel 34 bevinden (bv. informaticapremies, artikel 
56). 

De Algemene Raad van 13 juni 2016 sprak zich uit voor scenario 2 of scenario 2bis:  

 Scenario 2: een “maximale responsabilisering binnen het begrotingsobjectief”: binnen deze 
context kan de globale begrotingsdoelstelling aangewend worden voor alle activiteiten die 
rechtstreeks (of onrechtstreeks) verband houden met “geneeskundige zorgen”; 

 Scenario 2bis: gaat nog iets verder: integratie van de rubriek internationale verdragen binnen 
het begrotingsobjectief. 

Het voorstel van de Algemene Raad betreft het wijzigen van de inhoud van de globale 
begrotingsdoelstelling ten einde een maximale responsabilisering binnen de norm mogelijk te maken 
en tevens een duidelijk inhoudelijk verschil aan te houden wat zich binnen en buiten het 
begrotingsobjectief bevindt. Hiervoor zijn duidelijke criteria noodzakelijk met betrekking tot waar 
bepaalde uitgaven op de begroting dienen te worden ingeschreven. Voor sommige rubrieken is de 
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keuze vrij evident, maar voor andere rubrieken is dit minder het geval (bv. informaticapremies aan 
verpleegkundigen, …). 

Een wettelijk initiatief is noodzakelijk om deze beslissing uit te voeren. 

Binnen deze context van een maximalistische benadering wordt als criterium genomen dat de globale 
begrotingsdoelstelling aangewend kan worden voor alle activiteiten die rechtstreeks (of 
onrechtstreeks) verband houden met ‘geneeskundige zorgen’ en zorgverstrekkers, behalve de 
subsidies aan de beroepsorganisaties gezien deze uitgaven deel uitmaken van het beheer van de 
gezondheidszorg. Enkel de uitgaven die verband houden met de werking en beheer van de 
gezondheidszorg blijven op de administratieve uitgaven buiten het begrotingsobjectief behouden.  

Het lijkt aangewezen om de uitgaven inzake internationale verdragen buiten het begrotingsobjectief 
te houden omwille van het volatiele patroon van deze uitgaven en aldus scenario 2 aan te houden. 

4.1.2 Definitie van de partiële doelstellingen 

Vaststelling: de definitie van de partiële doelstellingen uit de GVU-wet komt niet meer overeen met 
de huidige begrotingsprocedure. Een alignering dringt zich op. 

Artikel 2 GVU-wet: 

Onder "partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling" wordt in deze gecoördineerde wet verstaan: voor de 
in artikel 34 vermelde geneeskundige verstrekkingen of groepen van verstrekkingen, het 
vooropgestelde jaarlijks bedrag van de uitgaven dat de verschillende overeenkomsten- en 
akkoordencommissies niet mogen overschrijden. 

Voor meerdere partiële doelstellingen bestaat er evenwel geen overeenkomsten- of 
akkoordencommissie. 

4.1.3 Problematiek BFM / wet ziekenhuizen 

Momenteel is een deel van de ziekenhuisfinanciering opgenomen binnen partiële doelstelling 12 van 
de begrotingsdoelstelling en is een deel, het zogenaamde ‘deel Staat’, opgenomen buiten het 
begrotingsobjectief binnen de rubriek ‘wet ziekenhuizen’. 

Beide delen hebben een verschillend betalingscircuit en facturatieritme: 

 Het belangrijkste gedeelte (77.23%) van het budget maakt deel uit van de globale 
begrotingsdoelstelling; facturatieachterstand: 2 maand; 

 Het saldo (22.77% - het vroegere ‘gedeelte Staat’) wordt vermeld in de administratieve lasten: 
rubriek wet ziekenhuizen; facturatieachterstand: 6 maand 

Momenteel wordt jaarlijks door de FOD Volksgezondheid het globaal budget voor de 
ziekenhuisfinanciering opgesteld. Dit globaal budget heeft als tijdsspanne het kalenderjaar: van 1/1/n 
tot en met 31/12/n. Dit globaal budget wordt jaarlijks door de Ministerraad vastgesteld.  

Hiervan wordt vervolgens een afgeleid budget opgesteld: het BFM (het budget van financiële 
middelen) met tijdsspanne van 1/7/n tot en met 30/6/n+1.  

Hiervan wordt vervolgens een afgeleid budget opgesteld: het RIZIV-budget als afgeleide van 
het BFM met een opsplitsing tussen het deel binnen begrotingsobjectief, met een tijdsspanne 
van 1/3/n tot en met 28/2/n+1 en het deel Staat buiten het begrotingsobjectief lopende van 
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1/7/n tot en met 31/12/n. Dit betekent dus dat er momenteel 3 begrotingen met 3 
verschillende cijfers en finaliteiten in omloop zijn inzake het ziekenhuisbudget. 

De verschillende begrotingen en de opsplitsing tussen een deel binnen en buiten de doelstelling leiden 
tot verwarring, een verminderde transparantie en het onnodig gebruik van negatieve uitgaven. 

Voorgesteld wordt om beide te integreren in 1 begrotingsrubriek binnen begrotingsobjectief. Binnen 
de nieuwe benadering betekent dit dat het bedrag ‘wet ziekenhuizen’, voor wat het deel artikel 34 
betreft, eveneens ten laste gelegd wordt van de globale begrotingsdoelstelling. 

 Beide onderdelen van het ziekenhuisbudget worden samen gebracht in 1 partiële doelstelling. 
Bij de integratie in de globale doelstelling dient rekening gehouden te worden met de 
specifieke problematiek inzake het facturatieritme. Deze zorgt ervoor dat beide onderdelen 
niet zomaar in 1 rubriek kunnen worden samengevoegd. Om beide onderdelen te kunnen 
samenvoegen, dient het facturatieritme eerst op elkaar afgestemd te worden. Verschillende 
scenario’s zijn mogelijk: jaarlijks 1 maand versnellen om de gelijktrekking te spreiden in de tijd 
of een ‘big bang’ in 1 jaar met een belangrijke eenmalige kost. 

 Facturatieritme zonder achterstand of tussenopties om het boekingsritme gelijk te trekken. Bij 
voorkeur wordt het facturatieritme gelijkgetrokken naar een situatie zonder achterstand 
opdat het globaal budget van de ziekenhuisfinanciering gelijk zou zijn aan het bedrag 
opgenomen binnen het RIZIV-budget. Maar om de eenmalige impact te temperen kan ervoor 
geopteerd worden om het facturatieritme van beide onderdelen af te stemmen op bv. 3 of 4 
maand achterstand; 

 De huidige facturatieritmes behouden, maar de rubrieken toch te groepen binnen partiële 
doelstelling 12 om op korte termijn reeds een deel van de problemen op te lossen. 

Advies dient te worden gevraagd aan de FRZV over de verschillende pistes: de Algemene Raad neemt 
vervolgens een beslissing die weerspiegeld dient te worden in art. 40 van de GVU wet. 

4.1.4 Negatieve uitgaven 

Binnen de gezondheidszorgbegroting zijn een aantal negatieve uitgaven opgenomen. Dit zijn correcties 
op uitgaven die dubbel of op de verkeerde plaats gebudgetteerd zijn. Deze verlagen de leesbaarheid 
van de gezondheidszorgbegroting. Het Verzekeringscomité en het Rekenhof hebben de voorbije jaren 
verschillende malen aangedrongen op het stopzetten van deze werkwijze. 

Door een aantal verschuivingen van de begroting 2021 binnen en buiten het begrotingsobjectief, stelt 
dit probleem zich opnieuw (zie eventueel nota ARGV 2021/028): 

 Van het budget voor de herwaardering geestelijke gezondheid verschuift een deel naar het 
BFM van de ziekenhuizen, waardoor met de wet ziekenhuizen een deel buiten 
begrotingsobjectief wordt geplaatst; 

 Het IFIC-budget publiek 2020 verschuift van het BFM naar het sociaal akkoord buiten 
doelstelling; 

 Voor 2021-2022 is een nieuw sociaal akkoord gesloten voor 600 miljoen euro: een belangrijk 
deel wordt toegewezen aan de ziekenhuizen in het BFM waardoor met de wet ziekenhuizen 
een deel buiten begrotingsobjectief wordt geplaats. 

Voorgestelde oplossing: 

 Gebruik beperken tot eenmalige onderbenutting van het begrotingsobjectief; geen structurele 
negatieve uitgaven meer. 
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 Het begrotingsobjectief aanpassen om de blokkeringen budgetneutraal uit het 
begrotingsobjectief te kunnen schrappen. 

4.1.5 Diverse 

Artikel 56 

De uitgaven voor de projecten artikel 56 bevinden zich op verschillende rubrieken binnen en buiten 
het begrotingsobjectief 

Voorstel tot oplossing: alle projecten in 1 partiële doelstelling verzamelen (=integratie in 
begrotingsobjectief voor diegene die onder de nieuwe definitie vallen: cf. punt 1.1) 

Financiering vzw IFIC 

Concentratie financiering buiten het begrotingsobjectief, binnen de rubriek werkingskosten. 

Sociale akkoorden 

De uitgaven voor de sociale akkoorden bevinden zich binnen en buiten het begrotingsobjectief en 
binnen verschillende begrotingsrubrieken 

Voorgestelde oplossing: alle uitgaven met betrekking tot de sociale akkoorden die niet in een dagprijs, 
forfait, prijzen… bevinden, worden in 1 partiële doelstelling opgenomen. 

4.1.6 Weergave detail partiële doelstellingen 

De voorstelling van de inhoud van de partiële doelstellingen is gebaseerd op een historische indeling: 
sommige uitgaven die nieuw zijn, worden niet getoond, ondanks dat ze aan belang winnen of druk 
besproken worden. 

Omwille van de transparantie kunnen deze als een extra lijn worden weergegeven in de partiële 
begrotingsdoelstelling. 

Voorbeeld: nieuwe lijn huisartsenwachtposten binnen partiële doelstelling artsen. 

Een aantal lijnen noodzaken een actualisering van de omschrijving om duidelijker de inhoud te duiden. 

4.2 Indexmechanismes 

Er bestaan momenteel verschillende indexeringsmechanismes binnen de sector geneeskundige 
verzorging. De momenteel meest voorkomende indexmechanismes in het gezondheidszorgbudget 
zijn: 

1) De evolutie van de gezondheidsindex in de maand juni van een gegeven jaar n-1 ten opzichte van 
het jaar n-2. Dit betreft dus de evolutie van de gezondheidsindex in het jaar voorafgaandelijk aan 
het budgettair jaar waarin de indexmassa wordt toegekend. Dit betreft het indexmechanisme voor 
het merendeel van de honoraria. De honoraria die op deze wijze geïndexeerd worden, lopen 
bijgevolg altijd een bepaalde periode achter ten opzichte van de evolutie van de gezondheidsindex; 

2) De overschrijding van de spilindex zoals toegepast in de loonsectoren. De maand na de 
vastgestelde overschrijding van de spilindex worden de wedden en bedragen geïndexeerd met 2%. 
De spilindex is eveneens gelinkt aan de gezondheidsindex. Deze indexering gebeurt als het 
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voortschrijdend gemiddelde gedurende 4 maand een verhoging van de levensduurte van 2% 
overschrijft volgens een vastgestelde productkorf. De bedragen die op deze wijze worden 
geïndexeerd volgen sneller de evolutie van de prijsduurte, maar de aanpassing gebeurt minder 
geleidelijk en het is mogelijk dat er in sommige jaren geen spilindexoverschrijding voorvalt; 

3) Minder courant, maar overal in het gezondheidszorgbudget verspreid, zijn er ook 
indexeringsmechanismes waarbij er jaarlijks geïndexeerd wordt volgens de evolutie van de 
gezondheidsindex in een gegeven maand ten opzichte van diezelfde maand in het jaar voordien. 
Deze indexering gebeurt vaak, maar niet noodzakelijk, in de maand januari. 

Op het vlak van het budgettair beheer van de gezondheidszorg is het werken met verschillende 
indexeringsmechanismes complex. 

Een veralgemeende aanpassing van het indexmechanisme voor alle tegemoetkomingen is evenwel 
niet evident: 

 Men kan de spilindex voor de loonsectoren niet zomaar aanpassen; 
 Men kan de spilindex moeilijk toepassen op de honoraria omdat de indexmassa niet exact 

gekend is op het moment dat er onderhandelingen bezig zijn voor de afsluiting van 
overeenkomsten en akkoorden; 

 De indexmechanismes aanpassen is een zeer omvangrijk werk gezien alle 
indexeringsbepalingen in de verschillende reglementaire basissen dienen aangepast te 
worden. 

Om het beheer van de sector geneeskundige verzorging te vereenvoudigen wordt derhalve ervoor 
geopteerd om vanaf het positief advies van dit document door de Algemene Raad en 
Verzekeringscomité de indexeringsmethodes te beperken tot 3 mogelijkheden: 

 De evolutie van de gezondheidsindex juni n-1 ten opzichte van juni n-2 zoals deze nu reeds 
toegepast wordt voor het merendeel van de honoraria; 

 De spilindex zoals deze momenteel wordt toegepast in de loonsectoren; 
 Geen index. 

Dit betekent concreet dat alle nieuwe dossiers 1 van deze 3 indexmechanismes dienen te hanteren. 
Reeds bestaande dossiers met een afwijkend indexmechanisme zullen pas worden aangepast als het 
dossier wordt aangepast. Hierbij zal het RIZIV het indexmechanisme verifiëren en aanpassen indien 
nodig. Bestaande dossiers behouden hun afwijkend indexmechanisme tot er een wijziging aan het 
dossier wordt aangebracht. 

4.3 Voorstelling van de inhoud van het begrotingsobjectief 

Voorgesteld wordt om de inhoud van de partiële doelstellingen te splitsen in 3 kolommen: 

 Uitgaven ten laste van de VI 
 Uitgaven ten laste van het RIZIV 
 Totaal uitgaven 

Deze voorstellingswijze heeft als voordeel dat het voor iedereen duidelijk is dat het deel waarop de 
modellen N, T20 en de maandelijkse opvolging van de begroting enkel betrekking hebben op de tabel 
‘uitgaven gedaan door de VI’ uit de begroting en niet op het totaal van het begrotingsobjectief. 
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Bovendien kunnen beide bedragen zonder aanpassingen homogeen vergeleken worden. De 
begrotingsopvolging kan hierdoor transparanter en gemakkelijker gebeuren. 

4.4 Voorstellingswijze begroting buiten begrotingsobjectief 

De ontvangsten- en uitgavenbegroting van het RIZIV wordt geherstructureerd om de ontvangsten en 
uitgaven die inhoudelijk bij elkaar horen volgens het boekhoudingssysteem van de openbare instelling 
van de zekerheid. Hierdoor zal de rapportering door het RIZIV op het vlak van structuur en inhoud 
nauw aansluiten bij het rapport van het Monitoringcomité en de Algemene Toelichting bij de begroting 
zoals deze door de Regering aan het Parlement wordt meegedeeld.  

Tevens worden de omschrijvingen waar nodig aangepast om dichter bij de inhoud te staan. De 
rubrieken waar geen ontvangst of uitgaven geregistreerd of verwacht worden, worden niet meer 
weergegeven voor zolang er geen bedragen verwacht worden. 

1. Ontvangsten 

De ontvangsten worden gestructureerd in volgende rubrieken: 

a) Bijdragen 

o Definitie: bijdragen die het verzekerden aan het RIZIV verschuldigd zijn of door het 
RIZIV wordt ontvangen, geïnd of toegekend. 

b) Alternatieve financiering 

o Definitie: alternatieve financiering die aan het RIZIV wordt toegekend. Door de 
hervorming van de financiering van de sociale zekerheid is deze rubriek zonder 
voorwerp. 

c) Staatstoelagen 

o Definitie: financiering vanuit de federale overheid rechtstreeks gestort aan het RIZIV 
zonder tussenkomst van een globaal beheer: door de programmawet van 21 juni 2021 
zal een dotatie aan de ontvangsten van het RIZIV worden toegevoegd 

d) Toegewezen ontvangsten 

o Definitie: Ontvangsten van de overheid die aan de GVU-sector worden toegekend. 

e) Externe overdrachten 

o Ontvangsten van andere overheidsinstellingen die buiten de perimeter van de 
gezondheidszorg vallen, exclusief het globaal beheer. 

f) Opbrengsten beleggingen 

o Definitie: Opbrengsten uit het financieel beheer van liquiditeiten en reserves binnen 
de perimeter van de gezondheidszorg. 

g) Diverse ontvangsten 

o Definitie: Alle ontvangsten die niet in de overige rubrieken thuishoren. 
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h) Overdrachten vanuit de globale beheren 

o Definitie: Financiering van de gezondheidszorg door de het globaal beheer voor 
werknemers (RSZ) en het globaal beheer der zelfstandigen (RSVZ). 

De rubrieken a tot en met f betreffen de eigen ontvangsten van de gezondheidszorg. 

2. Uitgaven 

De uitgaven worden gestructureerd in volgende rubrieken: 

a) Prestaties 

o Definitie: De prestaties voor geneeskundige verzorging zoals in dit document zijn 
gedefinieerd. 

b) Beheerskosten 

o Definitie: De werkingskosten verbonden aan het beheer van de gezondheidszorg. Deze 
rubriek valt uiteen in 3 subrubrieken: centrale instellingen (het RIZIV), de 
uitbetalingskassen (de VI en andere instellingen die hun opdrachten uitvoeren) en de 
derde instellingen. 

c) Externe overdrachten 

o Definitie: Uitgaven naar andere overheidsinstellingen die buiten de perimeter van de 
gezondheidszorg vallen. 

d) Diverse uitgaven 

o Definitie: Alle uitgaven die niet in de overige rubrieken thuishoren. Ook de negatieve 
uitgaven worden hieronder opgenomen. 

e) Overdrachten naar de globale beheren 

o Definitie: Uitgaven naar de RSZ en het RSVZ. 

  



19 
 

5 Budget voor geneeskundige verzorging : voorstellen tot structurele 
aanpassing van het huidig overleg- en financieringsmodel 

5.1 Uitwerken lange termijnvisie 

Naast de elementen zoals hierboven besproken heeft het RIZIV vanaf 2021, in lijn met de opdrachten 
van de Spending review, werk gemaakt van een langtermijntraject m.b.t. het aanpassen van het huidig 
model binnen de ziekteverzekering. Het begrotingskader van de ziekteverzekering moet immers 
worden aangepast om het overleg in de ziekteverzekering binnen een voorspelbaar 
meerjarenperspectief mogelijk te maken, waarbij ontschotting aangemoedigd wordt en waarbij de 
uitvoering van de noodzakelijke hervormingen met betrekking tot de prioritaire 
gezondheidszorgdoelstellingen ondersteund wordt. Genaamd meerjarig begrotingstraject 2002 – 
2024. 

Dit houdt in de ontwikkeling van een concrete methode voor de integratie van de 
gezondheidsdoelstellingen in de (budgettaire) keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald wordt 
de begrotingsprocedure vanaf 2022 voorzien in de toekenning van middelen aan de 
gezondheidsdoelstellingen (of gezondheidszorgdoelstellingen) voor 2022 (zie verder). 

5.2 Afgelegd traject 

Op 3 februari 2021 werd het Verzekeringscomité op de hoogte gesteld van het initiatief om prioritair 
te werken rond het formuleren van  gezondheidszorgdoelstellingen, om te werken rond het verhogen 
van de doelmatigheid in de zorg en om een methodiek te voorzien voor het bepalen van een dynamisch 
budgettair meerjarenkader. Daarbij werden een Stuurgroep, 3 Task Forces en een Wetenschappelijk 
comité opgericht met in totaal een 100tal stakeholders. De samenstelling van deze organen is terug te 
vinden in de documenten in bijlage. 

Op 1 maart 2021 vond de Kick off-meeting van het Meerjarig Begrotingstraject plaats in aanwezigheid 
van ongeveer 500 deelnemers. 

Volgende deliverables voor de werkzaamheden werden geformuleerd: 

- Formuleren van Prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen (GDOS) 
- Inventarisatie van initiatieven om gezondheidszorgdoelstellingen te bereiken (lopende, 

voorziene en nieuwe) 
- Prioritaire initiatieven appropriate care (AC): 

o Realisatie opdracht Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen omtrent de 
herallocatie 40 mio € 

o Structurele en flankerende maatregelen 
o Effectieve maatregelen AC om de initiatieven GDOS te financieren 

-  Dynamisch meerjarig budgettair kader met meerjarenprognose planbureau-RIZIV: 
o Prognose op basis van identificatie drivers 
o Uittekenen proces dat toelaat om initiatieven te financieren die bijdragen aan de 

realisatie van de gezondheidszorgdoelstellingen in het kader van een transversale 
budgettaire dynamiek 

Doelstellingen die zich volledig inschrijven in de opdrachten zoals bepaald in de Spending Review 
doelmatige zorg. 
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België kent een systeem van akkoorden- en overeenkomstencommissies waarbij elke sector binnen de 
gezondheidszorg zijn prioriteiten en toewijzing van budget kan voorstellen binnen een afgesproken 
kader. 
Op 22 maart 2021 werden die commissies uitgenodigd om zich te organiseren om 
gezondheidszorgdoelstellingen en prioritaire initiatieven te identificeren en om voorstellen in te 
dienen. In totaal werden ongeveer 100 voorstellen inzake gezondheidszorgdoelstellingen en 180 
voorstellen Appropriate care ingediend door de akkoorden- en overeenkomstencommissies, alsook 
door andere stakeholders en onafhankelijke experten. De Taskforces “gezondheidszorgdoelstellingen” 
en “Appropriate care” gingen hiermee aan de slag. Ook gingen de Taskforces over tot de definiëring 
van de begrippen “gezondheidszorgdoelstellingen” en “Appropriate care” waarbij elk van de 280 
voorstellen beoordeeld werd. 

De derde Tasforce  “dynamisch meerjarenkader” boog zich vooral over alle budgettaire aspecten 
hiermee gepaard gaand alsook vertrekkende vanuit de hierboven beschreven deliverables.  

Het resultaat van de werkzaamheden werd gebundeld in het tussentijds rapport “Meerjarig 
begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging 2022-2024” dat, samen met een 
intentieverklaring, werd voorgelegd aan de Algemene raad en het Verzekeringscomité van het RIZIV 
tijdens de gezamenlijke vergaderingen op 14 en 26 juli 2021. De resultaten van de drie Task forces 
komen in dit rapport uitgebreid aan bod. 

In het kader van de begrotingsprocedure is voorzien dat het Verzekeringscomité een globaal voorstel 
bezorgt aan de Algemene Raad en de Commissie voor Begrotingscontrole uiterlijk op de eerste 
maandag van oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar. In concreto keurde op 4 
oktober het Verzekeringscomité van het RIZIV met een grote meerderheid een voorstel voor de 
begroting van de geneeskundige verzorging 2022 voor een totaalbedrag van 31.755.422 duizend euro 
goed (nota 2021/297). 

Dit voorstel bevatte een nieuwe budgetlijn “Gezondheidszorgdoelstellingen en Appropriate Care” om 
de middelen voor de acties in het kader van de gezondheidszorgdoelstellingen of Appropriate Care 
vast te leggen. Voor 2022 is een beschikbare budgettaire marge van 123.650.000 € voorzien. De 
beschikbare marge werd toegewezen aan initiatieven die de volksgezondheid, in de brede betekenis 
van het woord, verbeteren en die passen binnen het kader van de Quintuple Aim (zie verder). 

Het tussentijds rapport leidde op zich weer tot een vervolgtraject met twee initiatieven:  

- Oprichting van een werkgroep Quintuple Aim 
- Oprichting van een wetenschappelijk comité bis 

Beide initiatieven hebben geleid tot aanvullende rapporten met meerdere voorstellen tot structurele 
aanpassing van het bestaand model binnen de ziekteverzekering.  

De vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken hebben zich binnen de 
vergaderingen van de Algemene Raad en Verzekeringscomité in 2022 geëngageerd een richtinggevend 
analyse te leveren o.b.v. de inhoud van beide rapporten. Een analyse die moet toelaten de 
werkzaamheden tot structurele aanpassing verder te zetten.   
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5.3 Toevoeging van de dimensie Quintuple Aim: werkgroep Quintuple Aim 

In diezelfde vergadering van 4 oktober 2021 werd de te oprichten werkgroep m.b.t. de finalisatie van 
het eindrapport Begrotingstraject besproken (nota CGV 2021/301 + nadien 301corr).  

Daarbij werden de uitgangspunten van de werkzaamheden vermeld.  

 het eindrapport vertrekt van het tussentijds rapport;  
 de “Quintuple Aim” staat centraal in het rapport;  
 aan enkele aspecten van het rapport dient meer aandacht te worden besteed, zoals aan 

innovatie en het transversaliteit;  
 een methode voor afwerking van de ingediende voorstellen dienen binnen een redelijke 

termijn moet worden bepaald (ook diegene die niet in eerste instantie weerhouden zijn) en de 
opgegeven berekeningen inzake budgettaire impact moeten worden nagekeken;  

 het eindrapport bevat een coherent beleidsvoorstel met langetermijnvisie op basis van 
gezondheidsdoelstellingen en gezondheidszorgdoelstellingen en flankerende of effectieve 
maatregelen; het eindrapport gaat daarbij dieper in op de voorstellen in het tussentijdsrapport 
inzake het begrotingsproces, de begrotingsopmaak en de opvolging van het budget met 
uitwerking van een methodologie voor de toekomst. 

Ook werd de governance van het project, de samenstelling van de werkgroep, de ponderatie van de 
stemmen binnen de werkgroep, met een afvaardiging van leden van het Verzekeringscomité en de 
Algemene Raad,  en een huishoudelijk reglement opgesteld. Er werden afgerond een 40tal effectieve 
en plaatsvervangende leden aangeduid voor de werkgroep. 

Na de samenstelling van de gemengde werkgroep ontvingen de werkgroepleden op 4 november een 
vragenlijst m.b.t. de doelstellingen van de werkgroep. De vragenlijst diende als basis voor de 
werkzaamheden en het verder invullen en afwerken van het definitief rapport. 

Op 20 december werd het definitief rapport besproken tijdens een gemeenschappelijke vergadering 
Verzekeringscomité / Algemene Raad waarbij een centrale rol wordt weggelegd aan de werkgroep 
Quintuple Aim die binnen het huidig model van de ziekteverzekering als raadgevend orgaan wordt 
toegevoegd volgens onderstaand schema. 
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Bij invoering van dit schema zou de opmaak van het budget voor geneeskundige verzorging volgens 
onderstaand schema verlopen (daarbij wordt een onderscheid gemaakt voor het jaar 2022 en voor de 
jaren nadien) 

- 2022 

 

 
- 2023 en volgende  
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De werkzaamheden hebben geleid tot volgende conclusies zoals opgenomen in het rapport in bijlage. 

- Vastleggen van de mogelijk toekomstige taken van de WGT.QA (4 opdrachten – sectie III.I.2)  
- Inventarisatie van de realisatie van voorstellen opgenomen in het intermediair rapport ( sectie 

III.III.1) 
- Betere definiëring van de verwachtingen met betrekking tot de Quintuple Aim zoals 

geformuleerd door de leden van de werkgroep (sectie III.III.2)  
- Verduidelijking van de begrippen innovatie en transversaliteit ( sectie III.III.3)  
- Duidelijk uitgeschreven traject aangaande de verwerking van reeds ingediende en nieuw in te 

dienen voorstellen (sectie III.III.4). 
- Een geïntegreerd beleid in functie van de weerhouden prioritaire domeinen inzake 

gezondheidszorgdoelstellingen volgens een participatief model (co-creatie), inclusief 
beschrijving van de prioritaire acties AC (sectie III.III.4) 

- Een uitgeschreven routeplan voor de budgettaire opmaak voor de komende jaren ( sectie 
III.III.5) 

- Het verder uitwerken van de technische procedures nodig bij de budgetopmaak met oog op 
een grotere transparantie ( sectie III.III.6)  

- Het opstellen van een incentiveringsmodel binnen de ziekteverzekering (sectie III.III.7). 

5.4 Rapport Wetenschappelijk comité (bis) 

Bij de bespreking van het tussentijds rapport in juli 2021 werd er besloten dat het Wetenschappelijk 
Comité niet zou meewerken aan de eindredactie van het finaal rapport, maar in volle onafhankelijkheid 
een eigen reflectie zou opstarten. 

De opdracht van dat Comité werd als volgt omschreven in de brief van de Minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken van 8 september 2021: “In navolging van de gedachtewisseling naar 
aanleiding van het intermediair rapport (cf. nota’s Verzekeringscomité en Algemene Raad 
“begrotingstraject 2022 – 2024 – intentieverklaring” en intermediair rapport m.b.t. het 
begrotingstraject 2022 – 2024 [CGV 2021/241 & ARGV 2021/043]) en de oprichting van een werkgroep 
in de schoot van het verzekeringscomité, aangevuld met vertegenwoordigers van de sociale partners 
om tegen 20 december een definitief rapport op te maken, verzoek ik u, naast voormelde werkgroep, 
ook met een wetenschappelijk comité de reflectie verder te zetten. Het is de bedoeling op een 
wetenschappelijk onderbouwde manier verder na te denken over de methodologie van een 
meerjarenkader, in relatie met gezondheids(zorg)doelstellingen, doelmatige zorg, geïntegreerde zorg 
en zo verder. Deze reflecties moeten kunnen bijdragen tot de verdere uitwerking van een 
meerjarenbenadering in functie van gezondheids(zorg)doelstellingen, zoals gewenst door de regering, 
mezelf en de Algemene Raad. Het is de bedoeling dat dit Wetenschappelijk Comité rechtstreeks aan mij 
rapporteert.” 

Het Wetenschappelijk comité kwam via een bijkomend rapport (zie bijlage) tot volgende conclusies:  

Het uitgangspunt van dit rapport is dat het beleid in de gezondheidszorg niet mag gevoerd worden op 
een ad hoc wijze, met redelijk disparate objectieven zonder samenhangende visie. Dat beleid moet 
integendeel een gericht antwoord bieden op de grote uitdagingen waarmee we als samenleving 
geconfronteerd worden. Die uitdagingen zijn welbekend. Het antwoord daarop vereist een nieuwe 
aanpak waarin duidelijke doelstellingen worden geformuleerd en ingepast in een 
meerjarenperspectief. 



24 
 

Daartoe moeten eerst gezondheidsdoelstellingen geformuleerd worden die gelden voor een periode 
van ongeveer 10 jaar, maar regelmatig moeten worden geactualiseerd. De interpretatie van 
gezondheidsdoelstellingen gebeurt wel in de ruime zin: het gaat dan niet enkel om gezondheid, maar 
om de Quintuple Aim met daarbovenop ook nog de houdbaarheid van het systeem van 
ziekteverzekering. Bij de formulering van de gezondheidsdoelstellingen worden ook de burgers en 
zeker de parlementen betrokken. Het nastreven van gezondheidsdoelstellingen gaat ruimer dan de 
gezondheidszorg in enge zin en vereist ook interventies in andere beleidsdomeinen. Voor het domein 
van de zorg worden ze vertaald in concrete gezondheidszorgdoelstellingen. De invulling gebeurt door 
de gefedereerde entiteiten volgens het model van de ”open coördinatiemethode”. Op het federale 
niveau wordt die rol in de eerste plaats gespeeld door RIZIV.  

Daartoe moet volgens het rapport binnen de overlegstructuur van het RIZIV nieuwe taken worden 
toegewezen. Er wordt concreet gepleit voor de oprichting van een nieuwe adviescommissie, de 
Commissie voor de Evaluatie van de Gezondheidszorgdoelstellingen, die een adviserende taak heeft 
en waarin een belangrijke wetenschappelijke inbreng moet zijn. Bedoeling is om ook een nieuwe en 
ruimere taakomschrijving voor de bestaande commissies te verrichten.  

Het hier uitgewerkte voorstel schrijft zich volledig in in de bestaande structuur van RIZIV/INAMI in de 
hoop de sterke kanten ervan te behouden. Op langere termijn zou men nochtans kunnen streven naar 
een vereenvoudiging van die structuur, waarbij adviserende en evaluerende functies gegroepeerd 
worden in een soort van Wetenschappelijke Raad en ook de beleidsfuncties worden gegroepeerd. 

Gezondheids(zorg)doelstellingen als antwoord op de toekomstige uitdagingen voor het systeem van 
gezondheidszorg en ziekteverzekering kunnen slechts gerealiseerd worden door meer geïntegreerde 
zorg. Dit vereist de uitbouw van meer transversale mechanismen. Dit kan via verschillende wegen: 

 een aparte financieringsstroom voor transversale projecten, met de verdere uitbouw van 
de Transversale Overeenkomstencommissie en de oprichting van een nieuwe 
adviserende Commissie voor de Evaluatie van de Gezondheidszorgdoelstellingen; 

 de creatie van stimulansen (onder meer onder de vorm van seed money) voor de 
bestaande commissies om bottom-up transversale projecten op te starten. Bovendien zou 
een gedeelte van de middelen die gecreëerd worden door efficiëntieverhogende 
initiatieven overgeheveld worden naar de transversale lijn, terwijl er toch voldoende 
incentivering van de aparte sectoren overblijft; 

 de brede oproep naar alle actoren en externe belanghebbenden om projecten in te dienen 
(zoals vorig jaar gebeurde), maar dan wel beter gestuurd vanuit de geformuleerde 
doelstellingen. 

Om over te gaan naar een meerjarenplanning zijn er ook verschillende concrete voorstellen gedaan: 

 een responsabiliserende manier om met overschrijdingen en onderschrijdingen van de 
partiële begrotingsdoelstellingen om te gaan;  

 nieuwe taken voor de Commissie voor Begrotingscontrole;  
 de oprichting van een Gemeenschappelijke Prospectieve Technische Cel (met zeker de 

diensten van RIZIV en het Federaal Planbureau) om langetermijnprojecties te coördineren 
en de wetenschappelijke evidentie te verzamelen voor de ex ante-inschatting en de ex 
post-evaluatie van specifieke initiatieven. 
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De huidige COVID-19-pandemie is een moeilijke periode om deze hervorming door te voeren, vooral 
omwille van de immense onzekerheid over de toekomstige uitgaven. Het wetenschappelijk comité is 
van mening dat het principe van de interdepartementale provisie voor extreme noodgevallen 
gedurende de voorbije jaren goed heeft gewerkt, maar dat er nu geleidelijk moet overgeschakeld 
worden naar een systeem om de COVID-19-uitgaven in de reguliere gezondheidszorgbegroting op te 
nemen. Daartoe moet het budget vanzelfsprekend worden opgetrokken. De begroting 2023 zou een 
testcase kunnen zijn waarbij wordt onderzocht op welke wijze deze integratie het beste kan gebeuren. 

Het rapport van het Wetenschappelijk comité heeft vanuit de doelstellingen concrete initiatieven 
opgelijst voor drie concrete domeinen.  

- Voor geestelijke gezondheidszorg liggen vele gewenste interventies buiten het domein van de 
gezondheidszorg, maar het rapport formuleert een reeks beleidsmaatregelen in de zorg.  

- voor de introductie van geïntegreerde en doelgerichte zorg worden opties geformuleerd met 
twee concrete initiatieven die op korte termijn zouden kunnen worden genomen. Dit 
onderdeel bevat tevens een uitgewerkt voorstel voor de invoering van een geïntegreerd 
interprofessioneel doelgericht elektronisch dossier.  

- Tenslotte worden er 9 beleidsvoorstellen geformuleerd om de financiële toegankelijkheid te 
verbeteren. Bij vele van deze voorstellen wordt gebotst op het ontbreken van de nodige 
informatie om de concrete gevolgen ervan te evalueren. Meer specifiek voor het probleem 
van de financiële toegankelijkheid wordt daarom voorgesteld een Observatorium voor de 
Eigen Betalingen van de Patiënten op te richten. 

De hervormingen in de overlegstructuur die hier voorgesteld worden vereisen wetgevende 
initiatieven. 

Grotere structurele wijzigingen in de organisatie van de zorg (bv. ziekenhuisfinanciering, 
nomenclatuur, supplementen) en in de institutionele structuur (bevoegdheidsverdeling tussen de 
federale en de gefedereerde entiteiten) werd in dit rapport niet behandeld.  

Ten slotte kan het nuttig zijn om de voortgang van het proces in de richting van een 
meerjarenbegroting op basis van gezondheidsdoelstellingen regelmatig op een wetenschappelijke 
wijze te evalueren. Indien de voorgestelde Commissie voor de Evaluatie van de 
Gezondheidszorgdoelstellingen een sterke wetenschappelijke component heeft en voldoende 
onafhankelijk kan werken, is dat volgens het Wetenschappelijk comité de geëigende plaats om deze 
evaluatie te maken. Zolang die onafhankelijke Commissie met duidelijke wetenschappelijke expertise 
niet bestaat, moet een voorlopige oplossing worden uitgewerkt. 

5.5 Uitvoering van de aanbevelingen: Aanpak transversale budgetlijn 

Op 18 oktober keurde de Algemene Raad het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité goed 
(ARGV 2021/069). Bij het bedrag van  31.755.422 duizend euro werd tevens de beschikbare 
budgettaire marge van 123.650.000 € voor gezondheidszorgdoelstellingen of Appropriate Care 
goedgekeurd. Het bedrag werd toegewezen aan 15 projecten over vier domeinen:  

1) Secundaire en tertiaire preventie onder meer door middel van zorgtrajecten, zorgpaden en 
geïntegreerde zorg 

2) Verbeteren van de levenskwaliteit 
3) Appropriate Care 
4) Financiële toegankelijkheid 
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Het voorstel inzake de aparte budgetlijn “0. Transversale gezondheidszorgdoelstellingen” werd verder 
toegelicht en goedgekeurd  op de Algemene Raad van 22 november 2021 (ARGV 2021/075). 

Op het Verzekeringscomité van 14 maart2022 werd de nota CGV “Gemeenschappelijke aanpak 
transversale projecten - budgetlijn “Transversale gezondheidszorgdoelstellingen” goedgekeurd.  

Deze nota geeft een richting voor de aanpak van de 7 transversale projecten opgenomen onder punt 
1 van de tabel “Secundaire en tertiaire preventie onder meer door middel van zorgtrajecten, 
zorgpaden en geïntegreerde zorg”.  

Deze zeven projecten zijn:  

 Gezondheidszorgdoelstellingen en appropriate care  Bedrag in 
000 EUR 

Secundaire en tertiaire preventie onder meer door middel van zorgtrajecten, zorgpaden en 
geïntegreerde zorg 

1  Voortraject voor de patiënt met risico op diabetes en de opvolging van 
patiënten met diabetes 

5.000 

2  Zorgtraject voor kinderen met obesitas  5.000 

3  Multidisciplinair perinataal (perinataal en postnataal) zorgtraject voor 
kwetsbare vrouwen, zie KCE-studie 326 

10.000 

4  Zorgpad rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie  4.900 

5  Meer psychiatrische zorg, maar ook in somatische zorg voor jongeren 
met psychiatrische problemen 

5.000 

6  Reductie van de heropnames (nieuwe hospitalisatieperiodes) door de 
uitrol van een betere pulmonaire revalidatie en het verhogen van de 
levenskwaliteit van de betrokken patiënten door hun functionele 
mogelijkheden te verbeteren 

5.000 

7  Diverse projecten in het kader van secundaire en tertiaire preventie in 
de eerste lijn 

13.730 

Concreet worden 7 werkgroepen en een overkoepelende stuurgroep opgericht en worden deze 7 
projecten als pilootproject/testcase aanschouwt voor een nieuw concrete transversale werkwijze 
binnen de gezondheidszorg. Dit uit zich in de beschrijving van de opdrachten van de werkgroepen en 
de stuurgroep. Voor elke project is een gedetailleerde projectfiche beschikbaar. In elke fiche is 
verwezen naar de bestaande ingediende voorstellen m.b.t. het onderwerp in het kader van het 
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meerjarig begrotingstraject (ter herinnering ongeveer 100 voorstellen inzake 
gezondheidszorgdoelstellingen en 180 voorstellen Appropriate care werden ingediend).  

- Gemeenschappelijke opdrachten van de werkgroepen 

 De rubriek “visie” van elke projectfiche vermeldt hoe het specifieke project het te creëren 
zorgpad of zorgtraject wenst te bereiken. Dit betreft een algemene visie voor het project, elke 
werkgroep wordt uitgenodigd de vermelde visie verder in detail uit te werken of te specifiëren 
en houdt daarbij rekening met de aanbevelingen van de overkoepelende stuurgroep. 

 Om tijdens de looptijd (en nadien) het project te kunnen evalueren en/of bij te sturen, is het 
van belang om reeds bij de start volgende aspecten af te lijnen: 

o Op welke manier zal kunnen gemeten worden of er een duurzaam resultaat behaald 
is. 

o en/of een aanhoudende gedragsverandering wordt bewerkstelligd. 
o Op welke tijdstippen deze meting gebeurt. 
o Er moeten hiertoe duidelijke kwaliteitsindicatoren worden opgesteld, alsook, indien 

mogelijk, doelwaarden die aangeven wat de status is (groen/ oranje/ rood) met 
betrekking tot die kwaliteitsindicatoren. Aan de werkgroepen wordt de opdracht 
gegeven om hiervoor een voorstel te doen. 

 Het succes van een transversaal project berust in grote mate op de mogelijkheid van 
professionele zorgverleners om informatie over het dossier van de patiënt te kunnen 
raadplegen en professioneel te kunnen samenwerken met collega zorgverleners op eenzelfde 
dossier. Dit betreft een opdracht van elke werkgroep om de usecase te verduidelijken 
waarbinnen de uitwisseling tussen zorgverleners op een elektronische wijze kan gebeuren.  

 Elke concrete financieringsmaatregel die binnen een werkgroep wordt uitgewerkt moet 
beantwoorden aan bepaalde standaarden die hiervoor bestaan binnen het huidig systeem van 
de ziekteverzekering (toegankelijkheid (remgelden,…),  facturatie bij deze transversale 
projecten,...). 

- De stuurgroep heeft als taak: 

 De coördinatie en coherentie te bewaken over de 7 projecten heen; 
 Op basis van de ervaringen van de diverse werkgroepen, destilleert de stuurgroep een 

generieke methodologie om met transversale projecten in de toekomst aan de slag te gaan; 
 De stuurgroep bewaakt dat de beleidsmaatregelen, zorgpaden of andere vormen van 

financiering zich ontwikkelen op een wijze die toelaat deze in te schrijven in een lange 
termijnvisie met een geïntegreerde en generieke benadering; 

 Het bewaken van de werkzaamheden vanuit het oogpunt Quintiple Aim en de geformuleerde 
domeinen van gezondheidszorgdoelstellingen vanuit de werkzaamheden Meerjarig 
Begrotingstraject; 

 Rapporteert over de globale stand van zaken aan het Verzekeringscomité. 

Via deze weg, op basis van de hier opgedane ervaringen zal bijkomend richting gegeven worden aan 
de verdere uitbouw en structurele aanpak van transversale projecten georiënteerd naar 
Gezondheidszorgdoelstellingen en maatregelen Appropriate Care. 
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6 Conclusies 

Alhoewel de werkzaamheden in het kader van de meerjarenbegroting en de Spending review nog 
lopende zijn, zijn binnen het RIZIV diverse acties ondernomen.  

1) Opstellen van een tussentijds rapport i.v.m. de meerjarenbegroting met de oprichting van een 
stuurgroep, 3 Task forces en een Wetenschappelijk comité 

2) Opstellen van een finaal rapport door de werkgroep Quintuple Aim 
3) Opstellen van een apart rapport door het Wetenschappelijk comité 

Maximale betrokkenheid van de stakeholders binnen de sector van de ziekteverzekering werd daarbij 
steeds gegarandeerd.  

Tegelijkertijd werd uitvoering gegeven aan specifieke projecten:   

- binnen het akkoord artsen - ziekenfondsen 2021 voor de herallocatie van 40 miljoen o.b.v. 
principes rond doelmatige zorg 

- de operationalisering van de transversale budgetlijn binnen het budget voor geneeskundige 
verzorging 2022 .  
 

Op basis van de opgedane ervaringen en op basis van de oriëntaties die door beleidscel van de Minister 
van Volksgezondheid en Sociale Zaken in het vooruitzicht worden gesteld bij de analyse van beide 
vermelde rapporten, zal verder werk gemaakt worden van structurele aanpassingen binnen het 
huidige systeem van de ziekteverzekering. 

 


