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Inleiding: verschuiving naar dagziekenhuis als onderdeel van de 

ziekenhuishervorming 
 

We investeren stevig in onze ziekenhuizen en in het zorgpersoneel. We voorzien een stijging 
van het federale budget voor ziekenhuizen met 1,22 miljard euro in 2023, ten opzichte van 
2022. In vergelijking met 2019 gaat het om een verhoging met meer dan 3 miljard euro In 2023 
voorzien we daarbovenop een RSZ-vermindering van 181,7 miljoen euro om de loonkosten 
van de ziekenhuizen te drukken, en 80 miljoen euro als compensatie voor de stijgende 
energiekosten voor de eerste zes maanden van het jaar (samen 261,7 miljoen euro, waarvan 
164,8 definitief verworven is). Daarnaast is er een  eenmalige subsidie van 21 miljoen euro 
voor investeringen in technologie die het zorgpersoneel ondersteunt en is 100 miljoen euro 
voorzien voor kostencompensatie voor geconventioneerde zorgverstrekkers, waaronder ook 
geconventioneerde artsen-specialisten in ziekenhuizen. 

De ziekenhuishervorming moet ervoor zorgen dat elke patiënt de beste zorg krijgt op het 
moment en op de plaats waar die beste zorg voorhanden is. We slaan het pad van 
samenwerking onverminderd verder in vanuit de idee ‘nabije zorg waar mogelijk, 
gespecialiseerde zorg waar nodig.’ De ziekenhuishervorming moet aanzetten tot minder 
overconsumptie én tot meer kwaliteit; minder complexiteit en meer transparantie; minder 
concurrentie en meer samenwerking; minder supplementen en meer tariefzekerheid. 

Vanaf 1 januari 2023 is één van de deelhervormingen van het plan van aanpak een feit: met 
name het aantal overbodige overnachtingen in ziekenhuizen te verminderen. Een 
ziekenhuisverblijf is duur, dat is een feit. Maar ook: niemand ligt graag in het ziekenhuis, 
herstellen lukt vaak beter thuis én bovendien vermijd je thuis het risico een ziekenhuisinfectie 
op te lopen. Het is daarom belangrijk dat we waar mogelijk ingrepen uitvoeren in het 
dagziekenhuis in plaats van de patiënt onnodig een nacht of langer in het ziekenhuis te laten. 

Er wordt dus een belangrijke verschuiving mogelijk gemaakt naar meer ingrepen in het 
dagziekenhuis, uiteraard waar dit medisch veilig en sociaal haalbaar is voor de patiënt. 
Concreet gaat het om meer dan een verdubbeling van het aantal ingrepen dat mag (maar dus 
niet moet) gebeuren in het chirurgisch dagziekenhuis, van 246 naar 551 ingrepen. Ook wordt 
ontmoedigd dat een ziekenhuis omwille van financiële redenen patiënten langer dan nodig 
opneemt. De middelen die we hiermee uitsparen, herinvesteren we integraal in de 
ziekenhuizen, onder meer via een betere financiering van het operatiekwartier.  
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Ziekenhuishervorming: een werk van lange adem maar belangrijke 
bouwstenen worden nu  gelegd 

Bij de lancering van het hervormingsplan ziekenhuisfinanciering en –organisatie op 28 januari 2022 
werd gesteld dat het om een werk van lange adem gaat, een werk van vele jaren, mogelijks wel een 
decennium. De ambitie van meet af aan was om deze hervorming robuust aan te pakken, voldoende 
wetenschappelijk onderbouwd waar nodig en met concrete eerste realisaties op korte termijn op het 
terrein waar mogelijk. 

De bouwstenen voor de globale hervorming van de ziekenhuis- en artsenfinanciering worden in 2022-
2023-2024 gelegd: het voorbereidende wetenschappelijke studiewerk moet volledig afgerond zijn eind 
2024. Parallel daaraan zal een grondig uitgewerkt en gedetailleerd conceptueel schema voor de 
nieuwe financiering klaarliggen voor het einde van de legislatuur. Dit moet toelaten om de globale 
hervorming te implementeren van bij het begin van de volgende legislatuur. De wetenschappelijke 
werkzaamheden in het kader van de hervorming van de nomenclatuur en de invoering van een 
pathologieforfait voor de ziekenhuizen zijn lopende, en worden begeleid door de KU Leuven, de ULB 
en Möbius. 

Zes cruciale deelhervormingen, die vooruitlopen op de globale hervorming, worden echter nog tijdens 
deze legislatuur volledig gerealiseerd: (1) een belangrijke uitbreiding van het dagziekenhuis;  (2) de 
concentratie van bepaalde hooggespecialiseerde behandelingen en diensten, (3) de hervorming van 
de klinische biologie, (4) de hervorming van de medische beeldvorming; (5) een sterkere financiering 
die rechtstreeks gebaseerd is op kwaliteitsindicatoren, en (6) het beschermen van patiënten tegen 
hoge facturen, onder meer door het indijken van supplementen. 

In wat volgt schetsen we kort de betekenis van deze deelhervormingen, waarbij we in het laatste 
onderdeel uitvoerig ingaan op het dagziekenhuis. 

1. Concentratie van bepaalde hooggespecialiseerde behandelingen en diensten 

In onze vergrijzende samenleving is het essentieel dat, bijvoorbeeld, zorg voor oudere patiënten 
(geriatrie) zo dicht mogelijk bij huis geboden wordt, dus in alle ziekenhuizen.  Er is ook zorg die wel in 
elk netwerk aanwezig moet zijn, maar niet noodzakelijk in alle ziekenhuizen. Dit kan zijn omdat een 
bundeling van expertise loont, bijvoorbeeld voor een gespecialiseerde behandeling van een hartinfarct 
waar één ziekenhuis binnen het netwerk daar dé expert in kan zijn. Het gaat in deze twee gevallen om 
locoregionale zorgopdrachten. 

Er zijn evenwel ook supraregionale zorgopdrachten. Dat is zorg die zo’n gespecialiseerde expertise of 
zo’n grote investeringen vergt voor een kleine groep mensen, dat we ze niet in elk ziekenhuisnetwerk 
kunnen en mogen organiseren, zoals de gespecialiseerde behandeling van een beroerte of de 
behandeling van een zeldzame kanker. 

De loco- en de supraregionale zorgopdrachten werden inmiddels vastgelegd in het KB van 23 
november 2022 (BS van 1 december 2022). Dit vanuit de insteek: nabije zorg waar mogelijk, 
gespecialiseerde zorg waar nodig. Er werd hierbij specifieke aandacht besteed dat locoregionale 
zorgopdrachten vlot toegankelijk moeten zijn voor de patiënt, en dat de ziekenhuisnetwerken bij een 
eventuele herschikking van de zorgopdrachten in hun netwerken van deze nabijheid moeten uitgaan. 

Er werd voorts invulling gegeven aan de supraregionale zorgopdracht ‘gespecialiseerde beroertezorg’ 
met het KB van 20 september 2022 (BS 11 november 2022). Dat KB legt de nadruk enerzijds op kwaliteit 
(een S2-centrum moet voldoende expertise hebben en dus voldoende ingrepen uitvoeren) en 
anderzijds op een goede regionale spreiding, zodat elke Belg een voldoende snelle toegang heeft tot 
deze gespecialiseerde zorg. In totaal zouden vijftien S2-centra door de deelstaten erkend kunnen 
worden rekening houdend met deze parameters. 
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Er zijn inmiddels voorbereidende gesprekken lopende om de expertise rond hoofd- en halstumoren te 
concentreren in een aantal centra, naar analogie met wat vandaag bestaat voor pancreas- en 
slokdarmkanker. Dit moet de kwaliteit van de zorg voor de patiënt die door deze zeldzame kankers 
getroffen wordt, verhogen. Een soortgelijke concentratie-oefening staat vervolgens gepland voor 
ovariumtumoren. Er worden samen met experten eveneens criteria opgesteld waaraan 
gespecialiseerde supraregionale majeure traumacentra moeten voldoen. 

Tenslotte werden de BTW-drempels die samenwerking tussen ziekenhuizen in de weg stonden, 
weggewerkt in overleg met minister van Financiën Van Peteghem, en werd budget vrijgemaakt om de 
patiëntenfactuur voor interhospitaal vervoer te verlagen. Een advies hierover van de Federale Raad 
Ziekenhuisvoorzieningen in samenwerking met het Observatorium voor Chronisch Zieken wordt 
verwacht tegen midden februari 2023. 

 

2. Hervorming van de klinische biologie 

De hervorming van de klinische biologie kadert in de algemene doelstelling van de 
ziekenhuishervorming om het financieringsmodel veel meer af te stemmen op de zorgnoden: daarom 
neemt een financiering op basis van de pathologie waarmee het ziekenhuis geconfronteerd wordt voor 
een deel de plaats in van financiering op basis van het volume van de prestaties. De 
pathologiefinanciering voeren we versneld in voor de labo’s en dit op basis van een billijke prijszetting 
en een realistische kostenberekening. 

De voorbereidende werkzaamheden ter zake zijn goed gevorderd en de hervorming zal in de loop van 
2023 geïmplementeerd worden. De honoraria klinische biologie zullen met 15 procent verlaagd 
worden. Het budget dat zo vrijkomt wordt enerzijds geherinvesteerd in de ziekenhuizen en dit in 
paritair beheer met de artsen en anderzijds geherinvesteerd in  de New Deal voor de huisartsen en  de 
nomenclatuurhervorming voor de artsen-specialisten. 

Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat de verlaging van de honoraria klinische biologie 
doorgerekend wordt aan de patiënten in de vorm van hogere supplementen of administratieve kosten. 
De nodige reglementaire bepalingen om dit te beletten worden daarom uitgewerkt. 

 

3. Hervorming zware medische beeldvorming 

De hervorming van de zware medische beeldvorming (CT-scans, MRI-scans) heeft als belangrijkste 
doelstelling de doelmatigheid van deze zorg te verhogen, en de volksgezondheid te verbeteren door 
de stralingsbelasting voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken. In België worden naar internationale 
normen te veel CT-scans (röntgenfoto’s) genomen in verhouding tot MRI-scans. 

Daarom zetten we op verschillende fronten in: 

1) We werken aan een populatiefinanciering voor de zware medische beeldvorming. Dit betekent dat 
er financiering voorzien wordt voor de uitrusting die een ziekenhuis nodig heeft ter ondersteuning 
van de normale activiteit inzake medische beeldvorming voor de bevolking die een ziekenhuis 
bedient. En ook niet meer dan dat. De technische berekeningen om dit te realiseren zijn lopende. 

2) In samenwerking met de deelstaten wordt bekeken of – teneinde ook de verhouding van het aantal 
CT/MRI-scans te verbeteren - het aantal MRI-toestellen verhoogd moet worden. De gesprekken 
daarover zijn lopende. 

3) We stellen alles in het werk voor de invoering van een verplicht elektronisch voorschrift met een 
onderliggende ‘clinical decision support’ dat de voorschrijver adviseert over het juiste 
voorschrijfgedrag van zware medische beeldvorming op basis van wetenschappelijke richtlijnen. 
De openbare aanbesteding voor deze clinical decision support loopt. 
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4) Tot slot wordt - in het kader van de tariefbescherming van de patiënt - gewerkt aan een wettelijke 
bepaling die alle ziekenhuizen zal verplichten om een MRI- of CT-scan zonder supplementen en 
binnen een medisch aanvaardbare termijn te kunnen aanbieden. Vandaag merken we dat - 
voornamelijk in Vlaamse ziekenhuizen - deze tariefzekerheid nog ver te zoeken is. 

De realisatie van de hervorming voor de zware medische beeldvorming is voorzien in de loop van  het 
jaar 2023, behoudens het systeem voor ‘clinical decision support’ waarvan de uitwerking meer tijd zal 
vragen. 

 

4. Sterkere financiering van ziekenhuizen rechtstreeks gebaseerd op 
kwaliteitsindicatoren  

Kwaliteit krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de ziekenhuizen, wat een goede zaak is. Een 
financiële prikkel kan hier een duwtje in de rug geven, zeker als hij gericht is op domeinen waar nog 
grote gezondheidswinst te boeken is. We denken onder meer aan het verder terugdringen van 
antibioticaresistentie of het voorkomen van ziekenhuisinfecties: daarmee worden mensenlevens 
gered. We gaan ziekenhuizen die sterk inzetten op afgesproken kwaliteitsdoelstellingen substantieel 
belonen, veel meer dan vandaag het geval is. Over de concrete uitwerking van deze hervorming wordt 
op dit ogenblik een advies gevraagd aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. 

 

5. Patiënten beschermen tegen hoge facturen, onder meer door het indijken van 
supplementen 

Ondanks de solidaire financiering door de overheid kan de ziekenhuisfactuur voor de patiënt behoorlijk 
oplopen. Dit kan het gevolg zijn van ereloonsupplementen als hij kiest voor een eenpersoonskamer. 
Die supplementen zitten in stijgende lijn, en er zit geen logica in. 

Zoals beloofd bij de lancering van de ziekenhuishervorming werden – in overleg met de artsen en de 
ziekenhuizen - de maximumtarieven voor de ereloonsupplementen bevroren tot al minstens eind april 
2023. Een verlenging van deze maatregel wordt momenteel besproken binnen de Nationale Paritaire 
Commissie Artsen-Ziekenhuizen. In een volgende fase zullen stappen gezet worden voor een 
plafonnering van de ereloonsupplementen, waarbij gekeken zal worden of een gedeeltelijke 
compensatie voor de ziekenhuizen voorzien kan worden. 

In het kader van tarieftransparantie en –zekerheid werden ook volgende maatregelen genomen of 
voorbereid: 

De wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
op 30 mei 2022 voorziet dat zorgverleners in het kader van elektronische facturatie de aangerekende 
supplementen en niet-vergoedbare verstrekkingen verplicht zullen moeten meedelen aan de 
ziekenfondsen. Dit naar analogie met wat vandaag gebeurt bij ziekenhuisopnames. Dit zal ervoor 
zorgen dat we zicht krijgen op de supplementen die aangerekend worden in de ambulante sector. 

Bij dezelfde wet is voorzien dat de koning het uitreiken van een schriftelijke kostenraming voorafgaand 
aan een ingreep of verstrekking kan verplichten. Zo krijgt de patiënt concreet zicht op wat deze ingreep 
hem zal kunnen kosten. Het is de bedoeling om dit in een eerste fase uit te werken voor tandzorg en 
courante ziekenhuisingrepen. Dit zal worden opgenomen door de desbetreffende akkoorden- en 
overeenkomstencommissies in het eerste kwartaal van 2023. 

De zogenaamde ‘affichagewet’ (BS, november 2021) voorziet dat zorgverleners toegankelijke 
prijsinformatie moeten bieden voor de meest gangbare verstrekkingen. Ze moeten daarbij de patiënt 
informeren over het terugbetaald bedrag, het te betalen remgeld en de gevraagde supplementen. Op 
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het Verzekeringscomité van 21 november 2022 werden standaardaffiches voorgelegd en de verdere 
procedure toegelicht. Het is de bedoeling dat de verschillende zorgsectoren tegen eind maart 2023 
met een concreet voorstel komen. 

In de wet diverse bepalingen gepubliceerd op 9 december 2022 werd ten slotte de wettelijke basis 
gelegd voor het verbod op het aanrekenen van ereloonsupplementen voor rechthebbenden met de 
verhoogde tegemoetkoming, en dit voor alle rechthebbenden. De  inwerkingtreding moet bij KB beslist  
worden (dit gebeurt ten vroegste in 2024) 

Tenslotte verwijzen we naar de wettelijke bepalingen in voorbereiding inzake tariefzekerheid bij 
klinische biologie en zware medische beeldvorming die in voorbereiding zijn (zie supra). 

 

6. Belangrijke uitbreiding van het dagziekenhuis vanaf 1 januari 2023 
 

De belangrijke hervorming van het dagziekenhuis die ingaat op 1 januari 2023 wil ingrepen in het 
dagziekenhuis stimuleren met twee doelstellingen voor ogen: 

1/ het aanmoedigen van innovatieve technieken. Innovatie zorgt ervoor dat we kwaliteitsvolle zorg 
kunnen aanbieden op een minder ingrijpende manier voor de patiënt. De manier waarop vandaag een 
heupprothese chirurgisch geplaatst wordt bijvoorbeeld is veel minder invasief waardoor de patiënt 
veel sneller terug op de been is en sneller weer naar huis kan. 

2/ het terugdringen van onnodige overnachtingen in het ziekenhuis. Een ziekenhuisbed kost zowel de 
patiënt als het ziekenhuis en de samenleving veel geld.  

Bovendien moeten we onnodige opnames zoveel mogelijk vermijden als het medisch niet nodig is. Met 
een kortere verblijfsduur verminder je het risico op ziekenhuisinfecties voor de patiënt, ook al is dat 
laag .  

Minder overnachtingen betekent ook dat het verpleegkundig personeel minder ingezet moet worden 
voor taken die daarmee samenhangen.  

Hoe stimuleren we de verschuiving naar het dagziekenhuis? 

Innovaties laten toe om meer ingrepen in het dagziekenhuis uit te voeren en chirurgen staan te 
popelen om die toe te passen. De financieringsregels stimuleerden het vandaag evenwel niet. Voor 
heel wat ingrepen was het voor het ziekenhuis financieel gewoon interessanter om de ingreep te 
verrichten via een opname in klassieke hospitalisatie dan in het dagziekenhuis.  We trokken dus de 
regelgeving en financiering die deze verschuiving lange tijd in de weg stond, recht. 

1/ We trokken reeds de financiering op van het chirurgisch dagziekenhuis vanaf 1 juli 2022.  We 
injecteerden hier 9 miljoen euro op jaarbasis. Dat wil zeggen dat er middelen ter beschikking zijn voor 
een bredere verpleegkundige omkadering in het dagziekenhuis. Zo nemen we een eerste door de 
ziekenhuizen aangehaalde financiële rem weg om het dagziekenhuis uit te bouwen. 

2/ In tweede orde actualiseren we nu de zogenaamde A lijst. Dat is een lijst met ingrepen die in het 
dagziekenhuis mogen worden uitgevoerd, en hiervoor ook gefinancierd zullen worden. Zolang een 
ingreep niet op de A lijst staat, en toch in dagziekenhuis wordt uitgevoerd, krijgt het ziekenhuis 
hiervoor geen financiering via het budget aan financiële middelen, terwijl dat wel het geval is indien 
de ingreep uitgevoerd wordt via een klassieke hospitalisatie. Om dit recht te trekken, wordt de A lijst 
grondig uitgebreid met ingrepen die vandaag absoluut op een veilige manier in daghospitalisatie 
kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om ingrepen die met andere woorden in het dagziekenhuis 
kunnen maar niet moeten worden uitgevoerd. 
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De lijst van de ingrepen die vanaf dit jaar in het dagziekenhuis worden uitgevoerd, is tot stand gekomen 
op basis van de adviezen van experten uit een aantal wetenschappelijke verenigingen, van de Federale 
Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) en de Technisch Geneeskundige Raad (TGR). Samen 
kwamen ze tot een uitbreiding van de zogenoemde A-lijst en waakten ze erover dat deze uitbreiding 
medisch verantwoord zodat vermeden wordt dat patiënten te vroeg naar huis zouden worden 
gestuurd. Nogmaals, het gaat hier om een overzicht van de ingrepen waarvoor het ziekenhuis 
gefinancierd wordt, ook als ze in het dagziekenhuis worden uitgevoerd. Voorbeelden omvatten een 
galblaasoperatie, het verwijderen van de appendix of een het zetten van een knieprothese. De 
beslissing om de patiënt in het dagziekenhuis versus klassieke hospitalisatie te behandelen, is uiteraard 
een individuele medische beslissing en blijft een belangrijke afweging die gebeurt in nauw overleg 
tussen arts en patiënt. 

Het aantal ingrepen op de A lijst - die sinds 1 januari 2023 in voege is -  is gestegen van 246 naar 551. 
Dit kan dus voor een aanzienlijke verschuiving zorgen naar het dagziekenhuis.  Het is evenwel moeilijk 
te voorspellen hoe groot de verschuiving van klassieke hospitalisatie naar daghospitalisatie concreet 
zal zijn. Dit hangt immers van een aantal factoren af.  De arts zal uiteraard in de eerste plaats de situatie 
van de patiënt (medische en sociaaleconomische factoren) inschatten. De patiënt zal ook altijd zelf 
kunnen aangeven als hij verkiest een nacht in het ziekenhuis te blijven. 
 
We kunnen evenwel een raming maken: 
- In 2019 gebeurden 644.000 opnames in het chirurgisch dagziekenhuis (op een totaal van 2.1 

miljoen dagopnames) en 700.000 opnames in klassieke hospitalisatie voor een heelkundige 
ingreep als hoofddiagnose (op een totaal van 1.8 miljoen klassieke hospitalisaties). Die 700.000 
opnames omvatten ook 153.000 opnames voor ingrepen die vandaag al op de A lijst stonden, maar 
waarbij de arts en de patiënt opteerden om ze toch in klassieke opname te doen. 

- Een realistisch scenario is dat met de uitbreiding van de A lijst proportioneel evenveel ingrepen die 
in het dagziekenhuis kunnen alsnog in klassieke hospitalisatie gebeuren als vandaag. Zoals gesteld 
zijn er vandaag 153.000 ingrepen die in het dagziekenhuis kunnen, maar waar dit niet gebeurt, wat 
een verhouding is van 23,7 procent op de 644.000 daghospitalisaties. Indien we deze zelfde 
verhouding toepassen op de 290.000 potentiële ingrepen die erbij komen door de uitbreiding van 
de A lijst, betekent dit dat er effectief 221.207 ingrepen zouden verschuiven van klassieke 
hospitalisatie naar het dagziekenhuis. Concreet zouden dus 865.207 ingrepen in het dagziekenhuis 
(tov 644.000 vandaag) en 478.730 ingrepen in klassieke opname (tov 700.000 vandaag) gebeuren. 

 
3/ Naast het uitbreiden van de A lijst van ingrepen die in dagziekenhuis kunnen, maar niet moeten, 
willen we de shift naar het dagziekenhuis een extra duw in de rug geven door ook te hameren op 
ingrepen en prestaties die dusdanig geëvolueerd zijn dat ze redelijkerwijze in dagziekenhuis moeten 
worden uitgevoerd. Dat is de zogenaamde B lijst, die evenals de A lijst werd ingevoerd in 2002 en aan 
herziening toe was.  Voor de ingrepen die op de B lijst staan, ontvangt het ziekenhuis een vergoeding 
equivalent aan één dag in het dagziekenhuis, ook al wordt de patiënt in klassieke hospitalisatie 
opgenomen. Dit enkel op voorwaarde dat het een electieve ingreep betreft bij een patiënt jonger dan 
75 jaar, zonder bijkomende gezondheidsproblemen. 

Dit moet ervoor zorgen dat ziekenhuizen er geen belang bij hebben om de patiënt langer dan nodig op 
te nemen. Voorbeelden van ingrepen op deze lijst zijn het verwijderen van spataders, een besnijdenis 
of het wegnemen van amandelen bij een kind.  Het aantal ingrepen op de B lijst stijgt van 145 tot 189. 
Aan de bestaande B lijst, werden enkele prestaties toegevoegd die actueel reeds in meer dan 85 % der 
gevallen in daghospitalisatie of zelfs ambulant worden uitgevoerd. 
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Wat betekent deze uitbreiding concreet voor de ziekenhuizen: 
 

- De uitbreiding van de A lijst betekent dat in geval de desbetreffende ingreep in het 
dagziekenhuis gebeurt, het ziekenhuis hier een bedrag voor opname in dagziekenhuis kan 
aanrekenen. Dat bedrag is verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar gemiddeld gaat 
het over 200 euro en dit vanaf 1 januari 2023. 

- Een deel van de ingrepen die nu aan de A lijst zijn toegevoegd, gebeurden vandaag al in het 
dagziekenhuis: ze genereerden dan wel geen bedrag voor opname, maar er kon een 
maxiforfait voor de algemene anesthesie worden aangerekend die ook verschillend is van 
ziekenhuis tot ziekenhuis, maar gemiddeld 145 euro bedraagt. Dit bedrag valt weg, maar 
wordt gemiddeld dus meer dan gecompenseerd door het bedrag voor opname in het 
ziekenhuis. 

- Een deel van de ingrepen die nu aan de A lijst zijn toegevoegd, gebeurden vandaag al in 
klassieke hospitalisatie en genereerden dus verantwoorde ligdagen die de basis van de 
berekening van het budget van het ziekenhuis uitmaken binnen twee jaar. Nu die ingrepen 
ook op de A lijst staan, genereren ze ook verantwoorde ligdagen zelfs wanneer uitgevoerd in 
het dagziekenhuis (0.95 ligdag om precies te zijn sinds 1 juli 2022 – vroeger was dat 0.81). Dit 
wordt opgenomen in de berekening van het budget op het moment dat de gegevens van 
2023 worden gebruikt. Dat zal in de loop van 2025 zijn. 

- Het herinvoeren van de B lijst betekent dat voor opnames die op die lijst staan (en op 
voorwaarde dat het over een ongecompliceerde patiënt gaat jonger dan 75 jaar, het 
ziekenhuis hoe dan ook maar een dagopname mag factureren. Hierdoor wordt bespaard op 
een aantal ligdagen (de zogenaamde oneigenlijke verblijven). De middelen die zo vrijkomen, 
worden integraal gebruikt om het operatiekwartier beter te financieren. Dit zal evenwel pas 
in voege gaan op moment dat de hospitalisatiegegevens van 2023 zullen gebruikt worden 
voor de berekening van het budget, in 2025.   

- Impact op personeelsschaarste in de ziekenhuizen: shift van klassieke hospitalisatie naar het 
dagziekenhuis betekent minder ziekenhuisovernachtingen en dus ook minder nood aan 
verpleegkundige supervisie, in het bijzonder ’s nachts en in de weekends.   

 
 
 


