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Een nieuwe financiering voor de laagvariabele zorg

In haar Plan van Aanpak voor de Hervorming van de Ziekenhuisfinanciering voorzag Minister 
Maggie De Block om, voor de zgn. “laagvariabele patiëntengroepen” een nieuwe financiering 
in te voeren, waarbij, op termijn, er per patiënt opgenomen in het (dag)ziekenhuis een globaal 
prospectief bedrag zou worden voorzien. Dat bedrag zou identiek zijn voor alle ziekenhuizen, 
maar verschillen tussen de patiëntengroepen onderling. In een eerste fase worden enkel de 
honoraria gebundeld. Op termijn zouden ook het BFM, de geneesmiddelen,… in dit bedrag 
worden geïntegreerd.

Binnenkort wordt dit gebundeld honorarium ingevoerd voor een aantal laagvariabele 
patiëntengroepen. Zowel directies, artsen, medische raden, bestuurders, maar evenzeer 
MZG-registratieverantwoordelijken, facturatiediensten, mutualiteiten,… hebben nood aan 
informatie en achtergrond over dit systeem. Hoe worden de honoraria berekend? Hoe zal 
de facturatie georganiseerd worden? Wat gebeurt er indien een patiënt tijdens een verblijf 
complicaties oploopt? Hoe situeert deze hervorming in de Belgische zorgfinanciering zich 
ten opzichte van hervormingen in het buitenland? Daarnaast is er ook de vraag hoe de 
honoraria binnen het ziekenhuis vervolgens verdeeld worden over de verschillende betrokken 
artsen(groepen) en hoe de ereloonsupplementen berekend en verdeeld worden. Hoe zullen 
de betrokken overheden met deze reorganisatie in de registratie en de financiering omgaan?

Dit symposium beoogt een antwoord te bieden op de bovenstaande vragen, vanuit diverse 
invalshoeken (betrokken overheden, directies, artsen, facturatiediensten,…). Vanuit een 
aantal ziekenhuizen wordt toelichting gegeven over hoe zij met dit nieuw financieringssysteem 
plannen om te gaan, welke problemen zij nog zien,… Tot slot worden de diverse thema’s, 
problemen en uitdagingen samengebracht in een afsluitende paneldiscussie.
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Coördinatie: Prof. Walter Sermeus (KU Leuven) 
Prof. Dirk De Ridder (KU Leuven / UZ Leuven)   
Prof. Kristof Eeckloo (UGent / UZ Gent)   
Mevr. Charlotte Van der Auwera (LIGB-KU Leuven) 
Mevr. Ingrid Steens (UGent / UZ Gent) 

Datum: van woensdag 24 oktober 9u00 tot donderdag 25 oktober 14u00, 2018

Plaats: Marriott Hotel Grand Place, Brussel

Prijs: 790 EUR - incl. studiemateriaal, 1 overnachting en maaltijden

Programma

Woensdag 24 oktober 2018

Vanaf 9u00 Registratie/Koffie

10u00-10u15 Verwelkoming en inleiding        prof. dr. D. DE RIDDER

10u15-11u45 De nieuwe financiering voor laagvariabele patiëntengroepen via  
gebundelde honoraria: een overzicht van de regelgeving en analyse van de 
nationale cijfers                            dhr. J. DE COCK

11u45-12u15 Simulaties: impact per patiëntengroep, per medische discipline:  
resultaten van een benchmarkoefening in VznkuL                dhr. G. TORMANS

12u15-13u30 Lunch

13u30-14u30 Hoe gaat een ziekenhuis (artsen/directie) om met de nieuwe 
financiering: casus AZ Turnhout                         dr. F. WEEKERS & dhr. G. TORMANS 

14u30-15u30 Hoe gaat een ziekenhuis (artsen/directie) om met de nieuwe  
financiering: casus AZ Sint-Lucas                    dr. D. MAES & dhr. B. DE BOCK

15u30-16u00 Koffiepauze

16u00-17u00 Van medische activiteit naar facturatie binnen het GPS-systeem voor 
laagvariabele zorg                        dhr. G. CALLEWAERT 

17u00-18u00 Ervaringen met globale prospectieve financiering in andere landen 
         prof. dr. C. VANDE VOORDE

20u00 Diner

Donderdag 25 oktober 2018

8u00-9u00 Ontbijt

9u00-9u45 Gebundelde honoraria: impact op de relatie artsen-ziekenhuisbestuur, 
op de relaties tussen de artsen en op de supplementen      prof. dr. F. DEWALLENS 

9u45-10u30 Ondersteuning, kwaliteitsbewaking en audit van de MZG-registratie       
     dhr. P. FACON
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10u30-11u00 Koffiepauze 

11u00-12u00 Hoe gaat de Dienst Beleidsinformatie en MZG om met de nieuwe financiering? 
           mevr. C. GHEYSEN 

12u00-13u00 Panel en debat 
    Dhr. J. DE COCK, Dhr. P. FACON, Dr. B. WINNEN & Dr. J. BAERT & Dr. M. BROSENS

13u00  Lunch

 Einde van de cursus

Medewerkers

Deze cursus wordt gedoceerd door een team van ervaren professoren verbonden aan  
KU Leuven, UGent, UZ Leuven, UZ Gent en door experten uit de overheidsadministratie en de 
ziekenhuizen.

Joost Baert (AZ Klina), Marc Brosens (VBS/Jessa Ziekenhuis), Gerd Callewaert (AZ Sint-Lucas 
Brugge/KEI vanaf 01/10/2018), Bart De Bock (AZ Sint-Lucas Gent), Jo De Cock (RIZIV), Dirk De 
Ridder (UZ Leuven/KU Leuven), Filip Dewallens (Dewallens & partners/KU Leuven), Kristof 
Eeckloo (UGent/UZ Gent), Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), Caroline Gheysen (Jan Yperman 
Ziekenhuis), Dirk Maes (AZ Sint-Lucas Gent), Guy Tormans (AZ Turnhout), Carine Vande Voorde 
(KCE/KU Leuven), Frank Weekers (AZ Turnhout), Bert Winnen (Beleidscel Minister De Block) 

Goed om weten

De residentiële cursus vindt plaats in het Brussels Marriott Hotel Grand Place – Auguste Ortstraat 
3-7, 1000 Brussel, van woensdag, 24 oktober (9u00) tot donderdag, 25 oktober (14u00) 2018. Het 
hotel is gelegen op 800m van Brussel-Centraal station.

Inschrijven kan ten laatste op 10 oktober 2018 via deze link.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging en praktische informatie.

Bij annulering tot één week voor het begin van de cursus wordt het inschrijvingsgeld 
teruggestort, met afhouding van 20% administratiekosten. Bij annulering minder dan 
één week voor het begin van de opleiding of bij afwezigheid is er geen terugbetaling.

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van 
het RIZIV, onder de rubriek ‘Ethiek en Economie’.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:  
info@zorgbeleid.be - 016 37 36 00 (praktische vragen) 
charlotte.vanderauwera@kuleuven.be - 016 37 45 85 (inhoudelijke vragen)

Bekijk ook zeker onze andere activiteiten

www.zorgbeleid.be/activiteitenkalender
https://www.kuleuven.be/register/zorgbeleidbe-2018-2019/step1

