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TEN GELEIDE 

Begin 2001 vond het VVI-Congres ‘Vlaams Zilver: het woon- en zorgcentrum als 
schakel in de ouderenzorg’ plaats. Het was de ambitie bakens uit te zetten voor de 
verdere ontwikkeling van de ouderenzorg op de drempel van het derde millen-
nium. 

Drie jaar later, kan vandaag gesteld worden dat dit VVI-Congres een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd in de verdere ontwikkeling van de Vlaamse ouderenzorg. 
Het woon- en zorgcentrum heeft het vroegere rusthuis als standaard residentiele 
zorgvorm stilaan naar de achtergrond verdrongen. 

Het multifunctionele woon- en zorgcentrum in ontwikkeling combineert een 
kernmodule voor complexe zorg met nevenmodules, die de klassieke tweedeling 
tussen intra- en extramurale zorg ver overstijgt en van samenwerking met andere 
partners in een ruimer netwerk zijn adagio heeft gemaakt.  

De diversificatie in functies die er het gevolg van is, stelt bijzondere vragen naar 
een adequate overheidsfinanciering. Op basis van de belangrijke parameters in de 
evolutie van de vergrijzing en verzilvering zullen de overheidstussenkomsten in 
de brede ouderenzorg in de komende jaren nog aanzienlijk moeten toenemen. 

Voor het VVI is de eerste en bijna voorafgaandelijke prioriteit in deze een gelijke 
financiering voor eenzelfde zorgbehoefte. Dit betekent in de eerste plaats dat de 
discriminerende onderfinanciering van ongeveer 12 000 residenten met een com-
plex zorgprofiel (in ROB-statuut) wordt opgeheven. 

De toenemende druk op de toewijzing van extra overheidsmiddelen, noopt de 
sector zelf ook tot het bieden van grotere transparantie inzake kostenontwikkeling 
en dienstverlening. 

Het VVI vroeg daarom aan Prof. Jozef Pacolet een wetenschappelijke studie uit te 
voeren over het kostenverloop in de rusthuissector: welke zijn de reële determi-
nanten ervan en hoe verhoudt zich het zorgprofiel van de voorzieningen in deze. 



vi Ten geleide 

Bovendien sloot de opdracht ook een vergelijkend onderzoek in met een aantal 
referentiepunten in de Belgische en buitenlandse context. 

Vooral de verhouding tussen het persoonlijk en collectief gefinancierde aandeel in 
de factuur van dit type zorg, was voor het VVI een bijzonder aandachtspunt. 

Het VVI is bijzonder dankbaar t.a.v. zijn leden voorzieningen die bereidwillig de 
gevraagde informatie ter beschikking stelden. 

In die zin is dit onderzoek uniek en verdient het navolging en verdere uitwerking. 

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheid om 
dergelijke studieopdrachten te formuleren en te verbreden naar alle voorzieningen 
in de ouderenzorg. 

Wij danken tenslotte Prof. Jozef Pacolet en mevrouw Griet Cattaert die dit huza-
renstuk met het hun eigen doorzettingsvermogen en enthousiasme toch tot een 
goede eind hebben gebracht. 

Carine Boonen  Julien Van Camp 
Algemeen Directeur Voorzitter 
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VOORWOORD 

Achter de gevel 
zit het silhouet van hen 
zo oud als zij zijn. 

Economen zijn filosofen van het dagelijks brood. 

Voorliggende studie heeft getracht met de informatie die beschikbaar is in de 
boekhouding van de woon- en zorgcentra een verklaring te vinden van de kosten, 
in functie van het profiel en de behoeften van de bewoners. Het roept de metafoor 
op dat wij achter de gevel, misschien zelfs een façade, van de bedrijfsgegevens het 
silhouet van de bewoners willen ontdekken. Dat beeld hebben wij ook gebruikt 
voor de kaft.  

In opdracht van het Caritas Verbond der Verzorgingsinstellingen VVI hebben wij 
deze studie uitgevoerd, in voorbereiding van hun eigen verdere standpuntbepa-
ling omtrent de wenselijke formule van de financiering van de woon- en zorgcen-
tra, maar ook in navolging van hun congres over deze ouderenvoorzieningen 
onder de welluidende naam ‘Vlaams Zilver’. 

Wij danken de opdrachtgever voor de geboden onderzoeksmogelijkheden, en de 
begeleidingscommissie onder leiding van Pierre Ghys voor de pertinente com-
mentaar bij vroegere versies. Uiteraard blijven wij als onderzoeker alleen verant-
woordelijk voor de gevolgde methoden, de gemaakte analyses, de getrokken con-
clusies en de gemaakte beleidsaanbevelingen. Wij hopen dat het de opdrachtgever 
zelf verder inspireert en ondersteunt om zijn eigen beleid verder te formuleren.  

De analyse is in belangrijke mate alleen op VVI-instellingen gebaseerd omdat de 
informatie over de andere instellingen ontbrak. De informatie is bijgevolg onvol-
ledig en de analyse is bijgevolg niet de laatste, en ook in de conclusies zal niet het 
laatste woord gezegd zijn. Wel tonen wij aan dat de beschikbare informatie in de 
sector zelf en bij de overheid toch reeds zo rijk is aan analysemogelijkheden dat 
wij hopen dat dit soort verkenning verder wordt gezet. In de loop van dit project 
trokken wij met een aantal mensen van de VVI-staf en een aantal rusthuisdirec-
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teurs naar het ‘Personal Social Services Research Unit’ van de Universiteit van 
Kent om juist deze noodzaak aan dit soort van onderzoek te gaan aftoetsen. Het 
mag ons niet verwonderen dat hier nog een lange weg zal dienen afgelegd te 
worden. Toch zijn wij de goede richting ingeslagen. 

Het meest hoopgevende is dat de bereidheid om het basismateriaal ter beschik-
king te stellen voor verdere analyse en impliciet ook vergelijking, bestaat. Hierbij 
willen wij voornamelijk het ACC–SSC danken, voor de beschikbaarstelling van 
hun administratieve bestanden; het VVI en die instellingen die de toelating gaven 
om deze analyses te maken; het FOD Volksgezondheid voor het ter beschikking 
stellen van de enquêtegegevens over de RVT’s; en de SELV voor het ter beschik-
king stellen van de gegevens die zij reeds, uit uiteenlopende bronnen, hadden 
verzameld. Zonder deze bereidheid hadden wij niet de breedte van de nu doorge-
voerde analyses kunnen realiseren. Laat ons hopen dat dit ook inspirerend zal zijn 
voor verdere onderzoek in de diepte.  

Dit rapport bevat een comparatieve, vergelijkende analyse. De lezer kan er zijn 
eigen verhaal echter in kwijt. In tal van tabellen en grafieken geven wij groepsge-
middelden of sectorgemiddelden en verbanden tussen bepaalde relevante 
parameters als aandeel zwaar zorgbehoevende bewoners, RVT-financiering, 
schaal, eigendomsstructuur en elementen als personeelsomkadering en kostprijs. 
Achter de groepsgemiddelden zitten de individuele observaties die wij om reden 
van vertrouwelijkheid hier niet konden weergeven. Niets belet de lezer–
rusthuisverantwoordelijke om de cijfers die hij-zij in het hoofd heeft voor zijn 
eigen voorziening aan te tekenen in al deze tabellen/grafieken en op die manier 
het rapport te lezen. De sectorcijfers en groepsgemiddelden die wij hier geven zijn 
als het ware ‘benchmarks’ voor de individuele voorziening en het rapport wordt 
als het ware een ‘werkboek’ voor de inschatting van de eigen situatie. 

Dit omvangrijke basismateriaal van uiteenlopende bronnen in uiteenlopende for-
mats tot analyseerbare databanken omtoveren en dan nog interpreteerbare resul-
taten tevoorschijn toveren, is het huzarenstuk van Griet Cattaert geworden. Meer 
nog dan onze eigen dank, kan het besef van de richting voor verder onderzoek die 
hiermee is ingeslagen, stimulerend werken. Het secretariaat van het HIVA danken 
wij voor de verdere afwerking van dit rapport. 

De validering van onze conclusies met vroegere, andere en internationale informa-
tie, bevestigt het belang van de voornaamste conclusies. België, en dus ook Vlaan-
deren, heeft een goed uitgebouwd financieringsmechanisme, voor een redelijk 
goed ontwikkelde sector van residentiële voorzieningen voor de ouderen. Maar 
met hetzelfde instrumentarium kan men - en moet men, volgens onze inzichten - 
de financiering op een nog beter niveau tillen. Het feit dat het langzaam maar 
zeker in die richting gaat, bevestigt ons in de zekerheid dat het beleid vroeg of 
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laat, verder zal gaan in die richting. Daarmee wordt een vervolledigde ‘long-term 
care’ verzekering een feit.  

Toen wij Pierre Ghys, voorzitter van de begeleidingscommissie van dit project, 
vroegen of wij voor de kaft die wij in ons hoofd hadden niet een foto mochten 
gebruiken van zijn woon- en zorgcentrum, kregen wij een foto van een glazen 
gevel, reikend tot in de blauwe lucht. Afgezien van het glazen huis dat hiermee 
wordt opgeroepen, en wat niet altijd van een boekhouding, die wij hier toch ana-
lyseerden, wordt verwacht, kwam onmiddellijk het beeld op ons af van ‘the sky is 
the limit’. Wij hebben de foto onmiddellijk weerhouden voor de kaft want alhoe-
wel Pierre Ghys en wijzelf ons goed realiseren dat de bomen niet tot in de hemel 
groeien, is het wel de goede mentaliteit die er uit straalt. Het is de mentaliteit die 
vooruitgang in de zorgsector weet te realiseren, vooruitgang in de zorg voor de 
bewoners van de woon- en zorgcentra.  

Achter het venster 
staat het silhouet van ons 
zo oud als wij zijn. 

Prof. dr. Jozef Pacolet 
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 1 

INLEIDING 

Aan het HIVA stelde het VVI de vraag welke de reële determinanten zijn van het 
kostenverloop en de financiering van het woon- en zorgcentrum in Vlaanderen, 
met name of er schaalvoordelen zijn en wat de impact is van de zorgbehoefte van 
de bewoners en bijgevolg het zorgprofiel van de instelling. Daarnaast stelde zich 
ook de vraag hoe deze kosten zich verhouden met een aantal referentiepunten in 
de zorgsector in België en in het buitenland.  

De analyse van de financiering van de rusthuissector kan gebeuren vanuit het 
oogpunt van de oudere zelf, of vanuit het oogpunt van de voorziening. Voorlig-
gend rapport vertrekt van de feitelijke situatie op het niveau van de voorziening 
met bijkomende informatie over het profiel van haar bewoners om het verband te 
leggen tussen zorgbehoefte, de kostenimplicaties en de financieringsmodaliteiten.  

Hoofdstuk 1 beschrijft deze gehanteerde onderzoeksmethodologie. Hierbij wordt 
een overzicht gegeven van de aanwezige kosten en financieringsbronnen in de 
ouderenzorg, en het nieuwe financieringssysteem dat vanaf 1 januari 2004 van 
toepassing is in de rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen. 

In het tweede hoofdstuk worden recente onderzoeken naar kostprijsverschillen en 
kostprijsdeterminanten samengevat. De inzichten van deze studies leverden ons 
een eerste aanzet, maar ook bijkomende vragen op.  

In hoofdstuk 3 wordt de enquête Volksgezondheid in rust- en verzorgingstehui-
zen geanalyseerd. Eerst worden de gegevens die beschikbaar zijn in deze enquête 
besproken om vervolgens een verklaring te zoeken voor de verschillen die aanwe-
zig zijn tussen de instellingen wat betreft de dagprijzen en de personeelsomkade-
ring. De enquête geeft een inzicht in de verschillen in dagprijzen tussen de RVT’s 
met verschillende beheersinstantie.  

Het feitelijke onderzoek naar de kostprijsdeterminanten vertrekt van individuele 
informatie per rusthuis die beschikbaar is in de boekhouding van enerzijds een 
aantal VVI-instellingen aangesloten bij het Administratief Centrum Caritas en/of 
het Sociaal Secretariaat Caritas, en anderzijds van enkele administratieve bestan-
den betreffende een groep commerciële rusthuizen die verkregen werd via de 
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Studie-Eenheid van LBC-NVK in VESOFO. Via het ACC en/of SSC werden gege-
vens verkregen omtrent het zorgprofiel van de bewoners op basis van RIZIV-zorg-
forfaits, financiële informatie over kosten en opbrengsten via de exploitatiereke-
ning en personeelsgegevens. Hoofdstuk 4 situeert de steekproef van VVI-instel-
lingen t.o.v. de totale rusthuissector en beschrijft de instellingen naar ligging, 
zorgprofiel en tewerkgesteld personeel.  

In het vijfde hoofdstuk wordt het financiële aspect van de rusthuisinstelling, de 
resultatenrekening, geanalyseerd. Hierbij wordt nagegaan welke de invloed is van 
de variabelen beheersinstantie, grootte van de instelling, zorgbehoevendheid van 
de bewoners en de mate van RIZIV-financiering op het verloop van de kosten en 
opbrengsten en op het resultaat van het boekjaar. Verder wordt geanalyseerd in 
welke mate er schaalvoordelen optreden en of er een optimaal niveau van zorgaf-
hankelijkheid van het cliënteel bestaat vanuit financieel oogpunt. Tenslotte wordt 
een analyse gemaakt van de dagprijsdeterminanten. 

Hoofdstuk 6 gaat na of de verschillen in personeelsomkadering tussen de ver-
schillende woon- en zorgcentra toe te schrijven zijn aan de variabelen beheersin-
stantie, grootte van de instelling, zorgbehoevendheid van de bewoners en mate 
van RIZIV-financiering. De afzonderlijke informatie over reële personeelsgege-
vens (hoofdstuk 6) en financiële gegevens (hoofdstuk 5) laat toe om een dubbele 
analyse te maken van de kostprijs van de zorg, in personeelseenheden en in finan-
ciële eenheden. In dit hoofdstuk wordt ook nagegaan in welke mate personeel 
wordt tewerkgesteld bovenop de door het RIZIV gefinancierde norm. 

In het zevende hoofdstuk situeren wij de financiering van de rusthuizen in macro-
termen in de context van de RIZIV-begroting en de totale financiering van de 
ouderenzorg. Daarnaast wordt de rusthuisfinanciering vergeleken met de finan-
ciering van de thuiszorg, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de voorzienin-
gen voor personen met een handicap. Tenslotte valideren we onze vaststellingen 
met een synthese van deze informatie en een aantal buitenlandse cijfers. 

Hoofdstuk 8 geeft een internationale situering van de financieringsstructuur van 
het woon- en zorgcentrum. Enerzijds wordt de publieke financiering van de rust-
oordsector en de thuiszorg in België vergeleken met andere Europese landen, en 
anderzijds wordt de totale kostprijs van de residentiële zorg in internationaal per-
spectief gesteld. De kostprijs van de residentiële zorg moet samen bekeken wor-
den met de uitbouw van de sector en de voorwaarden die bestaan betreffende 
overheidsfinanciering. 

We ronden het rapport af met een samenvatting van de voornaamste onderzoeks-
resultaten, enkele aanbevelingen omtrent het niveau en de vorm van de over-
heidstussenkomst, en enkele conclusies op het vlak van de beleidsinformatie en 
conclusies voor het beleid. 
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HOOFDSTUK 1  
Probleemstelling en onderzoeksmethode 

1. Financiering van de rusthuissector 

In de ouderenzorg moeten verschillende kosten gedekt worden; behoefte aan 
inkomen, medische en niet-medische zorg, informele zorg en ondersteuning. 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende financieringsbron-
nen (de oudere zelf, de overheid en de sociale zekerheid). Het is echter niet een-
voudig deze kosten te identificeren, te kwantificeren, laat staan een antwoord te 
vinden wie welke kosten draagt. Toch zijn er een aantal theoretische referentie-
punten en analysemethoden die ons daar kunnen bij helpen. Vertrekkend van 
onderstaand overzicht van de kosten en financieringswijze van de behoefte aan 
zorg voor ouderen, zien wij dat een ruime definitie noodzakelijk is, gaande van 
basisbehoeften tot reïntegratie en rehabilitatie. Wij zien ook wie de kosten draagt: 
ofwel moet men terugvallen op zijn eigen middelen, of deze van de familie, of 
individuele en bedrijfsvoorzorg, ofwel kan men terugvallen op de sociale zeker-
heid en de overheid. Dit schema bevat in wezen ook het onderscheid ‘in cash’ ver-
sus ‘in kind’: ofwel zorgt men voor een voldoende hoog pensioeninkomen, dat 
naarmate de zorgafhankelijkheid toeneemt, verhoogd wordt door een bijkomende 
vergoeding van de zorg, ofwel financiert men de diensten waarop men beroep 
doet bij zorgafhankelijkheid. De discussie is nu hoe hoog deze kosten oplopen en 
evolueren in functie van de zorgafhankelijkheid, en in welke mate de overheid en 
de sociale zekerheid welke kosten ten laste moeten nemen. 

Twee additionele vragen stellen zich: in welke mate verschillen deze kosten 
naar organisatievorm (thuiszorg versus institutionele zorg) en naar grootte van de 
voorziening (al dan niet bestaan van schaalvoordelen) en welke financieringsvorm 
is het beste om effectiviteit en efficiëntie (spaarzaamheid en kostenbeheersing) 
maar ook vooruitgang (dynamische efficiëntie in het kader van een dynamisch 
zorgbegrip) te bewerkstelligen. Ook de eigendomsstructuur van de voorziening 
(private non-profit, publieke non-profit, for profit) kan een verschil uitmaken in 
effectiviteit en efficiëntie. 

De opdracht van het VVI in verband met de financiering van de rusthuizen 
situeert zich in deze laatste schakels van de keten: hoe determineert de zorgafhan-
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kelijkheid en de organisatievorm de zorgkost in zijn verschillende componenten 
en welke conclusies kunnen geformuleerd worden voor de financieringsformule. 
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Bron: Pacolet, Bouten, Lanoye, Versieck, 1998, p. 40 

Schema 1.1 Risico’s en dekking van risico’s in de ouderenzorg 

1.1 Kosten en opbrengsten in de rustoorden 

De kosten en opbrengsten in de rusthuissector zijn terug te brengen op woonkos-
ten, leefkosten en zorgkosten, en woonopbrengsten, verblijfsopbrengsten en ver-
zorgingsopbrengsten (Bogaert & De Prins, 1996). 

Onder woonkosten verstaat men alle kosten van en aan gebouwen en terreinen 
met daarbij het onderhoud, de financiële lasten, afschrijvingen, herstellingen, enz. 
De leefkosten omvatten de kosten aan voeding, verwarming, ontspanning, meubi-
lair, belastingen, enz. Onder zorgkosten vindt men de loonkost voor medisch, para-
medisch, verplegend en verzorgend personeel, en de kosten voor verzorgings-
materiaal en uitrusting. 

De woonopbrengsten omvatten de investeringssubsidies (vzw-rusthuizen) en de 
kapitaal- en intrestsubsidies (OCMW-rusthuizen). Onder verblijfsopbrengsten ver-
staat men de dagprijs, de supplementen en de eventuele tussenkomst van het 
OCMW. De verzorgingsopbrengsten omvatten de forfaits en terugbetalingen van het 
RIZIV, de opleg van de patiënten voor medische zorg en de overheidssubsidies 
voor GESCO-personeel. 
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Bron: Bogaert G., De Prins P., 1996, p. 28 

Schema 1.2 Kosten en opbrengsten in de rustoorden 

Deze informatie zou men kunnen verzamelen op basis van de individuele bewo-
ners, is zelfs nog redelijk eenvoudig te verbijzonderen aan de opbrengstenzijde, 
maar veel minder of niet aan de kostenzijde. Volgende kostenconcepten zijn hier 
verder belangrijk: directe en indirecte zorgkosten en overige indirecte kosten.  

De verhoudingen in bovenstaande figuur reflecteren een bijna historische situatie 
(rapportage van 1996) van een rusthuissector waarin de zorgkost nog een relatief 
beperkt deel is, en dan nog niet volledig gedekt door RIZIV-financiering. Zo moe-
ten wij beseffen dat het aandeel van de zorgkost, naarmate er meer RVT-bedden 
komen met meer zorgbehoevende bejaarden, zal stijgen. Dit beeld is ook niet de 
norm. Leefkost en woonkost zijn wel te onderscheiden maar niet de scheiden van 
de integrale realiteit die de zorgvoorziening ‘woon en zorgcentrum’ vormt. Vooral 
verwijzend naar buitenlandse voorbeelden, maar ook een aantal voorzieningen in 
eigen land, zullen ons hierna doen concluderen dat de collectieve financiering 
ruimer moet zijn dan de loutere zorgkost. Maar ook de zorgkost is een evolutief 
begrip waarvan de vergoeding vandaag verwijst naar bepaalde historische kost-
prijselementen - lees zorgcomponenten -. Deze zorgcomponenten wijzigen in een 
context van sociaal-economische en zorgtechnische vooruitgang. Het herijken van 
deze componenten is een permanente opdracht. In dit rapport zijn wij nog toe aan 
de financiering van de huidige zorgkostcomponenten en de verbreding van de 
publieke financiering tot andere elementen, om de totale eigen bijdrage in lijn te 
brengen met vergelijkbare zorgsituaties in eigen land en het buitenland. Een stap 
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verder is deze kostencomponenten te herijken aan de normen van ‘goede zorg’ die 
men zich morgen zal stellen. 

Kernvraag blijft: wat is de kost van de zorg, en wie draagt zij. Dit zal echter steeds 
een vraagstelling blijven binnen een historische en institutionele context, maar 
heeft geen absolute en definitieve waarde. De kosten en zijn financieringsvorm 
zijn een evolutief en socio-politiek gegeven, i.f.v. de ontwikkeling van de zorgsec-
tor, de verzorgingsstaat en de private-publieke financiering. De gevonden kosten-
structuur riskeert enkel een reproductie te zijn van de genormeerde financiering. 

Het is duidelijk dat hier een combinatie van vraagfactoren op het individuele 
vlak van de bewoners van de residentiële voorzieningen spelen, en aanbodfacto-
ren op het vlak van de organisatievorm van deze voorzieningen.  

De analyse zou kunnen gebeuren op basis van dataverzameling van de patiënt, 
waarbij wij de determinanten van de zorg trachten in kaart te brengen, en de aard 
en schaal van de instelling kan daar een bijkomende verklarende factor zijn. Ofwel 
gebeurt de analyse op basis van de voorziening (in feite is dit het microniveau van 
de onderneming). (De term mesoniveau reserveren wij doorgaans voor het sector-
niveau, en het macroniveau voor de macro-economische aggregaten). Dergelijke 
analyse vanuit twee gezichtspunten moet elkaar aanvullen en biedt een cross-
check van de bevindingen. Beide methoden zijn in België echter schaars. Wijzelf 
hebben de micromethode op het niveau van patiënten vooral in de thuiszorg, en 
ook in de residentiële zorg uitgeprobeerd en gepropageerd via het gebruik van de 
huishoudboekjes (zie o.m. Spinnewijn & Pacolet, 1984; Pacolet, Hedebouw & 
Winters, 2001; Misplon, Pacolet & Hedebouw, 2003). Hier gaan wij de micro-
methode op het niveau van de onderneming hanteren.  
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Karakteristieken van de bewoners: 
micro-niveau van de bewoner

Organisatievorm: 
micro-niveau van de instelling 

 

Schema 1.3 Combinatie van analyse op basis van dataverzameling van de bewoners en op basis 
van de voorzieningen: de zoektocht naar het ‘silhouet van de bewoner achter de 
gevel van de voorziening’ 

De redenen waarom deze theoretische analysemethode maar beperkt is toegepast, 
ligt in het feit dat de datavereisten aanzienlijk zijn. Enkel indien voldoende obser-
vaties m.b.t. gedetailleerde kostencomponenten beschikbaar zijn, kan een 
betrouwbare gecombineerde analyse gemaakt worden. De partiële informatie leert 
evenwel dat het onderscheid niet triviaal is (of juist wel, maar dat kan dan pas na 
empirische verificatie gesteld worden). Er kan niet a priori van uitgegaan worden 
welke factoren de kosten in welke mate beïnvloeden. 

1.1.1 Woonkosten 

Onder woonkosten worden alle kosten van en aan gebouwen en terreinen (huur, 
afschrijvingen, interesten op leningen, grote onderhouds- en herstellingswerken, 
brandverzekering en -beveiliging, voorzieningen voor risico’s en kosten, grote ter-
reinwerken) verstaan, met daarnaast ook de afschrijvingslasten, financiële lasten, 
het onderhoud en de herstellingen van installaties voor verwarming, elektriciteit, 
water en gas en de liften in een gebouw. 

1.1.2 Leefkosten 

Leefkosten betreffen alle kosten voor voeding, verwarming, onderhoud en herstel-
lingen, hygiëne, ontspanning en animatie, geestelijke bijstand, haarknippen, voet-
verzorging, mortuarium, afschrijvingen op uitrusting en meubilair, administratie 
en algemene beheerskosten, belastingen, taksen en financiële kosten. Noch de 
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ziekteverzekering, noch de federale overheid, noch de gemeenschappen komen 
tegemoet in de verblijfskosten.  

1.1.3 Zorgkosten 

Onder zorgkosten verstaat men de loonkosten van het medisch, paramedisch, 
verplegend en verzorgend personeel, de kosten van verzorgingsmaterieel en de 
kost aan externe verzorging. 

1.1.4 Woonopbrengsten 

In 1994 werd als opvolger van het Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen 
en Medisch-Sociale instellingen het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsge-
bonden Aangelegenheden (VIPA) opgericht. Als financieringsinstrument van de 
Vlaamse overheid verleent het VIPA financiële steun aan welzijns- en gezond-
heidsinstellingen die infrastructuurwerken willen uitvoeren: gebouwen oprichten, 
verbouwen, aankopen, uitbreiden of leasen, of wanneer zij voor deze gebouwen 
uitrusting of apparatuur aankopen (VIPA Jaarverslag, 2001). Hierdoor kunnen 
voorzieningen worden aangeboden die betaalbaar zijn en die tevens beantwoor-
den aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort. Het VIPA financiert 
vier sectoren: de verzorgingsvoorzieningen, voorzieningen voor preventieve en 
ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor bejaarden en voorzieningen in 
de thuiszorg en algemeen welzijnswerk. Voorzieningen voor kinderopvang en 
voorzieningen voor personen met een handicap richten zich voor subsidies voor 
infrastructuurwerken niet tot het VIPA zelf, maar wel tot respectievelijk Kind en 
Gezin en het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handi-
cap. Deze instellingen volgen echter de volledige decretaal vastgestelde VIPA-
procedure. In 2001 werd voor een bedrag van 157,88 miljoen euro vastleggingen 
uitgevoerd. Ongeveer 68% van dit bedrag werd geïnvesteerd in de infrastructuur 
van ziekenhuizen en ongeveer 28% in de infrastructuur van ouderenvoorzienin-
gen.  

Tabel 1.1 Investeringskredieten voor alle sectoren binnen de VIPA-procedure, 2001, in euro 

 Vastleggingskrediet 

VIPA 157 885 976 
Subsidie ouderenvoorzieningen 44 960 443  
Subsidie ziekenhuizen 107 285 012 
Subsidie centra voor geestelijke gezondheidszorg 604 952 
Kind en Gezin 5 502 235 
VFSIPH 16 656 256 

Bron: VIPA Jaarverslag, 2001 
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Door het VIPA worden subsidies toegekend voor het aankopen, bouwen, ver-
bouwen, herconditioneren en inrichten van rusthuizen. Om voor subsidiëring in 
aanmerking te komen moet het initiatief uitgaan van lokale of provinciale bestu-
ren, verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut. Com-
merciële instellingen worden niet gesubsidieerd. Om voor subsidiëring in aan-
merking te komen moet het initiatief wel passen in de programmatie en dient vol-
daan te worden aan de erkenningvoorwaarden. De subsidie is vastgesteld op 60% 
van de kostprijs van de werken, leveringen en diensten. De maximaal subsidiabele 
oppervlakte voor woongelegenheden in rusthuizen en centra voor kortverblijf 
werd in 2000 opgetrokken van 55m2 naar 65m2 per woongelegenheid (Besluit 
Vlaamse regering, 8 juni 2000). Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor 
de nieuwbouw, uitrusting en meubilering inbegrepen is voor de rusthuizen (op 
28 december 2000) 545 euro per m2. Bij subsidiebelofte wordt de investeringssub-
sidie als volgt verdeeld: ruwbouw 35%, technische uitrusting 25%, afwerking 30% 
en uitrusting en meubilering 10% (Besluit Vlaamse regering, 19 april 2002). Het 
basisbedrag van de investeringssubsidie voor uitbreiding, is vastgesteld op 
496 euro per m2. Per jaar stelt de Vlaamse Overheid via het VIPA ongeveer 37 mil-
joen euro beschikbaar voor investeringen in de ouderenvoorzieningen (VIPA Jaar-
verslag, 2001). 

1.1.5 Verblijfsopbrengsten 

Enerzijds is er de vergoeding van de verblijfskosten via een dagprijs die gedragen 
wordt door de patiënt (of familie of het OCMW). Deze dagprijs maakt geen onder-
scheid naar afhankelijkheidsgraad of naar inkomen van de bewoner. Het heeft 
veel minder dan in de rest van de zorgsector de functie van een gemoduleerde 
eigen bijdrage. De dagprijzen staan onder het toezicht van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken. Voor elke prijsverhoging moet een gemotiveerde aanvraag wor-
den ingediend waarin wordt aangetoond dat de prijswijziging sociaal en econo-
misch verantwoord is (Handboek gezondheidseconomie, 1998). Tussen 1991 en 
2001 steeg de gemiddelde dagprijs met 26% in België, met 31,9% in Vlaanderen, 
22,2% in Wallonië en 23,5% in Brussel. Het verschil tussen de gewesten is te ver-
klaren door de hogere kwaliteitseisen en de bijkomende bouwvoorschriften die 
door de Vlaamse overheid worden opgelegd via het kwaliteitsdecreet van april 
1997. In 2001 lag de dagprijs in het Vlaamse Gewest 3% boven deze in het Brus-
selse Gewest en 19% boven de dagprijs in het Waalse Gewest. Binnen het Vlaamse 
Gewest is de provincie Antwerpen het duurst. De dagprijs bij de vzw’s ligt hoger 
dan deze in de OCMW’s (6%) en de privé-rusthuizen (9%). In Vlaanderen en 
Wallonië is dit verschil niet significant (Vlaamse Gemeenschap, 2002).  

In onderstaande tabel wordt de gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer 
weergegeven voor het jaar 2003 voor de verschillende provincies in het Vlaamse 
Gewest naar beheersinstantie.  
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Tabel 1.2 Dagprijzen éénpersoonskamers, naar provincie en beheersinstantie, 2003 

 OCMW Privé Vzw Totaal 

Antwerpen 39,27 35,43 40,76 38,88 
Limburg 32,84 34,40 34,87 34,09 
Oost-Vlaanderen 34,43 33,07 36,28 34,81 
Vlaams-Brabant 33,47 33,69 38,13 34,97 
West-Vlaanderen 35,28 33,86 34,83 34,93 
Vlaams Gewest 35,14 33,99 37,25 35,68 
België 32,91 31,89 35,56 32,84 

Bron: FOD Economische Zaken 

Sinds 1 oktober 2002 keert de Vlaamse zorgverzekering 125 euro per maand uit 
aan de zwaarst zorgbehoevenden in de Vlaamse rusthuizen, rust- en verzorgings-
tehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen. Vanaf april 2003 komen ook de 
bewoners met een B-profiel in aanmerking, en vanaf 1 april 2004 alle bewoners. 
Deze uitkering komt bij de bewoners zelf terecht, en deze zouden hierdoor hun 
totale zorgkost per saldo moeten zien dalen (Persmededeling van het kabinet van 
minister Mieke Vogels, 31 oktober 2002). De Vlaamse overheid wil op deze manier 
de rusthuizen betaalbaar houden. Het is dus niet de bedoeling dat de rusthuizen 
gemeenten of OCMW’s de zorgverzekering gebruiken om de kostprijs van het 
rusthuis te verhogen of om kortingen op de dagprijs te verminderen. 

Naast de dagprijs worden vaak supplementen aangerekend die verschillen van 
instelling tot instelling (bv. incontinentiemateriaal, geneesmiddelen, TV, was en 
strijk, …). RVT-residenten hebben meestal wel een hoger all-in aanbod dan de 
ROB-bewoners. 

Onder verblijfsopbrengsten worden ook de financiële opbrengsten voortvloeiend 
uit de belegging van reserves verstaan, de overheidssubsidies voor het GESCO-
personeel dat zich niet met verzorging bezig houdt (enkel in OCMW’s en vzw’s), 
de subsidies van de provincie en de gemeente voor de werking van de instelling, 
enz.  

1.1.6 Verzorgingsopbrengsten 

Het grootste deel van de verzorgingsopbrengsten bestaat uit de tegemoetkoming 
van het RIZIV voor de kosten van verzorging en behandeling door verzorgenden, 
verpleegkundigen en paramedici, en een beperkt aantal verzorgingsmaterialen. 
Het zorgforfait wordt via de mutualiteiten uitbetaald. De RIZIV-tegemoetkoming 
bestaat uit een forfaitair bedrag per inwoner per dag (het RIZIV-forfait), afhanke-
lijk van de zorgbehoevendheidsgraad. Het RIZIV werkt sinds 1991 met de ‘KATZ-
schaal’ die een 4-tal forfaittypes (O, A, B en C) onderscheidt bij het bepalen van de 
zorgbehoevendheidsgraad. Om aanspraak te kunnen maken op deze financiering 
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moet de instelling zijn toegetreden tot de Nationale Overeenkomst tussen de rust-
oorden en de verzekeringsinstellingen.  

Tabel 1.4 geeft een overzicht van de hoogte van de tegemoetkoming volgens zorg-
zwaarte van de resident, gemeten via de Katz-schaal (zie bijlage 1). De impact van 
de evolutie in deze tegemoetkoming op de gemiddelde ontvangsten in deze sec-
tor, wordt beïnvloed door de toenemende afhankelijkheid, maar kende een sub-
stantiële verandering door de reconversie van ROB-bedden naar RVT-bedden. 
Deze categorieën van zorgbehoevendheid zijn niet enkel bepalend voor de RIZIV-
financiering. Er wordt ook een personeelsomkadering aan gekoppeld. Tabel 1.5 
vat de personeelsnormen betreffende de verpleegkundigen en de verzorgenden 
samen voor de ROB’s en RVT’s.  

Men mag bovendien niet vergeten dat er daarnaast ook personeelsnormen bestaan 
op gewestniveau voor de exploitatie van een rusthuis (Vlaams Zilver, 2001). Deze 
zijn vooral voor de lagere zorgcategorieën relevant vermits zij gelden voor alle 
erkende bedden. Enkel voor de O- en A-forfaitcategorieën (ROB) liggen deze nor-
men hoger dan de RIZIV-normen, wat toch nog altijd 1/3 van de sector is. 

Tabel 1.3 Norm personeelsomkadering, aantal VTE verpleegkundigen en verzorgenden per 
30 bedden, decreet Vlaamse Gemeenschap 

 Verpleegkundigen Verzorgenden 

1995   
ROB 2 3 
RVT 3 5 

2004   
ROB 2 3 
RVT 5 5 

Bron: Vlaams Zilver, 2001, p. 128 en Norminterpretatie ROB-RVT, 2004 

De financiering van de kortverblijven is dezelfde als deze van de ROB’s. De for-
faits van de dagverzorgingscentra bedroegen in 2000 21,24 euro per dag. De over-
eenkomende personeelsnormen waren (en zijn nog steeds) 1 VTE verpleegkun-
dige per 15 rechthebbenden; 1,5 VTE verzorgende en 0,5 VTE paramedicus per 
15 rechthebbenden.  

Vanaf 1 oktober 2002 werd het financieringssysteem ingedeeld in 2 luiken: het eer-
ste luik omvat de vergoeding van de loonkost van het normpersoneel volgens de 
barema’s die van toepassing waren voor de harmonisering (barema’s van 
30 september 2000), het tweede luik omvat de vergoeding van de loonkost van het 
normpersoneel volgens de barema’s die van toepassing zijn na de harmonisering 
(barema’s vanaf 1 oktober 2000). Het sociaal akkoord van 1 maart 2000 voorziet 
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namelijk voor de sector van de ROB’s en RVT’s een harmonisering van de 
barema’s op het ziekenhuisniveau. Instellingen die het sociaal akkoord niet inte-
graal toepassen verkrijgen een lagere RIZIV-vergoeding. Deze verlaagde forfaits 
zijn niet van toepassing op de private inrichtingen omdat op 30 september 2002 in 
het paritair comité voor de gezondheidsdiensten collectieve arbeidsovereenkom-
sten werden afgesloten (Harmonisering van de barema’s RVT, ROB, CDV, RIZIV, 
2002). Het forfait steeg in 2003 tot 23,15 euro voor de instellingen die onder het 
eerste luik van het sociaal akkoord vallen, en 25,01 euro voor hen die onder het 
tweede luik vallen.  



 

 

Tabel 1.4 Historisch overzicht van de RIZIV-forfaits voor RVT’s en ROB’s, in euro, 1987-2001 

Wetgeving Conventie 
11/12/90 

KB en 
MB 

19/5/92 

MB van 
22/7/93 

MB van 
6/7/94 

 KB 
30/12/96 

  MB 
3/3/99 

    

Data inwer-
kingtreding 

1/4/91 1/4/92 1/7/93 1/4/94 1/10/95 1/1/97 1/10/97 1/12/98 1/1/99 1/10/00 1/07/01 1/02/02 1/01/03* 

RVT’s              

O-patiënten 1,24             
A-patiënten 6,20             
B-patiënten 24,29 25,53 28,63 29,52 31,66 31,61 32,23 32,90 33,14 34,48 38,32 40,40 37,83 

41,03 
C-patiënten 32,23 33,86 38,25 39,49 42,02 42,14 43,01 43,88 44,20 45,98 46,31 48,83 47,87 

51,77 
Cd-patiënten    40,90 43,53 43,68 44,55 45,46 45,81 47,67 50,30 54,27 49,43 

53,58 

ROB’s              
O-patiënten 0,87 0,92 1,09 1,09 1,17 1,12 1,14 1,17 1,17 1,21 1,46 1,54 1,20 

1,25 
A-patiënten 3,72 2,83 3,22 3,30 3,42 3,47 3,54 3,62 5,28 7,19 8,48 8,92 7,87 

8,48 
B-patiënten 14,87 15,62 17,55 18,02 18,74 18,99 19,39 19,78 19,93 20,72 22,51 26,67 23,31 

25,64 
C-patiënten 20,82 21,86 24,74 25,41 26,43 26,80 27,34 27,89 30,24 31,46 32,42 35,54 33,58 

36,70 
C+-patiënten    27,84 28,95 29,35 29,92 30,54 33,04 34,38 35,40 37,32 35,40 

38,61 

* Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het eerste en het tweede luik, naargelang het sociaal akkoord van 1 oktober 2002 gevolgd wordt of niet. Alle 
privé instellingen vallen onder het tweede en hoogste luik, enkel de OCMW instellingen die de CAO niet toepassen, vallen onder het lagere eerste luik. 

Bron: RIZIV; Heeren, 2001; Bogaert & De Prins, 1996, p. 10; Bejaardenzorg, Wetgeving en praktijk, 2/12/97, p. 6; zie ook Versieck, 1998; Pacolet, 2001 
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Tabel 1.5 Historisch overzicht van de RIZIV-normen voor verpleegkundigen (vp) en verzorgenden (vz) per 30 rechthebbenden in de RVT’s en de ROB’s, 
1987-2001 

Wetgeving Conventie 
11/12/90 

MB 4/8/92 of 
KB en MB 
19/5/92 

MB 6/7/94 MB 3/3/99 MB 25/02/00       

Datum inwerkingtreding 1/04/91 1/04/92 1/04/94 1/01/99 1/01/00 1/10/01 1/01/02 2003 
Zorgberoep vp vz vp vz vp vz vp vz vp vz vp vz vp vz vp vz 

RVT's                 
O-patiënten 3 5               
A-patiënten 3 5               
B-patiënten 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 5 
C-patiënten 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 
Cd-patiënten     5 6,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 

ROB's                 
O-patiënten 0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  
A-patiënten 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0,95 0,55 0,95 0,80 0,95* 0,80 0,95 0,80 1,20 0,80 
B-patiënten 2,1 3,5 2,1 3,5 2,1 3,5 2,1 3,5 2,10 3,50 2,10 4,00 2,10 4,00 2,10 4,00 
C-patiënten 3,5 4,2 3,5 4,2 3,5 4,2 3,75 4,6 4,00 4,85 3,75 5,00 3,75 5,00 4,10 5,06 
C+-patiënten     3,85 4,62 4,1 5,06 4,10 5,06 4,1 5,06 4,10 5,06 4,10 6,06 

* Oorspronkelijk 1,20 verpleegkundigen per 30 bedden, waarvan 0,25 ergo/kine/logo. 

Bron: RIZIV; Heeren, 2000; Bogaert en De Prins, 1996, p. 13-15; Schutyser, 25-27 januari 1990, p. 19; zie ook Pacolet, 2001 
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In onderstaande grafiek wordt de evolutie van de forfaitbedragen van de tussen-
komst van het RIZIV samengevat. We stellen hierbij vast dat de forfaits de voor-
bije tien jaar een sterke stijging kenden, terwijl de personeelsnormen veel minder 
sterk of zelfs nagenoeg niet stegen. Dit zou de financiële situatie van de rusthuizen 
en de betaalbaarheid verbeterd hebben. Voor gelijke zorgbehoevendheids-
categorieën blijft het RVT-forfait echter opvallend hoger liggen dan het ROB-for-
fait. Het RVT-forfait dekt in tegenstelling tot het ROB-forfaits eveneens de kinesi-
therapieverstrekkingen. De conversie van ROB-bedden naar RVT-bedden verbe-
tert verder de financierbaarheid van de zorg, maar veronderstelt ook een hogere 
personeelskost. 
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* Voor het jaar 2003 werden de verhoogde tarieven van het tweede luik weerhouden (de 
instellingen die het sociaal akkoord dus toepassen, waaronder alle privé-instellingen). 

Bron: RIZIV, Bogaert & De Prins, 1996; Heeren & Thewys, 2000; Pacolet, 2001 

Figuur 1.1 Evolutie RIZIV-forfaits in ROB’s en RVT’s, in euro, 1991-2003 

De medische honoraria en de terugbetaalbare geneesmiddelen zijn echter niet in 
het RIZIV-forfait vervat, maar worden vergoed volgens de normale regels van de 
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen (Handboek gezondheidsecono-
mie, 1998). 

Naast de hoogte van het uitgekeerde forfait is het ook interessant een inzicht te 
hebben in het aantal bewoners per zorgafhankelijkheidscategorie naar leeftijds-
groep. Onderstaande tabel geeft het gebruikspercentage weer dat berekend wordt 
door het aantal bewoners per categorie te delen door het aantal bejaarden in 
Vlaanderen die tot die leeftijdsgroep behoren. Daarnaast wordt ook het aantal 
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ROB- en RVT-bewoners weergegeven per leeftijdsgroep voor het Vlaamse Gewest 
in 2000. 

Tabel 1.6 Het gebruikspercentage (in % van de bevolking) van ROB’s en RVT’s, naar leeftijd en 
zorgcategorie, Vlaams Gewest, 2000 

 O A B C C+/Cd Totaal Absoluut 
totaal 

ROB’s        
<60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 508 
60-74 0,18 0,12 0,11 0,04 0,05 0,50 4 484 
75-79 0,83 0,59 0,60 0,23 0,28 2,54 5 497 
80-84 2,15 1,55 1,59 0,60 0,73 6,63 7 128 
85-89 5,01 3,76 3,97 1,54 1,89 16,17 11 637 
90-94 7,78 6,24 6,91 2,84 3,47 27,25 7 411 
>95 11,40 7,81 9,35 4,58 5,59 38,73 2 381 
Totaal 0,21 0,15 0,16 0,06 0,08 0,66 39 046 

RVT’s       

<60   0,00 0,00 0,00 0,01 278 
60-74   0,04 0,05 0,14 0,23 2 027 
75-79   0,21 0,25 0,79 1,25 2 705 
80-84   0,54 0,69 2,20 3,43 3 691 
85-89   1,23 1,69 5,36 8,28 5 962 
90-94   2,15 3,29 10,42 15,85 4 311 
>95   3,03 5,61 17,76 26,40 1 623 
Totaal   0,05 0,07 0,22 0,35 20 597 

* Gebaseerd op het aantal ROB-RVT-bewoners op 30 september 2000. De onderverdeling 
tussen de C- en C+/Cd-categorie is gebaseerd op de gemiddelde verdeling tijdens het 4de 
kwartaal 1999 en het 1ste kwartaal 2000: per 100 bewoners van zorgcategorie C bleken er bij 
de ROB’s gemiddeld 45 een C-afhankelijkheidsgraad te hebben en 55 een C+-
afhankelijkheidsgraad en bij de RVT’s bleken van zorgcategorie C gemiddeld 24 een C-
afhankelijkheidsgraad te hebben en 76 een Cd-afhankelijkheidsgraad. De bevolkingsaantallen 
zijn deze op 31 december 2000.  

Bron: Eigen berekeningen op RIZIV (2001) en NIS-bevolkingsstatistieken (31 december 2000) 

1.2 Determinanten van de kostprijs van de instelling 

De kostprijs van een rusthuis kan verklaard worden door een aantal factoren. Er 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen inhoudelijke en structurele compo-
nenten. De inhoudelijke factoren, opnamebeleid en personeelsbeleid, zijn gemak-
kelijker door te instelling te beheersen dan de structurele componenten: de grootte 
van de instelling, de verhouding RVT-/ROB-bedden en het soort van beheersin-
stantie.  
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Kostprijs van de instelling

Grootte van de instelling

Financieringsmechanisme
(ROB/RVT) beheersinstantie

personeelsomkadering zorgbehoevendheidsgraad  

Bron: I. Moens, VVI nota, 2003 

Schema 1.4 Kostprijsdeterminanten van een rusthuisinstelling 

1.3 Nieuw financieringssysteem 1 januari 2004 

1.3.1 Doel 

In het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging werd 
vanaf 1 januari 2004 een nieuw financieringssysteem ingevoerd in de rustoorden 
voor bejaarden en in de rust- en verzorgingstehuizen. De instellingen (zuivere 
ROB’s, zuivere RVT’s en gemengde instellingen) zullen vanaf dan nog 1 tegemoet-
koming voor al hun patiënten kunnen aanrekenen aan de ziekenfondsen. Het doel 
van het nieuwe financieringssysteem is het wegwerken van de zwakke punten in 
het vroegere systeem. De belangrijkste zwakke punten van het oude systeem zijn 
de ondoorzichtigheid over wat de forfaits dekken, het verschil in financierings-
regels tussen ROB’s en RVT’s, de niet volledige financiering van de anciënniteit, 
het gebrek aan flexibiliteit in de normen en de onvoldoende financiering van de 
continuïteitsverplichting1 (RIZIV, 2004). De personeelsnormen werden nog niet 
aangepast, waardoor het onderscheid tussen ROB-bedden en RVT-bedden blijft 
bestaan. 

                                                 
1  De verplichting om zowel overdag als ’s nachts minimum 1 VTE verpleegkundige, verzor-

gende of personeel voor reactivering te voorzien. 
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1.3.2 Algemeen principe 

Aangezien het nieuwe financieringssysteem ingevoerd wordt in het kader van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, zullen de nieuwe bereke-
ningen en normen enkel gelden voor de patiënten die aangesloten zijn bij een zie-
kenfonds en een terugbetaling kunnen krijgen van de geneeskundige verzorging. 
In het vroegere financieringssysteem werd aan elke afhankelijkheidscategorie een 
bepaalde forfaitaire tegemoetkoming gekoppeld. In het nieuwe model zal dit prin-
cipe verdwijnen en wordt per inrichting slechts één volledige tegemoetkoming 
bepaald die kan aangerekend worden voor alle rechthebbenden in de inrichting, 
ongeacht de zorgcategorie. Bij de berekening wordt wel rekening gehouden met 
het globale afhankelijkheidsprofiel van de totale bewonerspopulatie.  Het globale 
forfaitaire bedrag dat een voorziening per dag en per rechthebbende mag aanre-
kenen is samengesteld uit verschillende onderdelen (Ministerieel Besluit, 
6 november 2003): 
- Deel A1: financiering van de personeelsnorm 
- Deel A2: tegemoetkoming als aanmoediging voor bijkomende zorginspannin-

gen 
- Deel B: financiering verzorgingsmateriaal 
- Deel C: financiering palliatieve functie 
- Deel D: partiële tegemoetkoming in beheerskost  en kost gegevensoverdracht 
- Deel E: functiecomplement voor de hoofdverpleegkundige in RVT 
- Deel F: tegemoetkoming coördinerend geneesheer in RVT 

1.3.3 Berekening van de tegemoetkoming2 

1.3.3.1 Financiering van de personeelsnorm 

Dit eerste deel financiert de loonkost van het normpersoneel. In het oude systeem 
werd het forfait berekend aan de hand van een algemeen gemiddelde anciënniteit 
per kwalificatie, terwijl in het nieuwe model rekening wordt gehouden met de 
reële gemiddelde anciënniteit van het personeel. Voor de berekening van de 
financiering van de personeelsnorm wordt vertrokken van de aanwezige perso-
neelsequipe per kwalificatie uitgedrukt in VTE tijdens de referentieperiode 
(periode van 12 aaneengesloten maanden waarin alle gegevens van een instelling 
geregistreerd worden, voorafgaand aan de facturatieperiode). Aan de hand van de 
berekende vereiste personeelsnorm tijdens de referentieperiode wordt nagegaan 
of de instelling aan de normen voldeed, en of de voorziening in aanmerking komt 
voor bijkomende financieringsmogelijkheden (bijkomende financiering voor per-
soneel voor reactivering, voor A1-verpleegkundigen en voor de continuïteitsver-

                                                 
2  Aan de hand van Verniest R. (2004), ‘Financiering ROB’s-RVT’s’, CM-Informatie 211. 



Probleemstelling en onderzoeksmethode 19 

 

plichting). De tegemoetkoming in de personeelskost wordt tenslotte berekend 
door per kwalificatie het aantal VTE te vermenigvuldigen met de in aanmerking 
genomen loonkost en vervolgens al de bedragen op te tellen. 

1.3.3.2 Tegemoetkoming als aanmoediging voor bijkomende zorginspanningen 

Dit deel van de tegemoetkoming heeft als doel om een gedeelte van het tewerkge-
stelde boven-normpersoneel te financieren. Het verschil tussen de loonkost en de 
financiering moet wel minstens 40 000 euro bedragen. Het bedrag van de bijko-
mende financiering bedraagt dan 75% van de extra loonkost, met een maximum 
van 8,4% van het reeds gefinancierde bedrag. 

1.3.3.3 Financiering verzorgingsmateriaal 

Het verzorgingsmateriaal wordt gefinancierd via een forfait per afhankelijkheids-
categorie (categorie O 0,13 euro; categorie A 0,26 euro; categorie B 0,39 euro en 
categorie C 0,53 euro). 

1.3.3.4 Financiering palliatieve functie 

Dit onderdeel in de totale tegemoetkoming is bedoeld voor de financiering van de 
continue opleiding en sensibilisering van het personeel wat palliatieve zorg betreft 
en kan enkel aangerekend worden voor de bewoners in categorieën B en C. Bij de 
zuivere ROB’s is er nog een bijkomende voorwaarde; gedurende de referentie-
periode moeten er minstens 25 bewoners gehuisvest zijn in de categorieën B en C 
en zij moeten minstens 40% uitmaken van de totale bewonerspopulatie. De tege-
moetkoming bedraagt 0,27 euro per dag. 

1.3.3.5 Tegemoetkoming in de beheerskost en in de kost voor gegevensoverdracht 

In tegenstelling tot het vroegere financieringssysteem ontvangen voorzieningen in 
het nieuwe model een vergoeding van 0,10 euro per dag per rechthebbende voor 
de gegevensoverdracht naar het RIZIV. 

1.3.3.6 Functiecomplement voor hoofdverpleegkundige 

De aanwezigheid van een hoofdverpleegkundige in RVT’s wordt in het nieuwe 
systeem vergoed met 0,55 euro per dag.  

1.3.3.7 Tegemoetkoming voor de coördinerend en raadgevend geneesheer 

Sinds 2002 kunnen RVT’s een tegemoetkoming van 0,47 euro per dag per recht-
hebbende ontvangen voor de aanwezigheid van een coördinerend en raadgevend 
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geneesheer. De geneesheer moet dan wel door een ondernemingscontract aan de 
voorziening verbonden zijn en moet per week per 30 bewoners 2 uur en 20 minu-
ten presteren. 

In de verdere uiteenzetting van deze studie zal dit nieuwe financieringssysteem 
niet verder gebruikt worden omdat in de analyse uitgegaan wordt van historische 
boekhoudkundige gegevens. Niettegenstaande kunnen onze bevindingen omtrent 
het oude financieringsmechanisme getoetst worden aan het nieuwe model. De 
hierna volgende analyse van de historische situatie nodigt overigens uit tot derge-
lijke expliciete vergelijking met a) wat het resultaat zou zijn met de nieuwe finan-
cieringsformule en de historische kostprijssituatie en b) de nieuwe kostprijssituatie 
anno 2004 en de nieuwe financiering 2004. Dit zou ook toelaten wijzigingen in het 
gedrag van de instellingen te verklaren onder invloed van een wijzigend financie-
ringsmechanisme. 
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HOOFDSTUK 2 
Recente onderzoeken naar de kostprijsverschillen en 
kostprijsdeterminanten 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van een aantal reeds uitge-
voerde studies rond kostprijsdeterminanten in de rusthuizen. De inzichten van 
deze studies leverden ons een eerste aanzet, maar ook bijkomende vragen op. De 
studie uitgevoerd door het VVI-KBG in 1994 ging via een enquête op zoek naar de 
factoren die de dagprijs beïnvloeden, een studie van het HIVA uit 1996 maakte 
een analyse van het effect van overheidsfinanciering en andere verklarende facto-
ren op de prijsbepaling en de verblijfskost in rustoorden en de studie van Vlaamse 
Steden en Gemeenten van 2002 verrichtte onderzoek naar de kostenstructuur van 
openbare rusthuizen en probeerde een vergelijking te maken met de vzw-rusthui-
zen. 

1. VVI-KBG-enquête rusthuizen Vlaanderen 1994-1995 

1.1 Onderzoeksopzet 

In zijn studie ‘Zijn de rusthuizen betaalbaar en leefbaar?’ probeerde het Verbond 
der Verzorgingsinstellingen in samenwerking met de Kristelijke Beweging van 
gepensioneerden aan de hand van een enquête bij 71 VVI-instellingen een inzicht 
te krijgen in welke factoren de dagprijs bepalen.  

1.2 Evolutie dagprijzen 

Uit de enquête bleek dat jaarlijks een kwart van de rusthuizen de prijzen aanpast, 
waarbij deze stijging gemiddeld 8,3% bedraagt. De voornaamste aangehaalde 
redenen voor deze prijsstijging zijn de stijging van de lonen (40%), verliezen 
(19%), investeringen in infrastructuur en accommodatie (14%), stijging van de 
zorgkost (12,5%) en aanpassing aan de gestegen index (12,5%). Gemiddeld gezien 
betekenen de supplementen die bovenop de dagprijs aan de patiënt worden aan-
gerekend een bijkomende verhoging van de gemiddelde dagprijs van 7,7%. De 
ondervraagde directies wijten de problemen omtrent de hoge aangerekende dag-
prijzen aan de te lage RIZIV-forfaits, waardoor zij kosten moeten doorrekenen aan 
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de patiënten. De studie wijst ook op het feit dat het vergelijken van dagprijzen een 
zeer delicate materie is. Om dagprijzen op een juiste manier te kunnen vergelijken 
moet men een inzicht hebben in de kostenberekening van het rusthuis; welke 
diensten zijn allemaal opgenomen in de dagprijs, welke kwaliteit wordt gegaran-
deerd, enz. 

De gemiddelde dagprijs bleek het hoogst te zijn in de provincie Antwerpen en 
het laagst in de provincie Limburg. Instellingen met een louter ROB-profiel bleken 
lagere dagprijzen aan te rekenen dan de gemengde instellingen. De verklaring 
hiervoor was dat zuivere ROB-instellingen meestal kleinere instellingen zijn die 
verhoudingsgewijs meer valide ouderen tellen. Uit de resultaten blijkt dat gemid-
deld 55% van de inkomsten van de residenten komt, en slechts voor 33% van het 
RIZIV. De personeelskost van het verzorgend en verplegend personeel bedraagt 
gemiddeld 45% van de totaal gemaakte kosten. De woon-, leef-, en zorgkosten 
maken gemiddeld respectievelijk 12%, 50% en 48% uit van de totale kosten (per-
centages niet optelbaar). 

1.3 Conclusies naar beleid toe 

De KBG bleef bij zijn standpunt dat de dagprijzen te hoog zijn en niet verant-
woord zijn in vergelijking met de inkomens van de residenten. Indien men wil 
vermijden dat rusthuizen onbetaalbaar worden, zou de overheid zijn beleid 
moeten aanpassen wat de financiering van de rusthuizen betreft. Het VVI-KBG 
stelt voor dit probleem twee beleidsopties voor; ofwel wordt de discriminatie 
ROB-RVT opgeheven, ofwel doet de overheid niets en zal het concurrentiemecha-
nisme de marktprijzen doen dalen. Deze laatste optie zou wel kunnen leiden tot 
een spiraal van prijsdalingen waardoor de kwaliteit niet meer gegarandeerd kan 
worden, waardoor deze optie geenszins de aanvaardbare oplossing is.  

2. Studie HIVA 1996 

2.1 Onderzoeksopzet 

In de studie ‘Dagprijsverschillen in de rustoordsector’ (Bogaert & De Prins, 1996), 
in opdracht van de toenmalige Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, 
Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin, werd een analyse gemaakt van de 
verklarende factoren en het effect van de overheidsfinanciering in de prijsbepaling 
en de verblijfskost in de rustoorden en RVT’s. In dit onderzoek werd een ant-
woord gezocht op volgende vragen: waarom zijn de dagprijzen zo sterk gestegen 
terwijl de overheidsfinanciering verdrievoudigd is? Waarom verschillen de dag-
prijzen zo sterk van rustoord tot rustoord? Wat is de impact van het subsidiebe-
leid van de overheid op de dagprijs? Welk deel van de zorgkost wordt door de 
bejaarde zelf gedragen? Om een antwoord te vinden op voorgaande vragen werd 
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gebruik gemaakt van volgende gegevens: gegevens van een voorgaand onderzoek 
in 1993 m.b.t. het profiel van de instelling en de bewoners, de dagprijzen, de per-
soneelsomkadering (De Prins & Lanoye, 1995), de jaarrekening van 91 instellingen 
in 1993 neergelegd bij de administratie van de Vlaamse Gemeenschap en de resul-
taten van een ‘case study’ m.b.t. de financieel-economische gegevens tussen 1989 
en 1993. 

2.2 Verklaring van de sterke stijging van de dagprijzen en de grote verschillen 
tussen de rustoorden 

De grootte van de stijging van de RIZIV-uitkeringen tussen 1989 en 1993 was 
afhankelijk van de zorgbehoevendheid van de rustoordpopulatie, de aanwezig-
heid van RVT-bedden en de mate waarin men in het begin reeds gebruik maakte 
van RIZIV-subsidiëring. De stijging van de RIZIV-tussenkomsten bleek echter niet 
altijd de gestegen zorgkost te compenseren, waardoor de instellingen hun dagprijs 
lieten stijgen. De graad van zorgbehoevendheid (aantal C- en Cd-forfaits) is de 
eerste verklarende factor voor verschillen in de dagprijzen. De beheersinstantie is 
voor de dagprijs ook bepalend; OCMW-rustoorden blijken een lagere gemiddelde 
dagprijs te hanteren dan vzw-instellingen. Ook andere factoren hebben een effect 
op de dagprijs: de ligging, concurrentie, nieuwbouw, … . Zo hebben instellingen 
in stedelijke gebieden en in de provincie Antwerpen gemiddeld hogere dagprijzen 
dan elders. Verschillen in kosten en opbrengsten worden verklaard door de graad 
van zorgbehoevendheid, de mate van overheidsfinanciering en de kwaliteit van 
het verblijf en de verzorging. Rustoorden vergelijken is moeilijk doordat de kwali-
teit van de zorgverlening een moeilijk meetbaar begrip is. In het onderzoek werd 
bijvoorbeeld vastgesteld dat rekening houdende met verschillen in zorgbehoe-
vendheid, RIZIV-financiering en grootte, de personeelskosten in OCMW-rustoor-
den significant hoger waren dan in de vzw-rustoorden. Er kan echter niet gesteld 
worden dat naast de hogere personeelsomkadering voor het niet-zorgpersoneel in 
de OCMW-instellingen, de verklaring ook te vinden is bij inefficiëntie en betere 
kwaliteit. 

2.3 Impact van het subsidiebeleid van de overheid op de dagprijs 

De studie toont een positief verband aan tussen de dagprijzen en de graad van 
zorgbehoevendheid van de rustoordbewoners. Het verschil tussen de RIZIV-tus-
senkomst en de zorgkost neemt toe naarmate de zorgbehoevendheid van de rust-
huisbewoners stijgt, en dit tekort dient opgevangen te worden door de dagprijs. 
Relatief gezien dekken de RIZIV-forfaits voor zwaar zorgbehoevenden wel beter 
de zorgkost, maar in absolute termen is het tekort per ligdag voor een zwaar 
zorgbehoevende groter. Het optrekken van het forfait voor de zwaar zorgbehoe-
venden heeft daardoor een groter stabiliserend effect op de dagprijzen (wat bete-
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kent dat de dagprijzen minder kans hebben om toe te nemen) dan het optrekken 
van het forfait voor de O- of A-patiënten.  

Naast de subsidiëring van de zorgkost via RIZIV-forfaits, subsidieert de over-
heid ook de verblijfskost via de tussenkomst van het OCMW, de personeelskost 
via het GESCO- en DAC- en BTK-personeel, en de (ver)bouw(ings)kost via het 
VIPA.  

2.4 Deel van de zorgkost dat door de oudere zelf wordt gedragen 

Volgens de ‘case study’ varieert het aandeel dat de oudere draagt in de zorgkost 
tussen 13% en 42%. Het aandeel bleek hoger te zijn in de rustoorden met een klein 
aantal zwaar zorgbehoevenden, waaruit blijkt dat de RIZIV-forfaits voor O- en A-
patiënten relatief gezien de zorgkost onderschatten. Aangezien de dagprijs niet 
afhankelijk mag zijn van de afhankelijkheidsgraad, wordt deze niet gesubsi-
dieerde zorgkost gefinancierd uit de gemiddelde dagprijs, zodanig dat de facto de 
zwaardere zorgafhankelijke personen de lichtere categorieën subsidiëren. 

3. Studie van Vlaamse Steden en Gemeenten 2002 

3.1 Onderzoeksopzet 

In 2000 werd in opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsge-
bonden Aangelegenheden (VIPA), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeen-
ten (VVSG) en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een onderzoek ver-
richt naar de kostenstructuur van openbare rusthuizen en werd een vergelijking 
gemaakt met de kostenstructuur van de vzw-rusthuizen. Het VIPA stelde vast dat 
niet enkel de exploitatiekosten systematische hoger waren bij de openbare voor-
zieningen in vergelijking met de vzw-ouderenvoorzieningen, maar dat er ook sig-
nificante onderlinge verschillen waren. Het doel van dit onderzoek was de kost-
prijselementen te bepalen die de verschillen tussen de sectoren verklaren (er werd 
geen rekening gehouden met mogelijke opbrengstenverschillen). Voor de open-
bare sector werd vertrokken van een steekproef van 43 instellingen, geselecteerd 
naar ligging en instellingsgrootte. Voor de sector van de vzw’s werd beroep 
gedaan op geglobaliseerde gegevens die beschikbaar werden gesteld door het 
Administratief Centrum Caritas die betrekking hebben op 141 vzw-rusthuizen 
(Sectoranalyse 1996-2000, ACC) en het Sociaal Secretariaat Caritas (Sociaal jaarver-
slag 2000). 
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3.2 Kostenstructuur openbare rusthuizen 

Er moet in de eerste plaats opgemerkt worden dat er sterke verschillen bestaan in 
de rapportage van de boekhouding bij de openbare rusthuizen, waardoor een ver-
gelijkend onderzoek bemoeilijkt wordt. 

In de rusthuissector zou ongeveer 70% van de werkingskost door kosten van 
bezoldiging worden veroorzaakt. Er bestaat een statistisch significant verband 
tussen het profiel van de instelling (al dan niet RVT-statuut), het bewonersprofiel 
(o.a. aandeel dementerenden) en de operationele werkingskost voor de openbare 
rustoorden. Rusthuizen met een hoger zorgprofiel hebben een hogere kostprijs 
volgens de analyse (Probis-Vandorpe-Studies, p. 24). 

3.3 Vergelijking kostenstructuur openbare en vzw-rusthuizen 

Zowel de openbare rusthuissector als de vzw-rusthuissector kenden in 2000 een 
negatief werkingsresultaat; gemiddeld -11,95 euro per gefactureerde verblijfsdag 
in de openbare rusthuizen en -0,25 euro per gefactureerde verblijfsdag in de vzw-
instellingen (Probis-Vandorpe-Studies deelrapport 2, p. 28-30). Het negatief resul-
taat per verblijfsdag was in de openbare sector dus veel groter dan in de vzw-sec-
tor. Het werkingsresultaat kende daarenboven een negatieve evolutie tussen 1999 
en 2000, wat opmerkelijk is aangezien er meer RVT-bedden werden toegekend en 
de zorgbehoefte steeg waardoor de RIZIV-opbrengsten ook toenamen (Probis-
Vandorpe-Studies deelrapport 2, p. 70). De hogere personeelsomkadering voor 
RVT’s in vergelijking met de ROB’s kan hiervoor een gedeeltelijke verklaring zijn. 
De belangrijkste factoren die het verschil in de werkingskost tussen de twee soor-
ten rusthuizen bepalen, zijn de bezoldigingen en de diensten en diverse leverin-
gen. Deze kostensoorten waren veel hoger bij de OCMW’s in vergelijking met de 
vzw’s. De oorzaak van de hogere personeelskosten in de openbare rusthuizen 
vinden we in de eerste plaats bij de ‘beschikbaarheid van het personeel’. In de 
openbare rusthuizen is het personeel gemiddeld minder inzetbaar door kortere 
arbeidstijd, meer vakantiedagen en meer afwezigheid. Dit resulteert in een hogere 
omkadering per ligdag waar blijkbaar geen hogere dienstverlening tegenover 
staat. Daarnaast vormen ook de hogere geldelijke anciënniteit, de hogere graad 
van deeltijdse tewerkstelling en de graad van statutaire tewerkstelling van het 
personeel van de openbare rusthuizen een belangrijk structureel verschil. Het 
hogere niveau van de bestedingen ‘diensten en leveringen’ in de openbare rust-
huizen, ligt in de hogere graad van interne en externe uitbesteding.  

Het werkingsverlies in de openbare rusthuizen steeg met de grootte van het 
rusthuis, wat men niet kon vaststellen bij de vzw-rusthuizen. In beide sectoren 
bleek wel dat de hoogte van de operationele werkingskost en de personeelskost 
afhankelijk zijn van de grootte van de instelling: in de categorie minder dan 
50 bedden wordt de laagste operationele werkingskost vastgesteld en in de cate-
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gorie 100-125 bedden wordt de hoogste personeelskost gerealiseerd, en dit voor 
beide sectoren. 
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HOOFDSTUK 3 
Analyse van de enquête Volksgezondheid in rust- en 
verzorgingstehuizen: verschillen in dagprijs en 
personeelsomkadering 

In dit hoofdstuk wordt de enquête Volksgezondheid in rust- en verzorgingstehui-
zen geanalyseerd. Eerst worden de gegevens die beschikbaar zijn in deze enquête 
besproken om vervolgens een verklaring te zoeken voor de verschillen die aanwe-
zig zijn tussen de instellingen wat betreft de dagprijzen en de personeelsomkade-
ring. In de enquête worden enkel de rust- en verzorgingstehuizen bevraagd. De 
meeste instellingen zijn echter gemengde instellingen (ROB-bedden en RVT-bed-
den). De registratie van tewerkgesteld personeel specifiek voor de aanwezige 
RVT-bedden is vaak moeilijk te maken, waardoor de resultaten die hier worden 
voorgesteld rond personeelsomkadering met enige voorzichtigheid moeten geïn-
terpreteerd worden.  

1. Beschrijvingen van de instellingen opgenomen in de enquête 

1.1 Naar grootte en gewest 

Jaarlijks wordt door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leef-
milieu de ‘feed-back van de enquête in rust- en verzorgingstehuizen’ gepubli-
ceerd. Het betreft een overzicht van een aantal relevante karakteristieken van de 
RVT’s in België. In 1998 werden 727 instellingen met RVT-bedden in de enquête 
opgenomen (22 751 bedden), waarvan 319 openbare (11 669 bedden) en 408 privé-
instellingen (11 082 bedden). In 20013 zijn 755 instellingen opgenomen (32 972 
bedden) in de enquête, waarvan 334 openbare (16 102 bedden) en 421 privé-instel-
lingen (16 870 bedden). Onder de privé-instellingen worden de commerciële 
instellingen meegerekend, die meestal klein zijn. De openbare instellingen zijn dus 
gemiddeld groter dan de privé-instellingen. Een vergelijking tussen de cijfers van 
1998 en 2001 leert ons dat het aantal RVT-bedden opgenomen in de enquête met 
45% is toegenomen, terwijl het aantal instellingen slechts steeg met 4%. Dit wordt 

                                                 
3 De gegevens van het jaar 2001 zijn nog niet gepubliceerd, maar zijn gebaseerd op eigen bereke-

ningen van de registratiegegevens, verkregen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge-
zondheid en Leefmilieu. 
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verklaard doordat steeds meer bedden in de instellingen een erkenning krijgen als 
RVT-bed. 

Tabel 3.1 Aantal instellingen volgens het aantal RVT-bedden, per gewest, 1998-2001 

 0-25 
bedden 

26-50 
bedden 

51-75 
bedden 

76-100 
bedden 

>100 
bedden 

Totaal 

1998       
Brussel 9 11 8 4 6 38 
Duitse Gemeenschap 1 3 0 0 0 4 
Wallonië 51 56 32 3 6 148 
Vlaanderen 333 118 48 21 17 537 
België 394 188 88 28 29 727 
België (%) 54,2 25,9 12,1 3,9 4,0 100 

2001       
Brussel 2 10 12 6 8 38 
Duitse Gemeenschap 0 1 2 1 0 4 
Wallonië 42 83 43 14 7 189 
Vlaanderen 213 191 66 32 22 524 
België 257 285 123 53 37 755 
België (%) 34,0 37,7 16,3 7,0 4,9 100 

Bron: Feed-back van de enquête in rust- en verzorgingstehuizen, 2001, p. 63 en eigen 
berekeningen op basis van de RVT-registratie in 2001 

1.2 Naar dagprijs 

Uit onderstaande tabel blijkt dat er geen grote verschillen bestaan wat de gemid-
delde verblijfsdagprijs betreft tussen de verschillende soorten instellingen. De 
dagprijs van een meerpersoonskamer ligt steeds lager dan de dagprijs van een 
éénpersoonskamer. De dagprijzen zijn tussen 1998 en 2001 licht toegenomen. De 
gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer ((minimum + maximum dag-
prijs)/2) steeg in België tussen 1998 en 2001 met 2,3%, in Vlaanderen met 3,3%.4 
Eénpersoonskamers blijken de meest aangeboden woonvorm te zijn; in België en 
Vlaanderen zijn respectievelijk 80% en 84% van de ter beschikking gestelde woon-
gelegenheden van deze aard. Dit betekent evenzeer dat nog steeds 16 tot 20% van 
de rusthuiskamers géén éénpersoonskamer is! In Brussel waren er anno 2001 nog 
12% drie- of nog meerpersoonskamers. Opvallend is ook dat het prijsverschil tus-
sen de één- en meerpersoonskamers beperkt is (ongeveer 2 euro per verblijfsdag). 
In Vlaanderen is dat prijsverschil nog kleiner, maar is ook het aandeel meerper-
soonskamers kleiner. 

                                                 
4  We hanteren deze berekende gemiddelde dagprijs aangezien in de enquête enkel de vraag 

gesteld werd naar de absolute minimale en maximale dagprijs per kamer, en niet naar de 
gemiddelde dagprijs. Wij kunnen daarom geen gewicht van voorkomen geven aan minimum 
en maximum. 



 

 

Tabel 3.2 Gemiddelde verblijfsdagprijs in rust- en verzorgingstehuizen, per type kamer, per gewest, 1998 en 2001, in euro 

 Totaal 1998 Openbaar 2001 Vzw 2001 Commercieel 2001 Totaal 2001 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

%-aandeel 
van type 

kamer per 
gewest 
(2001)  

Eenpersoonskamer            
Brussel 34,28 38,62 34,12 35,32 35,97 43,87 36,24 44,00 34,99 39,17 63,68 
Duitse Gemeenschap 35,30 35,10 37,10 52,10 0,00 0,00 29,90 33,71 35,29 47,50 82,38 
Wallonië 28,21 32,15 28,01 31,32 29,02 33,91 30,06 34,21 28,48 32,40 73,38 
Vlaanderen 33,84 36,29 34,45 36,77 35,92 38,32 33,94 37,50 34,97 37,46 84,25 
België 32,60 35,52 32,52 35,18 34,61 37,67 32,94 36,95 33,35 36,33 80,48 

Tweepersoonskamer            
Brussel 31,58 34,26 30,67 32,07 36,09 40,93 31,15 33,18 32,26 34,72 24,13 
Duitse Gemeenschap 34,41 41,50 37,05 47,17 0,00 0,00 29,13 30,14 34,41 41,49 17,62 
Wallonië 26,13 28,93 26,62 30,28 26,53 29,06 25,61 26,77 26,44 29,34 21,07 
Vlaanderen 33,24 34,75 34,96 37,88 34,18 36,49 32,89 34,84 34,33 36,83 13,21 
België 31,46 33,79 32,08 35,17 32,57 35,03 30,56 32,27 31,12 34,74 15,79 

Driepersoonskamer            
Brussel 30,52 31,43 29,34 30,02 28,80 28,80 26,70 27,27 28,90 29,40 8,96 
Duitse Gemeenschap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wallonië 25,04 28,16 26,53 29,37 24,84 26,45 24,58 24,71 25,93 28,21 4,01 
Vlaanderen 30,99 31,93 32,27 33,60 32,56 32,93 30,48 30,48 32,07 32,90 1,16 
België 28,98 30,61 29,76 31,59 29,87 30,59 28,71 28,80 29,65 30,94 2,26 
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Tabel 3.2 Gemiddelde verblijfsdagprijs in rust- en verzorgingstehuizen, per type kamer, per gewest, 1998 en 2001, in euro. Vervolg 

 Totaal 1998 Openbaar 2001 Vzw 2001 Commercieel 2001 Totaal 2001 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

%-aandeel 
van type 

kamer per 
gewest 
(2001)  

Vierpersoonskamer            
Brussel 28,41 29,60 31,30 33,09 33,96 33,96 24,89 26,03 30,88 32,41 3,23 
Duitse Gemeenschap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wallonië 25,98 27,37 27,90 30,25 24,37 25,19 26,19 26,19 26,83 28,62 1,55 
Vlaanderen 31,04 31,95 32,24 33,16 31,33 31,49 31,05 31,05 31,80 32,37 1,32 
België 29,18 30,27 30,67 32,17 29,33 29,67 29,61 29,71 30,18 31,21 1,46 

Vierpersoonskamer            
Brussel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duitse Gemeenschap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wallonië 17,35 17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vlaanderen 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 
België 23,67 23,67 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 

Bron: Feed-back van de enquête in rust- en verzorgingstehuizen, 2001, p. 65-68 en eigen berekeningen op basis van de RVT-registratie 2001 
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In ongeveer alle instellingen worden er naast de dagprijs supplementen aangere-
kend. De supplementen die het vaakst worden aangerekend in een instelling zijn 
respectievelijk kapperbezoeken, geneesmiddelen, doktershonoraria, voetverzor-
ging, onderhoud persoonlijk linnen en incontinentiemateriaal. Het aanrekenen 
van supplementen kende tussen 1998 en 2001 zelfs een lichte toename.  

Tabel 3.3 Procentueel aandeel RVT-instellingen die supplementen aanrekenen, België,  
1998-2001, in % 

 1998 2001 
 Totaal Totaal Openbaar Vzw Commercieel 

Er worden supplementen aan-
gerekend 

98,9 99,5 99,1 99,7 100,0 

Kapperbezoeken 92,7 92,9 91,67 93,6 94,5 
Geneesmiddelen 91,7 92,6 87,4 96,1 98,9 
Doktershonoraria 90,8 92,1 86,2 96,4 97,8 
Pedicure 84,7 86,2 80,2 89,7 95,6 
Onderhoud persoonlijk linnen 41,0 43,1 22,2 58,5 63,7 
Incontinentiemateriaal 25,2 27,8 23,1 24,2 58,2 
Andere 63,4 66,4 61,4 70,9 68,1 

Bron: Feed-back van de enquête in rust- en verzorgingstehuizen, 2001, p. 65-68 en eigen 
berekeningen op basis van de RVT-registratie 2001 

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de gemiddelde dagprijs per type 
kamer naar groottecategorie (uitgedrukt in aantal RVT-bedden), stellen we vast 
dat de gemiddelde dagprijs in de instellingen met het minste aantal RVT-bedden 
in Vlaanderen steeds de laagste is. De dagprijzen in Vlaanderen liggen voor alle 
type kamers, en in alle groottecategorieën steeds hoger dan het Belgische gemid-
delde.  
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Tabel 3.4 Gemiddelde dagprijs per type kamer, naar groottecategorie, 2001, in euro 

 0-25 
bedden 

26-50 
bedden 

51-75 
bedden 

76-100 
bedden 

>100 
bedden 

Totaal 

Vlaanderen       
Eénpersoonskamer 35,36 36,60 36,66 39,86 37,78 36,36 
Tweepersoonskamer 35,10 35,58 35,32 39,07 35,30 35,58 
Driepersoonskamer 31,10 33,05 32,21 31,80 35,80 32,48 
Vierpersoonskamer 30,84 31,88 32,28 33,83 32,60 32,09 

België       
Eénpersoonskamer 34,37 34,96 35,15 37,34 36,62 35,07 
Tweepersoonskamer 33,36 33,11 33,12 36,03 33,40 33,42 
Driepersoonskamer 29,87 30,53 28,58 30,71 32,94 30,30 
Vierpersoonskamer 29,06 30,69 30,38 31,82 32,18 30,69 

De gemiddelde dagprijs per type kamer = (minimum dagprijs per type kamer + maximum 
dagprijs per type kamer)/2. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de RVT-registratie 2001 

2. Naar een verklaring van de verschillen in de dagprijzen 

2.1 Het verband tussen dagprijs en beheersinstantie 

Aan de hand van een T-toets kan nagegaan worden of de gemiddelden van twee 
groepen aan elkaar gelijk zijn.5 Bestaat er een significant verschil in gemiddelde 
dagprijs van een éénpersoonskamer tussen privé- en openbare instellingen? De 
toets leert ons dat het verschil in dagprijs tussen de openbare instellingen en de 
privé-instellingen, en tussen de OCMW-rustoorden en de vzw-rustoorden, zowel 
in België als in Vlaanderen significant is: de privé-instellingen, en dan vooral de 
vzw-rustoorden, kennen een hogere dagprijs dan de openbare of OCMW-instel-
lingen. Het verschil in dagprijs tussen de vzw-rusthuizen en de commerciële rust-
huizen, en tussen OCMW-instellingen en commerciële rusthuizen, is niet signifi-
cant. Er bestaat echter wel een regionaal verschil: de dagprijs in de Vlaamse 
instellingen ligt in alle types van kamers hoger dan in de andere gewesten. 

                                                 
5  De T-toets betreft steeds het gemiddelde van een interval- of ratiovariabele waarbij de ver-

onderstelling is dat de waarnemingen voor beide groepen afkomstig zijn uit aselecte 
steekproeven uit een normaal verdeelde populatie.  
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Tabel 3.5 Gemiddelde dagprijs éénpersoonskamer volgens type instelling, in euro, 2001 

Instelling Gemiddelde dagprijs éénpersoonskamer 

Openbare RVT’s 34,06 
Private RVT’s 35,79 
OCMW 33,87 
Vzw 36,02 
Commercieel 35,08 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de RVT-registratie 2001 

2.2 Het verband tussen de dagprijs en de grootte van de instelling 

Om de mate van het verband na te gaan tussen de grootte van de instelling (aantal 
RVT-bedden) en de gemiddelde dagprijs per type kamer, is bivariate correlatie-
analyse de meest aangewezen statistische techniek.6 De mate van het verband 
wordt bij ordinale variabelen het best bepaald door de Spearman’s rank order cor-
relatie coëfficiënt.  

Er werd via correlatieanalyse een significant positief verband gevonden tussen 
de gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer in Vlaanderen en de grootte 
van de instelling, uitgedrukt in aantal RVT-bedden in een instelling (Spearman’s 
correlatiecoëfficiënt = 0,187).  

Onderstaande grafiek toont de resultaten van een lineaire regressieanalyse met 
als verklaarde variabele de gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer en als 
verklarende variabele de grootte van de instelling. Het verband is positief en sig-
nificant; hoe groter de instelling, hoe hoger de gemiddelde dagprijs. 

                                                 
6  Correlatieanalyse geeft inzicht in het verband tussen twee variabelen. De analyse maakt duide-

lijk in welke mate twee variabelen met elkaar samenhangen en welke richting dit verband 
heeft (positief of negatief). Correlatieanalyse neemt aan dat de variabelen interval- of 
ratiogeschaald zijn. De correlatiecoëfficiënt meet enkel de lineaire samenhang tussen twee 
variabelen. Bivariate correlatieanalyse meet het verband tussen twee variabelen ongeacht de 
invloed van andere variabelen. Hoe hoger de correlatiecoëfficiënt, hoe sterker het verband 
(maximaal 1). Wij hanteren een significantieniveau van 0,05; indien de kans lager is dan 
spreken we van een significante relatie (François, 1999). 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde dagprijs per 
groottecategorie weergegeven (aantal RVT-bedden <20, tussen 20-30, 30-40, 40-50 en 50-60, 
60-80, 80-100, >100). Het ingeschatte verband tussen de verklaarde variabele ‘gemiddelde 
dagprijs van een éénpersoonskamer’ (=y) en de verklarende variabele ‘grootte van de instel-
ling’ (=x) kent de volgende relatie: y=a+(b1*x). 

Bron: Feed-back van de enquête in rust- en verzorgingstehuizen 

Figuur 3.1 Verband tussen gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer en de grootte van 
een instelling, Vlaanderen, 2001 

Het verband tussen de dagprijzen van de andere types kamers (twee-, drie- en 
vierpersoonskamers) en het aantal RVT-bedden in een instelling, was niet signifi-
cant.  

2.3 Het verband tussen de dagprijs en aangerekende supplementen bovenop 
de dagprijs 

Een correlatieanalyse toont aan dat er een significant negatief verband bestaat tus-
sen de mate waarin supplementen worden doorgerekend aan de patiënt en de 
hoogte van de dagprijs; hoe meer diensten als supplement worden aangerekend 
bovenop de dagprijs, hoe lager de gemiddelde dagprijs (Pearson’s correlatiecoëffi-
ciënt=-0,134 en sign.=0,000). 

Een T-toets toont aan dat er ook een significant verschil bestaat tussen de 
beheersinstantie en de mate waarin diensten als supplement bovenop de dagprijs 
worden aangerekend. In OCMW-instellingen worden het minste aantal diensten 
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aangerekend aan de patiënt, dan volgen de vzw-rustoorden en dan pas de com-
merciële instellingen die het vaakst supplementen aanrekenen.  

Een correlatieanalyse toont aan dat er een significant negatief verband bestaat 
tussen het al dan niet aanrekenen van supplementen en de grootte van de instel-
ling (uitgedrukt in aantal RVT-bedden). Hoe groter de instelling, hoe minder sup-
plementen worden aangerekend bovenop de dagprijs (Pearson’s correlatiecoëffi-
ciënt=-0,106 en sign.=0,003). We merken hierbij echter op dat de grootte van de 
instelling sterk gecorreleerd is met de beheersinstantie; OCMW-rustoorden zijn 
gemiddeld groter dan vzw-instellingen die op hun beurt gemiddeld groter zijn 
dan commerciële instellingen. 

2.4 Meervoudige regressieanalyse: factoren die invloed hebben op de dagprijs 

2.4.1 Totaal rustoorden 

Om het effect van meerdere variabelen op één afhankelijk variabele na te gaan, is 
regressieanalyse de meest aangewezen techniek.7 Deze analysetechniek zal ons 
een antwoord geven op de vraag welke variabele het meest doorslaggevend is in 
de verklaring van verschillen in dagprijzen. Daartoe hebben we in eerste instantie 
een regressieanalyse uitgevoerd op de gehele steekproef (feedback-enquête) van 
Vlaamse instellingen. De te verklaren variabele in het model is de gemiddelde 
dagprijs in een éénpersoonskamer ((min. + max. dagprijs éénpersoonskamer)/2); 
de verklarende variabelen zijn het aantal RVT-bedden (als maatstaf van de grootte 
van de instelling), het aantal C- en Cd-patiënten op het totaal aantal patiënten (als 
maatstaf van de graad van zorgbehoevendheid), de beheersinstantie (openbaar, 
vzw of commercieel), het procentueel aandeel patiënten die uit de eigen gemeente 
of uit een aangrenzende gemeente afkomstig zijn, de gemiddelde leeftijd van de 
bewoners, het totaal personeel in VTE per 30 bedden en de procentuele afwijking 
van het totaal tewerkgestelde personeel van de RIZIV-norm. Het blijkt dat dit 
model slechts 8,4% (=R2) van de totale variantie verklaart.8 Er zijn dus nog tal van 
andere factoren die niet in het model werden opgenomen, maar die toch verschil-
len in de dagprijzen verklaren.  

                                                 
7  Regressieanalyse wordt gebruikt om een lineair verband te schatten tussen een afhankelijke 

variabele en één of meer onafhankelijke variabelen. In tegenstelling tot correlatieanalyse wordt 
bij regressieanalyse een causaal verband verondersteld. Een regressievergelijking levert een 
vergelijking op waarmee de afhankelijke variabele kan voorspeld worden op basis van de 
onafhankelijke variabele(n) (François, 1999).  

8  De R2 wordt de determinatiecoëfficiënt genoemd (of het kwadraat van de meervoudige corre-
latiecoëfficiënt), en geeft aan welk deel van de variantie van de afhankelijke variabele wordt 
verklaard door de onafhankelijke variabele(n). Als alle waarnemingen precies op de regressie-
lijn liggen is R2 gelijk aan 1 (waarbij de onafhankelijke variabelen perfect de waarde van de 
afhankelijk variabele kunnen voorspellen). Als R2 (bijna) gelijk is aan 0 wil dat niet automa-
tisch zeggen dat er geen verband tussen de variabelen, wel betekent het dat er geen lineair 
verband bestaat. 
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Het verschil in dagprijs wordt in de eerste plaats verklaard door het aantal 
diensten die al dan niet opgenomen zijn in de dagprijs (all-in), of die als supple-
ment worden aangerekend. Hoe meer diensten aangerekend worden als supple-
ment bovenop de dagprijs, hoe lager de gemiddelde dagprijs. In de tweede plaats 
komt het verschil tussen openbare en privé-rustoorden; privé-rustoorden zullen 
gemiddeld een hogere dagprijs aanrekenen dan openbare instellingen. Als derde 
verklarende factor komt de grootte van de instelling (uitgedrukt in aantal RVT-
bedden); hoe groter de instelling is, hoe hoger de gemiddelde dagprijs zal zijn. De 
vierde en vijfde verklarende factor, de gemiddelde leeftijd van de bewoners en het 
procentueel aandeel van de bewoners met een C- en Cd-profiel, zijn met elkaar 
gecorreleerd (Spearman’s correlatiecoëfficiënt = 0,093). Beide variabelen hebben 
een positieve invloed op de dagprijs; hogere zorgbehoevendheid wordt doorgere-
kend in de dagprijs. In dit model, waarbij alle Vlaamse RVT-instellingen zijn 
opgenomen, zijn de afkomst van de bewoners, het totaal tewerkgesteld personeel 
per 30 RVT-bedden en de procentuele afwijking van het tewerkgesteld personeel 
t.o.v. de RIZIV-normen (berekend via het bewonersprofiel en de wettelijk gefinan-
cierde omkadering door het RIZIV) niet significant ter verklaring van verschillen 
in dagprijzen (bij gebruik van het significantieniveau <0,05). 
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Tabel 3.6 Meervoudige regressieanalyse van de dagprijs in een éénpersoonskamer, voor alle 
rustoorden samen, Vlaanderen, 2001 

 Standaard 
coëfficiënt beta9 

Significantie 

Aantal aangerekende supplementen bovenop dag-
prijs 

-0,207 0,000 

Beheersinstantie (dummy privé=1, openbaar=0) 0,159 0,002 
Grootte instelling (aantal RVT-bedden) 0,152 0,001 
Gemiddelde leeftijd bewoners 0,103 0,018 
Zorgbehoevendheid (aandeel C- en Cd-patiënten) 0,092 0,036 
Afkomst bewoners (procentueel aandeel bewoners 

uit de eigen of aangrenzende gemeente) 
-0,070 0,143 

Personeelsomkadering (totaal VTE personeel/30 
bedden) 

-0,022 0,663 

Aandeel niet-forfaitpersoneel -0,022 0,664 

* Dit model verklaart 8,4% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000; F=6,961).10 
In deze analyse zijn 524 Vlaamse RVT-instellingen opgenomen waarvan 84% van de kamers 
een éénpersoonskamer is. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de feedback-enquête 2001, Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu 

2.4.2 Openbare rustoorden 

Het regressiemodel voor de openbare rustoorden (OCMW, intercommunale of 
andere) verklaart 17,7% van de variantie, wat veel hoger is dan in het model waar-
bij alle instellingen werden opgenomen. Het aantal aangerekende supplementen 
bovenop de dagprijs blijkt de grootste invloed te hebben op de dagprijs; hoe meer 
supplementen aangerekend worden, hoe lager de gemiddelde dagprijs is. De 
tweede belangrijkste verklarende factor voor de verschillen in de dagprijzen bij de 

                                                 
9  De gestandaardiseerde coëfficiënten beta geven een indicatie van het relatieve belang van de 

verschillende variabelen. Het gaat hierbij om ‘gestandaardiseerde’ coëfficiënten omdat de oor-
spronkelijke regressiecoëfficiënten (die aangeven hoeveel de afhankelijk variabele (de dagprijs) 
toeneemt als de betreffende onafhankelijk variabele met één eenheid toeneemt) niet het rela-
tieve belang van een variable weergeven omdat de onafhankelijk variabelen in verschillende 
eenheden kunnen gemeten zijn. De beta’s kunnen positief en negatief zijn. Het teken van de 
beta geeft het verband weer tussen de onderzochte afhankelijk variabele en de onafhankelijk 
variabele: een positief teken wijst op een positief verband tussen beide variabelen, een negatief 
teken op een negatief verband. Hoe hoger de beta, hoe groter de invloed is van de onafhanke-
lijke variabele op de afhankelijke variabele. De beta wordt als volgt berekend (Sx en Sy zijn de 
standaarddeviaties van respectievelijk de onafhankelijke variabele en de afhankelijk variabele): 
beta=β * (Sx/ Sy). 

10  Hierbij worden de resultaten van de F-toets weergegeven. De F-waarde wordt berekend door 
de gemiddelde kwadratensommen van de regressievergelijking en het residu op elkaar te 
delen. De waarde die weergegeven wordt bij ‘Prob>F’ is de overschrijdingskans die hoort bij 
deze F-waarde. Het hanteren van een α van 0,05 leidt tot het verwerpen van de hypothese dat 
alle regressiecoëfficiënten nul zijn (François, 1999).  
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openbare rustoorden, blijkt de afkomst van de bewoners te zijn. Hoe groter het 
aandeel bewoners afkomstig van de eigen of aangrenzende gemeente, hoe lager de 
dagprijs. Dit wijst erop, dat in tegenstelling tot de private rustoorden, de openbare 
rustoorden een prijzenpolitiek volgen die prijsvoordelen geeft aan bewoners uit 
de eigen gemeente. De graad van zorgbehoevendheid is in dit model slechts 
grenssignificant. 

Tabel 3.7 Meervoudige regressieanalyse van de gemiddelde dagprijs van een 
éénpersoonskamer, openbare rustoorden, Vlaanderen, 2001 

 Standaard 
coëfficiënt beta 

Significantie 

Aantal aangerekende supplementen bovenop dag-
prijs 

-0,294 0,000 

Afkomst bewoners (procentueel aandeel bewoners 
uit de eigen of aangrenzende gemeente) 

-0,278 0,000 

Grootte instelling (aantal RVT-bedden) 0,184 0,008 
Zorgbehoevendheid (aandeel C- en Cd-patiënten) 0,126 0,064 
Gemiddelde leeftijd bewoners 0,102 0,117 
Aandeel niet-forfaitpersoneel 0,072 0,483 
Personeelsomkadering (totaal VTE personeel/ 

30 bedden) 
-0,039 0,704 

* Dit model verklaart 17,7% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000; F=7,420). In 
deze analyse zijn 210 Vlaamse openbare RVT-instellingen opgenomen waarvan 85% van de 
kamers een éénpersoonskamer is. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de feedback-enquête 2001, Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu 

2.4.3 Vzw-rustoorden 

Het regressiemodel voor de vzw-rustoorden in Vlaanderen levert geen signifi-
cante F-waarde op, wat betekent dat de verschillen in de dagprijzen bij vzw-rust-
oorden niet significant verklaard worden door de verklarende variabelen opge-
nomen in het model (in deze analyse zijn 256 instellingen opgenomen waarbij het 
procentueel aandeel éénpersoonskamer 84% bedroeg). Wanneer het model 
beperkt wordt tot de verklarende variabelen grootte van de instelling (aantal RVT-
bedden) en het aantal aangerekende supplementen bovenop de dagprijs, dan 
wordt het model wel significant (R2=0,03; Prob>F=0,008 en F=4,927). De dagprij-
zen in de vzw-rustoorden stijgen zeer licht naarmate het aantal bedden toeneemt, 
en dalen wanneer het aantal aangerekende supplementen groter wordt. 
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2.4.4 Commerciële rustoorden 

Ook voor de commerciële Vlaamse rustoorden krijgen we een niet-significante 
F-waarde (in deze analyse zijn 58 instellingen opgenomen waarbij 82% van de 
kamers éénpersoonskamers zijn). Van de in het model opgenomen verklarende 
variabelen is enkel de gemiddelde leeftijd van de bewoners significant. Wanneer 
de gemiddelde leeftijd stijgt, zal de dagprijs in de commerciële instelling een stij-
gend effect kennen. Het is echter merkwaardig dat bij deze beheersinstantie er 
geen significante correlatie bestaat tussen de gemiddelde leeftijd van de bewoners 
en het procentueel aandeel C- en Cd-patiënten. 

3. Naar een verklaring in verschillen in personeelsomkadering 

3.1 Personeelsomkadering per 30 bedden 

In onderstaande tabel wordt de gemiddelde personeelsomkadering per 30 RVT-
bedden weergegeven voor 524 Vlaamse instellingen met RVT-bedden, opgedeeld 
naar beheersinstantie, grootte en zorgbehoevendheid van de bewoners.11 Het 
gemiddelde rustoord telt 39,8 RVT-bedden en heeft 82,9% C- en Cd-patiënten. 
Hier tegenover staan 15,5 VTE personeelsleden12, waarvan 1,2 VTE hoofdver-
pleegkundigen, 5,08 VTE verpleegkundigen en 7,3 VTE verzorgenden. In 73,9% 
van de Vlaamse RVT-instellingen waren er in 2001 vrijwilligers werkzaam die in 
totaal gemiddeld 55,5 uren per week per instelling werkten (wat overeenkomt met 
ongeveer 1,4 VTE vrijwilligerswerk per RVT-instelling in Vlaanderen).13 Voor wat 
betreft de registratie van het personeel in de enquête dient er op gewezen te 
worden dat elk personeelslid slechts in 1 categorie voorkomt, en dat elk bezoldigd 
contractueel personeelslid (ook die minder dan 30 dagen met ziekteverlof zijn) 
meegeteld wordt, alsook elk benoemd personeelslid dat minder dan 30 dagen 
afwezig is. Anders gesteld komt het weergegeven tewerkgesteld personeel over-
een met het aantal personeelsleden aangegeven via de RSZ-aangifte. 

Een meervoudige regressieanalyse met als te verklaren variabele het totaal 
tewerkgesteld personeel per 30 bedden in VTE (verpleegkundigen, verzorgenden, 
paramedici en sociaal personeel) in de RVT’s en met als verklarende variabelen de 

                                                 
11  Hierbij moet gewezen worden op het probleem van het registreren van personeelsgegevens 

voor de instellingen met een gemengd karakter (RVT in rustoorden). De registratie van het 
personeel voor de aanwezige RVT-bedden is hier moeilijk te realiseren waardoor de gegevens 
met enige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden. 

12  Het gaat hier om het totaal (ook buiten de financiering) tewerkgesteld verzorgend personeel 
(verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en sociaal personeel) in de RVT’s.  

13  In de ‘case study’ van Bronselaer en Jacobs (2004) komt men overigens maar tot de registratie 
van 1,5% vrijwilligerswerk op het totale werkvolume, wat vermoedelijk een onderschatting is. 
Zie ook hoofdstuk 7. 
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beheersinstantie, grootte, zorgbehoevendheid en dagprijs, leert ons welke varia-
belen de personeelsomkadering het meest beïnvloeden. 

Het verschil in personeelsomkadering per 30 bedden wordt in de eerste plaats 
verklaard door de zorgbehoevendheid uitgedrukt in het procentueel aandeel C- 
en Cd-patiënten: hogere zorgbehoevendheid vraagt een hogere 
personeelsomkadering. Het verschil tussen openbare en privé-rustoorden is niet 
significant ter verklaring van verschillen in personeelsomkadering. Het verschil 
tussen OCMW-rustoorden en commerciële instellingen geeft echter wel een 
afdoende verklaring wat betreft de verschillen in personeelsomkadering; OCMW-
instellingen stellen meer personeel tewerk (zowel verpleegkundigen, 
verzorgenden en paramedici) dan de commerciële rustoorden. Het verschil tussen 
vzw-rustoorden en commerciële rustoorden en tussen OCMW-rustoorden en 
vzw-rustoorden was niet significant. De derde en vierde verklarende factor, de 
dagprijs en de grootte van de instelling uitgedrukt in aantal RVT-bedden, hebben 
geen invloed op de personeelsomkadering. 

Tabel 3.8 Meervoudige regressieanalyse van het totaal VTE tewerkgesteld personeel per 
30 RVT-bedden, voor alle rustoorden samen, Vlaanderen, 2001 

 Standaard 
coëfficiënt beta 

Significantie 

Zorgbehoevendheid (aandeel C- en Cd-patiënten) 0,174 0,006 
Beheersinstantie (dummy commercieel=1, OCMW=0) -0,124 0,054 
Grootte instelling (aantal RVT-bedden) -0,050 0,444 
Gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer -0,032 0,620 

* Dit model verklaart 3,7% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,010; F=3,420). In 
deze analyse zijn 524 Vlaamse RVT-instellingen opgenomen. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de feedback-enquête 2001, Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu 

3.2 Niet-forfaitpersoneel 

In de enquête zijn gegevens opgenomen over het aantal bewoners in de RVT’s per 
afhankelijkheidscategorie (volgens de KATZ-schaal). Als we de RIZIV-perso-
neelsnormen voor het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel in RVT’s 
toepassen op de rustoorden in de steekproef en dat vergelijken met de werkelijke 
voltijdsequivalenten tewerkgesteld personeel, krijgen we een idee van het ‘niet-
forfait’-personeel. Dit wordt in onderstaande tabel samen met de werkelijke per-
soneelsomkadering weergegeven. In de eerste kolom wordt het totaal tewerkge-
steld verzorgend personeel per 30 RVT-bedden voorgesteld (verpleegkundigen, 
verzorgenden, paramedici en sociaal personeel) en in de tweede kolom de werke-
lijke tewerkstelling van verpleegkundigen en verzorgenden per 30 RVT-bedden. 
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In kolom 3 wordt het totaal forfaitpersoneel voorgesteld in VTE per 30 bedden 
(verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici). In de vierde kolom wordt het 
aantal verpleegkundigen en verzorgenden volgens het forfait in VTE per 
30 bedden weergegeven. In de vijfde en zesde kolom wordt het procentueel aan-
deel van respectievelijk het niet-forfaitpersoneel t.o.v. het totaal tewerkgesteld 
personeel en het niet-forfait verpleegkundig en verzorgend personeel t.o.v. het 
totaal verpleegkundig en verzorgend personeel uitgedrukt.  

Het procentueel aandeel van het niet-forfait verpleegkundig en verzorgend per-
soneel op het totaal tewerkgesteld verpleegkundig en verzorgend personeel 
bedraagt gemiddeld 21%. Dit betekent dat zelfs de ruime RIZIV-omkadering die 
van toepassing is voor RVT’s (is veel ruimer dan de ROB-omkadering), niet toe-
reikend is.  
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Tabel 3.9 Gemiddelde personeelsomkadering per 30 bedden en het tewerkgesteld niet-
forfaitpersoneel, naar beheersinstantie, grootte en zorgbehoevendheid, Vlaanderen, 
2000 

 VTE 
totaal/ 

30 bedden 
(werkelijk) 

VTE vpk. 
en verz./ 
30 bedden 
(werkelijk) 

VTE for-
fait totaal/ 
30 bedden 
(berekend) 

VTE for-
fait vpk. 
en verz/ 

30 bedden 
(berekend) 

% aandeel 
niet-

forfait-
personeel 

t.o.v. 
totaal 

% aandeel 
niet-forfait 

vpk. en 
verz. per-

soneel 
t.o.v. 

totaal vpk. 
en verz. 

Naar beheer       
OCMW 15,65 13,78 11,66 10,68 23,55 21,04 
Vzw 15,58 13,60 11,72 10,73 23,19 19,87 
Commercieel 14,76 12,75 11,56 10,58 24,43 22,32 
Totaal 15,52 13,58 11,68 10,69 23,55 21,04 

Naar grootte       
≤25 bedden 15,83 13,72 11,78 10,78 24,67 22,05 
26-50 bedden 15,31 13,35 11,67 10,68 22,44 19,36 
51-75 bedden 15,30 13,62 11,59 10,61 23,07 21,21 
76-100 bedden 15,56 13,99 11,64 10,66 23,72 22,64 
>100 bedden 14,82 13,51 11,25 10,29 23,40 23,06 

Naar zorgbehoevendheid      
<60% C/Cd 14,45 12,59 10,32 9,36 27,39 25,71 
60-70% C/Cd 15,66 13,80 11,04 10,06 27,21 24,89 
70-80% C/Cd 14,89 13,05 11,43 10,44 24,46 22,62 
80-90% C/Cd 15,71 13,79 11,68 10,69 24,12 21,86 
90-100% C/Cd 15,83 13,81 12,25 11,26 21,00 17,88 

* RIZIV-normen, geldend op 01/01/2000: per 30 B-patiënten 3 verpleegkundigen, 5 verzorgen-
den en 1 paramedicus, per 30 C-patiënten 5 verpleegkundigen, 6 verzorgenden en 1 parame-
dicus, per 30 Cd-patiënten 5 verpleegkundigen, 6,5 verzorgenden en 1 paramedicus. 

 Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de geïsoleerde RVT’s, de gemengde instellingen en 
de RVT’s in een ziekenhuis (aangezien slechts 16 instellingen in Vlaanderen geïsoleerde 
RVT’s zijn). Bij de registratie van de personeelsgegevens voor de instellingen met een 
gemengd karakter (RVT in een rustoord) moet men opmerken dat de instellingen problemen 
hebben met de opdeling van het personeel naar RVT. De cijfers moeten daarom met de 
nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de feedback-enquête 2001, Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu 

Een regressieanalyse maakt duidelijk dat er een significant negatief verband 
bestaat tussen de procentuele afwijking van het tewerkgesteld personeel van de 
opgestelde normen door het RIZIV en de graad van zorgbehoevendheid van de 
bewoners. Hoe groter het aandeel C- en Cd-bewoners, hoe lager het aandeel niet-
forfaitpersoneel. De verklaarde variantie in het model neemt toe wanneer als 
graad van zorgbehoevendheid enkel het aandeel Cd-patiënten wordt weerhou-
den. De variabelen beheersinstantie, grootte en dagprijs hebben geen enkele 
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invloed op het aandeel niet-forfaitpersoneel. De lage determinatiecoëfficiënt R2 
illustreert echter dat tal van factoren ontbreken om de verschillen te verklaren. 

Tabel 3.10 Meervoudige regressieanalyse van de procentuele afwijking van het totaal VTE 
tewerkgesteld personeel van de RIZIV-norm, voor alle rustoorden samen, 
Vlaanderen, 2001 

 Standaard 
coëfficiënt beta 

Significantie 

1. Eerste regressiemodel    
Zorgbehoevendheid (aandeel C- en Cd-patiënten) -0,173 0,000 
Beheersinstantie (dummy privé=1, openbaar=0) -0,058 0,186 
Grootte instelling (aantal RVT-bedden) 0,004 0,937 
Gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer -0,011 0,807 

2. Tweede regressiemodel   
Zorgbehoevendheid (aandeel Cd-patiënten) -0,225 0,000 
Beheersinstantie (dummy privé=1, openbaar=0) -0,030 0,490 
Grootte instelling (aantal RVT-bedden) 0,007 0,865 
Gemiddelde dagprijs van een éénpersoonskamer -0,010 0,826 

* Het eerste model verklaart 2,6% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,002; 
F=4,441). Het tweede model verklaart 4,6% van de variantie (=R2), en is significant 
(Prob>F=0,000; F=7,301). In deze analyse zijn 524 Vlaamse RVT-instellingen opgenomen. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de feedback-enquête 2001, Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu 
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HOOFDSTUK 4 
Databanken voor verdere analyse: boekhoudgegevens 
ACC en personeelsgegevens SSC voor aangesloten 
VVI-instellingen 

Om een verklaring te vinden van de kosten in functie van het profiel en de behoef-
ten van de bewoners, hebben wij enerzijds gebruik gemaakt van beschikbare 
informatie in de boekhouding van een aantal VVI-instellingen die zijn aangesloten 
bij het Administratief Centrum Caritas en/of het Sociaal Secretariaat Caritas, en 
anderzijds van enkele administratieve bestanden betreffende een groep commer-
ciële rusthuizen, verkregen via de Studie-Eenheid van LBC-NVK in VESOFO.  

1. Beschrijving van de gebruikte ACC- en SSC-gegevens 

1.1 Situering steekproef t.o.v. de totale rusthuissector 

Het aantal bedden in de steekproef waarvoor we zowel over financiële gegevens 
als over sociale gegevens beschikken, maakt 14,2% uit van de totale sector in 
Vlaanderen, 30,2% van alle vzw-instellingen en 37,1% van de VVI-sector. 

Het procentueel aandeel van de VVI-instellingen met minder dan 75 bedden, 
opgenomen in de steekproef, ligt onder het gemiddelde voor alle VVI-instellingen 
(21,3% voor de instellingen waarvoor we zowel ACC- als SSC-gegevens hebben 
t.o.v. 33,9%). Een andere scheeftrekking t.o.v. de populatie is de ondervertegen-
woordiging van de Limburgse instellingen ten voordele van de West-Vlaamse 
rustoorden. 

De overige instellingen waarvoor deels informatie bij het ACC beschikbaar was 
(een aantal PVT’s, een aantal initiatieven beschermd wonen) zijn niet opgenomen 
in de analyse. 



 

 

Tabel 4.1 Vergelijking van de weerhouden steekproef met de totale sector, Vlaams Gewest, 2000 en 2001 

 Open 
baar 

Privé Vzw Totaal VVI ACC SSC ACC+ 
SSC 

Aangesloten bij VVI VVI leden opgenomen  
in steekproef 

         ACC SSC ACC+ 
SSC 

ACC SSC ACC+ 
SSC 

Rusthuizen en Rust en verzorgingstehuizen            
Aantal instellingen               
2000 239 200 330 769 247 146 168  n.g.** n.g.** 88 116 124 80 
2001 241 194 331 766 249          
Aantal bedden               
2000 22 873 8 420 27 544 61 730 22 452 14 053      11 645* 12 562* 8 331* 
2001 23 169 8 401 27 916 62 328 22 847          

Waarvan Rust en verzorgingstehuis            
Aantal bedden               
2000    20 592 8 233 5 077         
2001    23 350 9 387          

Psychiatrisch verzorgingstehuis            
Aantal instellingen               
2000 2 22  24 22          
2001 2 22  24 22 7         
Aantal bedden               
2000 202 2 147  2 349 2 147          
2001 279 2 225  2 504 2 225          

Beschut wonen               
Aantal instellingen               
2000 1 43  44 36          
2001 1 43  44 37 15         
Aantal plaatsen               
2000 55 2 181  2 236 2 067          
2001 76 2 283  2 359 2 173          

* Aantal aanwezige ROB-bedden, RVT-bedden, KV-bedden en bedden dagcentra (serviceflatbedden werden niet meegerekend). 
** N.g.=niet gekend. 
Bron: Caritas Verbond der Verzorgingsinstellingen vzw, Jaarverslag 2000, Jaarverslag 2001; ACC sectoranalyse rusthuizen 1996-2000 
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1.2 Situering steekproef naar provincie 

Tabel 4.2 Aantal rusthuisbedden, naar type instelling, per provincie, 2000-2001 

 Vzw-VVI Vzw-niet 
VVI 

Commer-
cieel 

OCMW Totaal 

2000      
Antwerpen 5 554 2 530 2 221 6 397 16 702 
Vlaams-Brabant 3 026 604 2 746 2 311 8 687 
Limburg 1 407 362 678 2 094 4 541 
Oost-Vlaanderen 6 577 740 1 853 6 750 15 920 
West-Vlaanderen 5 888 856 922 5 321 12 987 
Totaal Vlaanderen 22 452 5 092 8 420 22 873 58 837 
Procentueel totaal 38,2% 8,7% 14,3% 38,9% 100,0% 

2001      
Antwerpen 5 593 2 547 2 202 6 491 16 833 
Vlaams-Brabant 3 071 606 2 833 2 311 8 821 
Limburg 1 490 296 826 2 094 4 706 
Oost-Vlaanderen 6 616 814 1 646 6 819 15 895 
West-Vlaanderen 6 077 806 894 5 454 13 231 
Totaal Vlaanderen 22 847 5 069 8 401 23 169 59 486 
Als % van totaal 38,4% 8,5% 14,1% 39,0% 100,0% 

 VVI-leden 
aangesloten 
bij ACC en 

SSC 
(absoluut) 

VVI-leden 
aangesloten 
bij ACC en 

SSC (%) 

VVI+ACC 
(absoluut) 

VVI-leden 
aangesloten 
bij ACC (%) 

Vzw-VVI 
totaal (%) 

2000      
Antwerpen 2 115 25,39 2 255 19,36 24,74 
Vlaams-Brabant 1 718 20,62 1 848 15,87 13,48 
Limburg 175 2,10 416 3,57 6,27 
Oost-Vlaanderen 1 892 22,71 2 591 22,25 29,29 
West-Vlaanderen 2 431 29,18 4 534 38,94 26,22 
Totaal Vlaanderen 8 331 100,00 11 645 100,00 100,00 

Bron: VVI 
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Tabel 4.3 Procentuele verdeling van de instellingen naar grootte, per provincie en per type 
instelling, Vlaanderen, 2000, in % 

 <50  
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-149 
bedden 

>150 
bedden 

Per Provincie      
Antwerpen 29,1 17,6 23,1 19,1 11,1 
Vlaams-Brabant 41,6 22,4 16,8 12,8 6,4 
Limburg 50,0 20,3 16,2 6,8 6,8 
Oost-Vlaanderen 32,7 18,3 21,3 16,8 10,9 
West-Vlaanderen 25,0 25,0 26,2 15,2 8,5 

Per type instelling      
Vzw-VVI 12,8 21,1 30,6 25,2 10,3 
Vzw-niet VVI 47,0 18,1 21,7 9,6 3,6 
Privé/commercieel 75,0 13,0 8,0 2,0 2,0 
OCMW 14,2 26,8 23,8 18,8 16,3 

Totaal Vlaanderen 33,2 20,4 21,6 15,4 9,3 

* De instellingen waarvan het aantal bedden niet gekend is, werden niet meegerekend in het 
totaal aantal instellingen. 

Bron: VVI 

Tabel 4.4 Procentuele verdeling van de vzw-VVI-instellingen opgenomen in de steekproef, naar 
grootte, per provincie, Vlaanderen, 2000, in % 

 <50  
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-149 
bedden 

>150 
bedden 

VVI+ACC+SSC      
Antwerpen 9,5 19,0 23,8 38,1 9,5 
Vlaams-Brabant - 14,3 28,6 35,7 21,4 
Limburg - 50,0 - 50,0 - 
Oost-Vlaanderen 5,6 11,1 33,3 38,9 11,1 
West-Vlaanderen 4,0 16,0 52,0 20,0 8,0 
Totaal Vlaanderen 5,0 16,3 35,0 32,5 11,3 

VVI+ACC      
Antwerpen 9,1 18,2 22,7 36,4 13,6 
Vlaams-Brabant - 13,3 13,3 53,3 20,0 
Limburg - 60,0 - 40,0 - 
Oost-Vlaanderen 12,0 12,0 28,0 32,0 16,0 
West-Vlaanderen 2,0 28,6 34,7 28,6 6,1 
Totaal Vlaanderen 5,2 22,4 26,7 34,5 11,2 

Bron: Eigen berekeningen op basis van VVI-, ACC- en SSC-gegevens 
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* Bij de VVI-leden aangesloten bij het ACC en/of SSC zijn enkel de instellingen opgenomen die 
in de steekproef werden weerhouden. 

Bron: VVI en eigen berekeningen 

Figuur 4.1 Procentuele verdeling van de instellingen naar grootte, Vlaanderen, 2000, in % 

1.3 Situering steekproef naar zorgbehoevendheid 

Naar graad van zorgbehoevendheid is het duidelijk dat de C-categorie in de 
onderzochte populatie het meest aanwezig is, en dan vooral de Cd-categorie in de 
RVT’s. Deze gegevens van zorgbehoevendheid zijn gebaseerd op RIZIV-enquêtes 
die de instellingen zesmaandelijks moeten invullen. 

Wanneer we de verdeling naar zorgbehoevendheid van de instellingen opge-
nomen in de steekproef vergelijken met de verdeling van alle VVI-instellingen 
(afgeleid uit de berekeningen van de VVI-bijdragen), dan stellen we vast dat enkel 
de ROB C-forfaits licht oververtegenwoordigd zijn in de steekproef ten koste van 
de C+-forfaits. 
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Tabel 4.5 Vergelijking van de procentuele verdeling van de vzw-VVI-instellingen en de 
instellingen opgenomen in de steekproef, naar zorgbehoevendheid (in aantal RIZIV-
dagen), Vlaanderen, 2000, in % 

Graad van zorgbehoevendheid Procentueel aandeel  
VVI (%) 

Procentueel aandeel in 
steekproef (%) 

O 16,38 15,90 
A 14,74 15,09 
B 16,27 17,03 
C 4,48 10,03 
C+ 11,98 6,72 
RVT B 5,00 4,07 
RVT C 5,88 5,46 
RVT Cd 25,25 25,68 

* 118 instellingen zijn in de steekproef opgenomen. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens RIZIV, ACC-gegevens en SSC-gegevens en op 
basis van de VVI-bijdragen, VVI, 2000 

Wanneer we de graad van zorgbehoevendheid bekijken gerelateerd aan de grootte 
van de instelling, dan stellen we vast dat de instellingen opgenomen in de steek-
proef een goede vertegenwoordiging vormen van de gehele groep VVI-instellin-
gen. Enkel de rustoorden met minder dan 50 bedden opgenomen in de steekproef 
kennen een lichte ondervertegenwoordiging van het aantal B-, C- en C+-forfaits bij 
ROB-bedden, en het aandeel RVT-bedden is veel hoger dan gemiddeld.14 Wan-
neer we de gehele VVI-groep bekijken dan stellen we vast dat naarmate de instel-
lingen groter worden, het aandeel RVT-bedden toeneemt, terwijl het aandeel B-, 
C- en C+/Cd-forfaits geen verband tonen met de grootte van de instelling. Het 
roept de hypothese op dat grotere instellingen een gunstigere RVT-financiering 
genieten, wat wij hierna verder onderzoeken. Er zijn met name minder C- en 
C+-forfaits in de ROB’s en meer C- en Cd-forfaits in de RVT’s, wat een gunstiger 
financieringsuitgangspunt vormt. Zie hierover verder hoofdstuk 5, (o.m. tabel 5.9) 
waaruit blijkt dat een RVT-forfait C en Cd weliswaar ongeveer 25% meer perso-
neel impliceert, maar meer dan 40% meer financiering impliceert. Deels kan dit 
verklaard worden door het verschil in kwalificatiemix maar dit lijkt niet het geval 
te zijn (zie ook tabel 1.5). 

                                                 
14  Van de 6 rustoorden met minder dan 50 bedden opgenomen in de steekproef, is 1 instelling 

een zuivere RVT-instelling met 30 bedden, zijn er 2 zuivere ROB-instellingen (36 en 47 bedden) 
en 3 gemengde instellingen. 
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Tabel 4.6 Gemiddelde zorgafhankelijkheid van de bewoners (in aantal RIZIV-dagen), naar 
grootte van de instelling, 2000, aandeel in % 

 <50 
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-149 
bedden 

>150 
bedden 

Totaal 

VVI totaal       
Aantal observaties 26 55 63 66 25 235 
Gemiddeld aandeel O, A for-

faits 
32,66 32,82 30,46 31,26 30,13 31,12 

Gemiddeld aandeel B, C, 
C+/Cd forfaits 

67,34 67,18 69,54 68,74 69,87 68,88 

Gemiddeld aandeel C en 
C+/Cd forfaits 

44,89 44,43 48,05 47,69 49,80 47,60 

Gemiddeld aandeel RVT-
bedden 

26,12 28,46 30,63 39,49 39,95 35,21 

Gemiddeld aandeel C en C+ 
forfaits bij ROB-bedden 

21,14 18,29 21,45 13,06 13,99 16,47 

Gemiddeld aandeel C en Cd 
forfaits bij RVT-bedden 

23,75 26,14 26,60 34,63 35,81 31,13 

Steekproef       
Aantal observaties 6 28 32 41 13 120 
Gemiddeld aandeel O, A for-

faits 
35,25 33,77 30,58 29,25 29,45 30,99 

Gemiddeld aandeel B, C, 
C+/Cd forfaits 

64,75 66,23 69,42 70,75 70,55 69,01 

Gemiddeld aandeel C en 
C+/Cd forfaits 

48,77 43,52 47,95 50,06 49,85 47,89 

Gemiddeld aandeel RVT-
bedden 

42,64 28,29 29,49 38,73 36,86 33,82 

Gemiddeld aandeel C en C+ 
forfaits bij ROB-bedden 

14,25 17,09 18,68 15,47 16,57 16,75 

Gemiddeld aandeel C en Cd 
forfaits bij RVT-bedden 

34,52 26,43 29,27 34,59 33,28 31,14 

* Het forfait F van dagverblijf werd in deze tabel niet opgenomen. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens ACC-gegevens en SSC-gegevens en op basis 
van de VVI-bijdragen, 2000 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens RIZIV, ACC-gegevens en SSC-gegevens en op 
basis van de VVI-bijdragen, 2000 

Figuur 4.2 Gemiddelde zorgafhankelijkheid van de bewoners (in aantal RIZIV-dagen) per 
zorgbehoevendheidscategorie, naar grootte van de instelling, 2000, aandeel in % 

1.4 Naar personeel 

1.4.1 Personeelsomkadering 

De 124 instellingen waarvoor we personeelsgegevens verkregen hebben (SSC-
gegevens), stellen in de loop van 2000 samen 13 889 personen (of 7 372 VTE) 
tewerk.15 De verzorgenden vormen duidelijk de grootste beroepsgroep: 5 596 per-
sonen (of 2 754 VTE). Het aantal verpleegkundigen komt op 2 762 personen (of 
1 857 VTE) en het aantal paramedici op 649 (of 344 VTE). De totale groep zorgper-
soneel, m.n. de verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici, vertegenwoor-
digen 64,8% van het totaal tewerkgesteld personeel (67,2% in VTE). 

De SSC-data geven een merkwaardig inzicht in de enorme dynamiek van het per-
soneelsbestand als men de vergelijking maakt tussen de situatie einde van het jaar 
en de situatie over het gehele jaar. In onderstaande tabel illustreren wij dit voor 
het totaal tewerkgestelde personeel en de verzorgenden. Volgens deze informatie 
zou er, om marginaal niet zoveel meer personeel in te zetten in termen van VTE, 
in de loop van het jaar meer dan 4 000 personen (bijna 40% van het bestand einde 

                                                 
15  Het gaat hierbij om het totaal tewerkgesteld personeel in de loop van 2000, wat wil zeggen dat 

deze niet noodzakelijk nog tewerkgesteld zijn op het einde van het jaar. 
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van het jaar) extra in de instelling ‘passeren’ om netto 400 (in VTE) eenheden 
arbeidstijd op te leveren. Een deel daarvan zijn jobstudenten (10,4%), een ander 
deel vervangingscontracten (14%). Verdere analyse van dit fenomeen is wenselijk. 
Het belang daarvan is blijkbaar niet marginaal, want het maakt per saldo voor 
sommige instellingen het verschil tussen boven en beneden de RIZIV-normen. 

Tabel 4.7 Personeel in de rusthuissector, SSC-gegevens, 2000 

 Situatie einde jaar Situatie over het gehele jaar 

Totaal personeel in aantallen 9 517 13 889 
Totaal personeel in VTE  6 949 7 372 

Verzorgenden in aantallen 3 561 5 596 
Verzorgenden in VTE 2 557 2 754 

Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens, 2000 

De gemiddelde personeelsomkadering (uitgedrukt in contracttijd) bedraagt in 
totaal 17,36 VTE per 30 bedden, waarvan 6,42 VTE verzorgenden, 4,36 VTE ver-
pleegkundigen en 0,74 VTE paramedici. Wanneer enkel de effectief gepresteerde 
tijd in rekening wordt gebracht, bedraagt de totale personeelsomkadering 
15,10 VTE per 30 bedden; 5,49 VTE verzorgenden, 3,86 VTE verpleegkundigen en 
0,68 VTE paramedici. 

Er blijkt geen enkel significant verband te bestaan tussen het aantal effectief vol-
tijds tewerkgestelde personeelsleden per 30 bedden en de grootte van de instel-
ling. 
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Tabel 4.8 Personeelsomkadering per 30 bedden, per beroepsgroep, naar grootte van de 
instelling, Vlaanderen, 2000 

 <50 
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-149 
bedden 

>150 
bedden 

Totaal 

In aantallen       
Verplegend 6,92 6,74 6,82 6,35 5,84 6,54 
Verzorgend 11,31 15,23 13,42 12,79 11,65 13,13 
Paramedisch 0,90 1,12 1,43 1,70 1,45 1,43 
Totaal zorgpersoneel 19,13 23,09 21,67 20,85 18,94 21,10 
Procentueel aandeel 

totaal zorgpersoneel 
63,12% 63,93% 64,17% 65,04% 64,21% 64,32% 

Administratie 1,04 1,22 1,26 1,39 1,28 1,27 
Animatie 0,82 0,71 0,70 0,57 0,53 0,64 
Keuken 2,11 3,31 3,25 2,70 2,83 2,96 
Onderhoud 5,71 6,30 5,52 5,02 4,20 5,32 
Anderen 1,50 1,49 1,37 1,53 1,72 1,46 
Totaal 30,31 36,12 33,77 32,05 29,50 32,80 

In VTE       
Verplegend 3,72 3,68 3,96 4,00 3,57 3,86 
Verzorgend 5,20 6,02 5,37 5,46 5,35 5,49 
Paramedisch 0,33 0,52 0,67 0,84 0,72 0,68 
Totaal zorgpersoneel 9,25 10,23 10,00 10,29 9,65 10,02 
Procentueel aandeel 

totaal zorgpersoneel 
65,99% 63,49 65,49% 68,02% 68,55% 66,39% 

Administratie 0,70 0,82 0,80 0,89 0,81 0,83 
Animatie 0,33 0,42 0,28 0,23 0,23 0,28 
Keuken 1,07 1,38 1,43 1,18 1,21 1,29 
Onderhoud 2,27 2,71 2,12 2,08 1,83 2,17 
Anderen 0,48 0,54 0,58 0,48 0,39 0,51 
Totaal 14,10 16,09 15,21 15,16 14,11 15,10 

* Voor het VTE werd gebruik gemaakt van de werkelijk gepresteerde/betaalde arbeidstijd. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens RIZIV en SSC-gegevens 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens RIZIV en SSC-gegevens 

Figuur 4.3 Personeelsomkadering uitgedrukt in VTE per 30 bedden (effectief gepresteerde tijd), 
per beroepsgroep en naar grootte van de instelling, Vlaanderen, 2000 

In onderstaande tabel wordt de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde jobtime 
weergegeven per groottecategorie. De gemiddelde jobtime is de jobtime zoals 
ingeschreven bij het SSC per werknemer, berekend over het gehele jaar 2000. De 
effectieve jobtime komt overeen met de verhouding ‘betaalde prestatie/voltijdse 
prestatie’ over het gehele jaar. Het gaat hierbij enkel om de betaalde arbeidstijd, de 
niet betaalde uren door schorsing van het contract (bv. loopbaanonderbreking, 
ziekteverlof, …) worden niet in rekening genomen. Onmiddellijk vallen de lage 
percentages op van de gemiddelde jobtime en de gemiddelde effectieve jobtime; 
respectievelijk 0,54 en 0,47. Een gemiddeld contract komt echter overeen met een 
76% job. Een eerste verklaring voor de lage percentages van de jobtime en de 
effectieve jobtime is dat deze cijfers betrekking hebben op het gehele jaar. Zo zal 
bv. een personeelslid met een 100%-contract die slechts een half jaar in de instel-
ling gewerkt heeft, slechts een jobtime kennen van 0,50. Een tweede verklaring 
vormt het hoge aandeel tijdelijke contracten, zo vinden we in de steekproef voor 
elke instelling een veelvoud terug van tijdelijke contracten. Ogenschijnlijk zou 
deze sector ook gekenmerkt worden door een groot verloop van personeel. Ook 
het hoge percentage studentencontracten, 10,4% van het totaal aantal contracten 
(19 185 contracten in de 124 SSC-instellingen opgenomen in de steekproef), doet 
de gemiddelde jobtime dalen. Het verschil tussen de gemiddelde jobtime en de 
gemiddelde effectieve jobtime is te wijten aan het feit dat niet alle personeelsleden 
die in een instelling geregistreerd staan, een betaalde prestatie leveren gedurende 
het jaar 2000 (bv. door loopbaanonderbreking, zwangerschapsverlof, …). 
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De verhouding tussen de effectieve jobtime en de contractuele jobtime geeft 
meer inzicht in de afwezigheid van de personeelsleden. Gemiddeld wordt er in de 
steekproef 13,57% minder gepresteerd in vergelijking met de afgesloten contracten 
(verhouding tussen 0,47 en 0,54). Wanneer men enkel de personeelsleden weer-
houdt die in het jaar 2000 gewerkt hebben (waar de effectieve jobtime hoger is dan 
0), dan blijkt de afwijking gereduceerd te worden tot 9,2% (verhouding tussen 0,50 
en 0,54).  

Gemiddeld is een personeelslid uit een instelling opgenomen in de steekproef 
ongeveer 33 jaar. Uit het SSC-jaarverslag van 2000 blijkt dat de gemiddelde leeftijd 
van het personeel dat op het einde van het jaar (31 december 2000) tewerkgesteld 
was, ongeveer 36 jaar was (Sociaal Jaarverslag, 2000, p. 8). In dit cijfer werden de 
jobstudenten (die normaal niet op het einde van het jaar tewerkgesteld zijn) niet 
meegerekend, waardoor de leeftijd naar boven getrokken werd. In ditzelfde jaar-
verslag wordt ook de gemiddelde anciënniteit van het personeel berekend. In 2000 
zou een personeelslid gemiddeld 4,7 jaar in dienst zijn (Sociaal Jaarverslag, 2000, 
p. 10). Dit lage en dalende cijfer kan op een toenemend verloop van de werkne-
mers wijzen, maar ook de aanzienlijke expansie van de sector kan tot een verkor-
ting van de gemiddelde anciënniteit leiden, zeker indien de nieuwkomers contrac-
ten van bepaalde duur zouden krijgen. In een sector geconfronteerd met vermeen-
de of werkelijke personeelsschaarste is een verdere analyse van dit gegeven wen-
selijk want ‘retentiebeleid’ zou het eerste objectief moeten zijn. De vraag is bijvoor-
beeld of dit cijfer de anciënniteit per instelling of in de gehele sector weergeeft. In 
onze berekeningen zou de gemiddelde anciënniteit in de instelling in de steek-
proef 7,57 jaar zijn op het einde van het jaar 2000.  

Tabel 4.9 Gemiddelde leeftijd, gemiddelde en effectieve jobtime en gemiddelde contracttijd 
naar grootte van de instelling, Vlaanderen, 2000 

 <50 
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-149 
bedden 

>150 
bedden 

Totaal 

Aantal instellingen 8 19 41 36 17 121 
Gemiddelde leeftijd1 33,58 33,67 33,22 32,24 33,08 33,30 
Gemiddelde jobtime 0,55 0,53 0,53 0,55 0,55 0,54 
Gemiddelde effectieve jobtime 0,50 0,46 0,46 0,48 0,49 0,47 

Gemiddelde jobtime als effec-
tieve jobtime >02 

0,55 0,53 0,53 0,55 0,55 0,54 

Gemiddelde effectieve jobtime 
als effectieve jobtime >02 

0,52 0,48 0,49 0,51 0,52 0,50 

Gemiddelde contracttijd 74,69 76,79 74,63 76,64 78,17 76,08 

1 Gemiddelde leeftijd van de personeelsleden per instelling. 
2 Enkel de personeelsleden die in het jaar 2000 betaalde arbeid gepresteerd hebben, zijn 

weerhouden. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens 
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1.4.2 Type contract en type werknemer 

55,1% van de 19 185 contracten die bij de 124 instellingen in de steekproef gedu-
rende het jaar 2000 geldig waren, waren contracten van onbepaalde duur. 10,4% 
van de tewerkgestelde contracten waren voor jobstudenten.  

Tabel 4.10 Type contract en type werknemer naar contract, Vlaanderen, 2000 

Type contract Percentage type 
contract (in %) 

Type werknemer  
van het contract 

Percentage type 
werknemer van  

het contract (in %) 

Onbepaalde duur 55,1 Gewone werknemer 84,2 
Bepaalde duur 24,0 DAC/BTK 2,5 
Bepaald werk 0,1 Jobstudent 10,4 
Vervanging 14,3 Gesco 2,2 
Stageovereenkomst 0,6 RVA-stagiair 0,6 
Studentenovereenkomst 5,7 Bruggepensioneerde 0,2 
Andere 0,2   

Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens 

Hoewel 10,4% van de opgestelde contracten in de steekproef voor jobstudenten 
waren, presteren zij maar 1,77% van de totaal effectief gepresteerde tijd. De totale 
arbeid die in deze sector geleverd wordt door studenten is in deze sector dus mar-
ginaal. De meeste arbeid wordt geleverd door de gewone werknemer. 

Tabel 4.11 Procentueel aandeel in werkvolume (jobtime en effectieve jobtime) naar type 
werknemer, Vlaanderen, 2000 (in %) 

Type werknemer van het contract Procentueel aandeel 
jobtime 

Procentueel aandeel 
effectieve jobtime 

Gewone werknemer 91,39 94,95 
DAC/BTK 3,50 0,09 
Jobstudent 1,46 1,77 
Gesco 2,71 2,68 
RVA-stagiair 0,54 0,60 
Bruggepensioneerde 0,37 0,00 

Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens 

1.4.3 Verschil tussen jobtime en effectieve jobtime 

In onderstaande grafiek wordt voor elk personeelslid die geregistreerd staat bij 
het SSC zijn contractuele jobtime en zijn effectieve jobtime weergegeven. De job-
time is de contractuele jobtime berekend over het gehele jaar 2000, en de effectieve 
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jobtime is de betaalde arbeidstijd berekend over het hele jaar 2000. Slechts 37% 
van de 19 185 contracten waren contracten die liepen over het gehele jaar 2000. 
Het percentage werknemers dat gedurende het hele jaar een contract heeft zal 
hoger liggen, omdat één persoon verschillende contracten kan hebben. Uit de 
gegevens blijkt dat ongeveer 60% van het tewerkgestelde personeel (13 889 perso-
nen) over het gehele jaar 2000 genomen minstens 50% van een voltijdse job voor 
een heel jaar hebben gepresteerd. Ongeveer 20% van het tewerkgestelde personeel 
presteerde een voltijdse job over het gehele jaar 2000. Deze percentages zijn laag 
omdat veel personeelsleden slechts tijdelijk in een instelling tewerkgesteld waren. 
Hierboven werd reeds aangehaald dat ongeveer 10% van de contracten voor job-
studenten waren in het jaar 2000. Veel personeelsleden presteerden minder dan 
waar zij volgens hun contract toe verbonden waren. Toch valt op dat ook veel 
werknemers meer presteren dan waartoe zij contractueel verbonden zijn (punten-
wolk die hoger ligt dan de curve die de jobtime voorstelt). 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

observaties

Jo
bt

im
e 

en
 e

ffe
ct

ie
ve

 jo
bt

im
e

effectieve jobtime
jobtime

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens 

Figuur 4.4 Relatie tussen jobtime en effectieve jobtime per personeelslid, berekend over het 
gehele jaar 2000, aangesloten bij SSC (13 889 personeelsleden naar toenemende job-
time), Vlaanderen, 2000 

In onderstaande twee grafieken wordt de gemiddelde totale jobtime en de gemid-
delde totale effectieve jobtime per instelling naar grootte van de instelling (uitge-
drukt in aantal bedden) weergegeven voor het totaal tewerkgestelde personeel en 
de verpleegkundigen en verzorgenden. Naarmate de instelling groter is zal het 
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absolute verschil tussen de totale contractuele jobtime en de totale effectieve job-
time (zowel voor het totaal tewerkgesteld personeel als voor de groep verpleeg-
kundigen en verzorgenden) toenemen (significante correlatie). De procentuele 
afwijking tussen contractuele jobtime en effectieve jobtime vertoont echter geen 
enkel verband met de grootte van de instelling. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de totale jobtime en de totale 
effectieve jobtime in VTE per groottecategorie weergegeven; aantal bedden <50, 50-70, 70-85, 
85-100, 100-120, 120-150 en ≥150. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens 

Figuur 4.5 Relatie tussen totale jobtime en totale effectieve jobtime uitgedrukt in aantal VTE per 
instelling, berekend over het gehele jaar 2000, aangesloten bij SSC, naar grootte van de 
instelling, Vlaanderen, 2000 



60 Hoofdstuk 4 

 

&

&

&
&

&
&

&

"

"

"
"

"

"

"

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Aantal bedden

0

20

40

60

80

100

120
Jobtime en effectieve jobtime verplegend en verzorgend personeel per instelling

 Aantal VTE in contractuele jobtime in 2000
 Aantal VTE in effectieve jobtime in 2000

"
&

 

* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de totale jobtime en de totale 
effectieve jobtime in VTE per groottecategorie weergegeven; aantal bedden <50, 50-70, 70-85, 
85-100, 100-120, 120-150 en ≥150. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens 

Figuur 4.6 Relatie tussen totale jobtime en totale effectieve jobtime van het verplegend en 
verzorgend personeel uitgedrukt in aantal VTE per instelling, berekend over het 
gehele jaar 2000, aangesloten bij SSC, naar grootte van de instelling, Vlaanderen, 2000 

2. Beschrijving van de gebruikte gegevens van de commerciële 
rusthuizen neergelegd bij de Balanscentrale 

Naast de gegevens van het ACC en het SSC die ons informatie verstrekken over 
de vzw-rusthuizen, maken we gebruik van gegevens van de Balanscentrale bij de 
Nationale Bank om zo informatie te verkrijgen over de commerciële instellingen. 
De informatie, die wij verkregen via Jan Hertogen (SELV), is gebaseerd op drie 
administratieve bronnen: de Balanscentrale van de Nationale Bank, de RSZ en de 
erkende instellingen bij de Vlaamse administratie.16 

In de steekproef zijn 131 commerciële instellingen opgenomen die samen 
6 112 bedden tellen. Er zijn in Vlaanderen 200 erkende commerciële homes, waar 
in totaal 8 420 rusthuisbedden zijn gevestigd. Onze steekproef vertegenwoordigt 

                                                 
16  Wij danken hierbij van harte Jan Hertogen en SELV (Studie-eenheid LBC-NVK bij VESOFO) 

voor het beschikbaar stellen van de data. 
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dus 65,5% van alle commerciële instellingen en 72,6% van alle bedden in commer-
ciële instellingen. Uit onderstaande tabel blijkt dat alle groottecategorieën op 
evenredige wijze zijn vertegenwoordigd in de steekproef. 

Tabel 4.12 Vergelijking van de commerciële rusthuizen opgenomen in de steekproef met alle 
erkende commerciële instellingen, naar grootte, Vlaanderen, 2000 

 <15 
bedden 

15-29 
bedden 

30-49 
bedden 

50-74 
bedden 

>75 
bedden 

Totaal 

Steekproef       
Absoluut 10 29 52 19 21 131 
Procentueel 7,6 22,1 39,7 14,5 16,0 100,0 

Totaal erkende commerciële rusthuizen     
Absoluut 27 53 70 26 24 200 
Procentueel 13,5 26,5 35,0 13,0 12,0 100,0 

Bron: VVI, en gegevens Balanscentrale, RSZ en provinciale brochures verkregen via Jan 
Hertogen, SELV 

De 131 instellingen opgenomen in de steekproef tellen gemiddeld 45,6 bedden, 
waarvan gemiddeld 18,2% RVT-bedden zijn. De gemiddelde personeelsomkade-
ring in deze instellingen bedraagt 9,72 VTE per 30 bedden. We hebben geen infor-
matie van dagprijzen in de commerciële instellingen. 
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HOOFDSTUK 5 
Analyse van kosten en opbrengsten 

In dit hoofdstuk wordt de resultatenrekening van de rusthuisinstellingen onder de 
loep genomen. We gaan hierbij na wat de invloed is van de variabelen beheers-
instantie, grootte van de instelling, zorgbehoevendheid van de bewoners en de 
mate van RIZIV-financiering op het verloop van de kosten en opbrengsten en op 
het resultaat van het boekjaar. Tenslotte wordt een analyse gemaakt van de dag-
prijsdeterminanten.  

1. De gemiddelde resultatenrekening volgens de sectoranalyse van 
het ACC 

Uit de sectoranalyse uitgevoerd door het ACC op 146 instellingen, blijkt het eind-
resultaat van het boekjaar in de grotere instellingen (>75 bedden) hoger te liggen 
dan in de instellingen met minder dan 75 bedden. De gemiddelde werkingsop-
brengsten17 en werkingskosten per ligdag, die veruit de belangrijkste kosten en 
opbrengsten zijn in de instellingen, zijn in de kleinere rustoorden lager dan in de 
grote. Onder werkingsopbrengsten verstaan we de dagprijs, de supplementen, de 
RIZIV-forfaits en de opbrengsten uit o.a. subsidies, aanwezige winkel en cafetaria 
in rustoord, enz. Onder werkingskosten worden de kosten aan goederen en dien-
sten (o.a. voedingskosten, verzorgend materiaal, textiel en wasproducten, water 
en energie, …), diensten en diverse leveringen (o.a. huurlasten, uitgegeven keu-
ken, uitgegeven onderhoud, uitgegeven was en linnen, onderhoud terreinen, ver-
zekeringen, administratiekosten, externe verzorging door ondermeer pedicure en 
kinesitherapeut, socioculturele activiteiten, …), bezoldigingen van het tewerk-
gesteld personeel, afschrijvingen en waardeverminderingen op vorderingen, voor-
zieningen voor risico's en kosten en andere werkingskosten (o.a. belastingen) 
geboekt. De personeelslasten vormen in alle instellingen de voornaamste kost, en 
maken gemiddeld 67% van de totale kosten en 68,3% van de werkingskosten uit. 

                                                 
17  Het gaat hier (en in het verdere verloop van het hoofdstuk) steeds om het rekenkundig gemid-

delde. 
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De bouwsubsidies die verkregen worden via het VIPA komen in de resultaten-
rekening onder de rubriek financiële opbrengsten. 

Tabel 5.1 Resultatenrekening naar grootte van de instelling, gemiddelde per dag, 2000, in euro 

 <50 
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-125 
bedden 

>125 
bedden 

Totaal 

Aantal instellingen 8 31 41 35 31 146 

Werkingsopbrengsten 58,21 62,42 66,78 69,73 68,02 66,36 
Werkingsopbrengsten 52,63 57,29 61,23 63,44 63,21 60,86 
Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andere werkingsopbrengs-

ten 
5,58 5,13 5,55 6,30 4,81 5,48 

Werkingskosten 58,30 63,51 66,11 71,24 67,20 66,58 
Goederen en producten 7,51 7,14 7,49 8,43 7,26 7,59 
Diensten en diverse leverin-

gen 
6,87 7,93 6,20 6,59 7,71 7,02 

Bezoldigingen 39,09 42,37 46,16 49,21 45,12 45,49 
Afschrijvingen 3,52 5,06 5,30 6,07 6,27 5,55 
Waardeverminderingen op 

vorderingen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Voorzieningen voor risico’s 
en kosten 

0,99 0,82 0,62 0,62 0,45 0,64 

Andere werkingskosten 0,32 0,17 0,32 0,35 0,40 0,32 
Werkingsresultaat -0,10 -1,09 0,67 -1,51 0,79 -0,25 

Financiële opbrengsten 0,92 2,18 2,48 2,97 2,38 2,43 
Financiële kosten 0,94 0,92 1,17 0,89 1,44 1,09 

Resultaat uit gewone activitei-
ten 

-0,15 0,17 1,98 0,59 1,74 1,09 

Uitzonderlijke opbrengsten 0,22 0,57 0,50 0,37 0,32 0,42 
Uitzonderlijke kosten 0,17 0,37 0,22 0,10 0,27 0,22 

Resultaat van het boekjaar -0,10 0,37 2,26 0,84 1,81 1,29 

Bron: ACC Sectoranalyse rusthuizen 1997-2001, 2001, p. 34-35 

2. Resultatenrekening naar beheersinstantie op basis van ACC en 
Balanscentrale 

2.1 Gemiddelde resultatenrekening 

De jaarrekeningen in hun wettelijke vorm, zoals weergegeven in de sectoranalyse 
gepubliceerd door het ACC, geven te weinig detail om een analyse uit te voeren 
waarbij de kosten opgesplitst worden naar zorg-, woon- en leefkosten. Daarom 
maken we in onze verdere uiteenzetting gebruik van de steekproef waarbij 116 
van de 146 ACC-instellingen zijn opgenomen. De resultatenrekeningen van deze 
vzw-rustoorden kunnen vergeleken worden met de resultatenrekeningen van de 
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commerciële instellingen, zoals wij deze kennen uit de gegevens van de Balans-
centrale (131 instellingen). 

Tabel 5.2 Resultatenrekening naar beheersinstantie per dag, in euro, 2000 

 Commerciële 
instellingen* 

(N=131) 

Vzw-instellingen 
(steekproef) 

(N=116) 

Vzw-instellingen 
(ACC) 

(N=146) 

Werkingsopbrengsten  65,80 66,36 
Omzet 42,45 60,65 60,86 

Werkingskosten 39,08 65,87 66,58 
Goederen en producten en 
diensten en diverse leveringen 

7,81 14,27 14,61 

Bezoldigingen 25,82 45,29 45,49 
Afschrijvingen 4,84 5,41 5,55 
Andere werkingskosten 0,61 0,96 0,96 
Totaal werkingskost - bezol-
digingen 

13,26 20,58 21,09 

Werkingsresultaat 3,37 -0,07 -0,25 
Financiële opbrengsten 0,28 2,48 2,43 
Financiële kosten 2,51 1,04 1,09 
Financieel resultaat -2,23 1,44 1,34 
Resultaat uit de gewone activiteit  1,14 1,37 1,09 
Uitzonderlijke opbrengsten 0,57 0,41 0,42 
Uitzonderlijke kosten 0,07 0,26 0,22 
Uitzonderlijk resultaat 0,50 0,17 0,20 
Resultaat boekjaar 1,64 1,53 1,29 
Resultaat boekjaar na belastingen 0,92   

* Voor niet alle instellingen zijn alle rubrieken ingevuld. Zo is voor slechts 46 instellingen de 
post ‘Goederen en producten en diensten en diverse leveringen’ ingevuld, met een gemid-
delde waarde van 22,96 euro per dag wat zou wijzen op een grote mate van toelevering. 

Bron: ACC sectoranalyse 1997-2001, 2002 en eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, 
SSC-gegevens en gegevens van de Vlaamse Administratie (verkregen via Jan Hertogen, 
SELV) 

2.2 Verschil in werkingsresultaat 

De 131 commerciële instellingen opgenomen in de steekproef kennen een bedui-
dend lagere omzet dan de vzw-ACC-instellingen (respectievelijk 42,45 euro en 
60,86 euro per dag per bed). Verschillende verklaringen kunnen gevonden 
worden voor dit grote verschil. Uit de gegevens van de FOD Economische Zaken 
(zie hoofdstuk 1) blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde dagprijs van een 
éénpersoonskamer in de private instellingen lager ligt in vergelijking met de 
gemiddelde dagprijs in een vzw-instelling (in het Vlaamse Gewest 33,99 en 
37,25 euro). De commerciële instellingen opgenomen in voorgaande tabel tellen 
ook een lager percentage RVT-bedden in vergelijking met de vzw-instellingen in 
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de steekproef (respectievelijk 18,2% t.o.v. 33,8%). RVT-bedden kennen een betere 
RIZIV-financiering dan ROB-bedden, waardoor de lagere omzet in de 
commerciële instellingen kan verklaard worden.  

De VVI-instellingen opgenomen in de steekproef (116 instellingen) genereren dui-
delijk meer werkingskosten per verblijfsdag dan de commerciële rustoorden. Een 
T-test toont aan dat dit verschil significant is, wat betekent dat vzw-rustoorden 
duurder zijn dan commerciële rustoorden.  

In onderstaande figuur wordt de lineaire relatie weergegeven tussen de grootte 
van de instelling en de werkingskosten naar beheersinstantie. In de grafiek wor-
den de reële waarden van de onafhankelijk variabele (weergegeven op de X-as, in 
onderstaande grafiek is dit de grootte van de instelling) en de overeenkomstige 
berekende waarde van de afhankelijk variabele (weergegeven op de Y-as, hier de 
werkingskost) weergegeven. Dit gebeurt echter niet op individueel niveau van de 
instellingen omdat de anonimiteit van de instellingen moet gevrijwaard blijven. 
Daarom wordt gewerkt met groepsgemiddelden (in onderstaande grafiek wordt 
gewerkt met groottecategorieën van instellingen). Op basis van deze reële waar-
den weergegeven als een ‘scatter diagram’ van de gemiddelde observaties wordt 
aan de hand van een regressieanalyse de relatie tussen beide variabelen geschat en 
weergegeven via een curve.  

Wanneer enkel de vzw-rustoorden of de commerciële rustoorden in een enkel-
voudige regressieanalyse worden opgenomen, wordt geen lineair verband vastge-
steld tussen grootte van de instelling en de werkingskost.18 Voor de totale groep is 
de grootte uitgedrukt in aantal bedden echter wel een significante verklarende 
variabele. We moeten hierbij echter opmerken dat het verschil in werkingskost in 
feite verklaard wordt door de beheersinstantie. Wanneer deze dummy-variabele 
als verklarende variabele in het model wordt opgenomen, wordt 41,5% van de 
variantie verklaard. De grootte van de instelling hangt samen met de beheersin-
stantie, zo zijn de commerciële instelling gemiddeld kleiner dan de vzw-instellin-
gen (de correlatie tussen beide variabelen is significant). Ook de zorgbehoevend-
heid verschilt naar schaal en eigendomsstructuur zodat een verdere analyse wen-
selijk is om de verschillen te begrijpen. Deze informatie is niet gecombineerd 
beschikbaar geweest voor dit project.  

                                                 
18  Een kromlijnige regressieanalyse toont voor de commerciële instellingen een significante 

inverse relatie tussen de verklarende variabele grootte van de instelling (=x) en de verklaarde 
variabele gemiddelde werkingskost per verblijfsdag (=y) (R2=0,04; F=4,92 en sign.=0,028 waar-
bij de vergelijking gelijk is aan y=45,46-(178,68/x)). Bij de VVI-instellingen kan een kwadra-
tische relatie (omgekeerde U-vorm) worden vastgesteld (R2=0,04; F=3,29 en sign.=0,04 waarbij 
de vergelijking gelijk is aan y=55,85 + (0,149*x) + (-0,000419*x2)). 
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R² -0,005 0,013 0,197
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b. Coëff. 0,0421 0,0341 0,202
F-waarde 0,586 2,426 61,337
Prob>F 0,445 0,122 0,000

 

* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld aantal 
personeelsleden weergegeven per groottecategorie (bij de commerciële rusthuizen aantal 
bedden <15 tussen 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-80 en >80. Bij de VVI-instellingen <50, 50-74, 
75-90, 90-100, 100-110, 110-130, 130-160 en >160). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens van de 
Vlaamse Administratie, verkregen via Jan Hertogen 

Figuur 5.1 Het verband tussen de werkingskost per verblijfsdag en de grootte van de instelling, 
naar beheersinstantie 

Het verschil in werkingskosten tussen de commerciële en de vzw-instellingen is 
vooral te wijten aan het grote verschil in uitgaven aan bezoldigingen. Zo verklaart 
de dummy-variabele beheersinstantie 51,5% van de variantie (=R2) van de bezol-
digingskost. De opvallend lage personeelskosten bij de commerciële instellingen 
zijn gedeeltelijk te verklaren door het feit dat de kost van zelfstandige verpleeg-
kundigen en paramedici vaak vervat zit in de post ‘Goederen en producten en 
diensten en diverse leveringen’. Slechts 46 van de 133 commerciële instellingen 
hebben onder de post ‘Goederen en producten en diensten en diverse leveringen’ 
uitgaven geboekt. Wanneer enkel deze 46 instellingen weerhouden worden, dan 
zijn deze kosten significant hoger bij de commerciële rustoorden.  

Wanneer de grootte van de instelling (uitgedrukt in aantal bedden), de zorgbe-
hoevendheid (uitgedrukt in het procentueel aandeel RVT-bedden) en de gemid-
delde personeelsomkadering naast de beheersinstantie als bijkomende verkla-
rende variabelen in het model worden opgenomen, dan stijgt de verklaarde 
variantie van de uitgaven aan bezoldigingen tot 87,6%.  
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Tabel 5.3 Meervoudige regressieanalyse met als verklaarde variabele de gemiddelde uitgaven 
aan bezoldigingen en met 4 verklarende variabelen waarbij zowel de commerciële 
rustoorden (131 instellingen) als de vzw-rustoorden (116 instellingen) zijn 
opgenomen, Vlaanderen, 2000 

 Standaard 
coëfficiënt beta 

Significantie 

Aantal VTE/30 bedden 0,702 0,000 
Beheersinstantie (dummy: vzw=1, commercieel=0) 0,117 0,000 
Zorgbehoevendheid (aandeel RVT-bedden) 0,127 0,000 
Grootte (aantal bedden) 0,073 0,022 

* Dit model verklaart 87,6% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000, F=367,89). 
De bezoldigingskost (y) kan geschat worden als y=1,790 + (2,296*VTE/30 bedden) + 
(4,90*beheersinstantie) + (7,041*percentage RVT-bedden) + (0,02175*aantal bedden). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens van de 
Vlaamse Administratie, verkregen via Jan Hertogen 

Dat de personeelsomkadering de uitgaven aan bezoldigingen beïnvloeden is tri-
viaal aangezien de loonkost gelijk is aan het aantal tewerkgestelde personeels-
leden maal hun loon. Daarom laten we deze variabele in onze analyse buiten 
beschouwing. De beheersinstantie is de belangrijkste verklarende factor bij het 
verschil in kosten aan bezoldigingen, op de tweede plaats komt het procentueel 
aandeel RVT-bedden en op de derde plaats de schaal van de instelling uitgedrukt 
in aantal bedden. Hoe groter het aandeel RVT-bedden of hoe groter de instelling, 
hoe hoger de gemiddelde bezoldigingskost zal zijn. 

Tabel 5.4 Meervoudige regressieanalyse met als verklaarde variabele de gemiddelde uitgaven 
aan bezoldigingen en met 3 verklarende variabelen waarbij zowel de commerciële 
rustoorden (131 instellingen) als de vzw-rustoorden (116 instellingen) zijn 
opgenomen, Vlaanderen, 2000 

 Standaard 
coëfficiënt beta 

Significantie 

Beheersinstantie (dummy: vzw=1, commercieel=0) 0,534 0,000 
Zorgbehoevendheid (aandeel RVT-bedden) 0,341 0,000 
Grootte (aantal bedden) 0,115 0,022 

* Dit model verklaart 63,4% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000, F=143,00). 
De bezoldigingskost (y) kan geschat worden als y=21,270 + (14,090*beheersinstantie) + 
(0,193*percentage RVT-bedden) + (0,03383*aantal bedden) waarbij de beheersinstantie als een 
dummy-variabele wordt gebruikt (de commerciële instellingen zijn gelijk aan 0 en de 
vzw-instellingen zijn gelijk aan 1) en het percentage op 100 wordt uitgedrukt. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens van de 
Vlaamse Administratie, verkregen via Jan Hertogen  
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Binnen de commerciële instellingen hebben de grootte van de instelling (uitge-
drukt in aantal bedden) en de zorgbehoevendheid van de bewoners (uitgedrukt in 
aantal RVT-bedden), een positief significant effect op de hoogte van de kosten aan 
bezoldigingen; hoe groter de commerciële instelling, of hoe hoger het aandeel 
RVT-bedden, hoe hoger de kosten aan bezoldigingen.  

Het verschil bij de rest van de werkingskosten (alle werkingskosten buiten de 
bezoldigingen) is slechts voor 10,1% toe te schrijven aan het soort van beheersin-
stantie. Deze kosten zijn net als de kosten aan bezoldigingen gemiddeld hoger bij 
de vzw-instellingen in vergelijking met de commerciële instellingen. 

Het gemiddeld werkingsresultaat is bij de commerciële instellingen significant 
hoger dan bij de vzw-rustoorden. Er bestaat ook een significante correlatie tussen 
de beheersinstantie en de kans op een negatief werkingsresultaat; de vzw-rust-
oorden hebben dubbel zoveel kans op een negatief bedrijfsresultaat in vergelijking 
met de commerciële instellingen. Zo hebben 20,6% van de commerciële en 45,7% 
van de vzw-rustoorden een negatief werkingsresultaat. 

2.3 Verschil in financieel en uitzonderlijk resultaat 

De hoogte van de financiële opbrengsten bij de vzw-instellingen in vergelijking 
met de zeer lage financiële opbrengsten bij de commerciële instellingen, wordt 
gedeeltelijk verklaard door het feit dat vzw-instellingen investeringssubsidies 
kunnen bekomen en commerciële instellingen niet. Het verschil tussen beide 
beheersinstanties wat de financiële kosten betreft is ook significant, maar is min-
der groot dan de financiële opbrengsten. Bij de commerciële rustoorden zijn de 
financiële opbrengsten veel lager en de financiële kosten hoger dan bij de vzw-
rustoorden, waardoor het financieel resultaat bij de commerciële instellingen lager 
zal zijn. Het verschil in financieel resultaat wordt voor 38,2% verklaard door de 
beheersinstantie. Van de 131 commerciële rustoorden opgenomen in de steek-
proef, kent 86% een negatief financieel resultaat. Bij de 116 opgenomen VVI-leden 
waarvoor we over ACC-gegevens beschikken, zal slechts 15,5% een negatief 
financieel resultaat geboekt kennen.  

De hoogte van het uitzonderlijke resultaat en de uitzonderlijke opbrengsten zijn 
onafhankelijk van de beheersinstantie.  

2.4 Verschil in resultaat van het boekjaar 

Het gemiddelde eindresultaat (voor belastingen) kent geen grote verschillen tus-
sen de instellingen met verschillende beheersinstantie (gemiddeld 1,64 euro bij de 
commerciële instellingen en 1,53 euro bij de vzw-instellingen). Het werkingsresul-
taat is wel veel hoger bij de commerciële instellingen in vergelijking met de vzw-
instellingen, maar de commerciële instellingen kunnen niet genieten van investe-
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ringssubsidies waardoor hun financieel resultaat veel lager is dan bij de vzw-
instellingen.  

3. Resultatenrekening naar grootte van de instelling 

3.1 Gemiddelde kosten en opbrengsten per dag naar grootte van de instelling 

Aangezien we slechts over een beperkt aantal gegevens beschikken wat de com-
merciële instellingen betreft, zullen we in onze verdere analyse van de resultaten-
rekening enkel de VVI-instellingen aangesloten bij het ACC (116 instellingen) 
weerhouden.  

Zoals uit onderstaande figuur blijkt, stijgen de gemiddelde totale kosten en 
opbrengsten per dag per groottecategorie. Een correlatieanalyse toont echter dat er 
enkel een significant positief verband bestaat tussen de gemiddelde opbrengst per 
dag en de grootte van het rustoord (uitgedrukt in aantal bedden). Hoe groter de 
instelling, hoe groter de gemiddelde opbrengst per dag. 

De inkomsten komen in hoofdzaak van de residenten, m.n. 49,5% van de 
inkomsten is dagprijs (dagprijs + supplementen – kortingen) en 3,4% van de totale 
opbrengst zijn aangerekende medische en niet-medische kosten. Daarnaast draagt 
het RIZIV bij voor 35,6%. Er bestaat een positief significant verband tussen de 
grootte van de instelling en het procentueel aandeel van de RIZIV-forfaits in de 
totale inkomsten van een instelling. Hoe groter de instelling (uitgedrukt in aantal 
bedden), hoe groter het aandeel van de RIZIV-bijdragen in de totale opbrengst. 
Daarenboven beïnvloedt de grootte van de instelling ook de absolute bijdrage van 
het RIZIV per dag; hoe groter de instelling, hoe groter de gemiddelde RIZIV-tus-
senkomst per dag. Een verklaring hiervoor is het toenemend aandeel RVT-bedden 
in de grotere instellingen, aangezien RIZIV-forfaits voor RVT-patiënten gevoelig 
hoger liggen dan de ROB-forfaits. Er bestaat echter geen significant verband tus-
sen zorgbehoevendheid (uitgedrukt in aantal B-, C- en C+/Cd-forfaits) en grootte 
van de instelling. Het verband tussen de bijdrage van de dagprijs en de supple-
menten tot de totale opbrengst en de grootte van de instelling is niet significant.  

Welke kostenrubrieken verstaan worden onder de verschillende kostencatego-
rieën vindt men terug in bijlage 2. Aan de kostenzijde is de voornaamste kost het 
personeel dat in de verzorging wordt ingezet (verplegend, verzorgend en para-
medisch personeel). Deze bedraagt 44,5% van de totale kosten. Daarnaast nemen 
de voedingskosten, de onderhoudskosten en de woonkosten (investeringen en 
huur) respectievelijk 11,5%, 10,8% en 7,6% voor hun rekening. Wanneer we de 
kosten verdelen naar de drie kostengroepen woon-, leef- en zorgkosten, komt dit 
neer op 7,6% woonkosten, 45,7% zorgkosten en 46,7% leefkosten.  
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* Onder ‘Rest kosten’worden de kosten aan energie, belastingen en taksen verstaan. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur 5.2 Gemiddelde opbrengsten en kosten per dag, naar grootte van de instelling, 
Vlaanderen, 2000, in euro 

Grotere instellingen hebben een significant groter aandeel kortverblijfbedden. Het 
aandeel dagverzorgingsbedden vertoont geen verband met de grootte van de 
instelling. Het forfait van de dagverzorgingscentra bedroeg in 2000 21,24 euro en 
komt ongeveer overeen met een ROB-B-forfait. De overeenstemmende perso-
neelsnorm ligt in de dagverzorging echter een stuk lager dan het ROB-B-forfait 
(zie hoofdstuk 1). De financiering van de kortverblijven is dezelfde als deze van de 
ROB’s. 

Grotere instellingen bieden vaker een verscheidenheid van diensten aan (naast 
ROB- en RVT-bedden ook KV- en DV-bedden). De idee leeft bij sommigen dat 
deze verscheidenheid van diensten een nadelig effect zou hebben op de verhou-
ding tussen bijkomende kosten en opbrengsten, dat het overeenstemmende forfait 
niet voldoende zou zijn om de bijkomende kosten te dekken. In onze steekproef 
vinden we slechts een beperkt aantal instellingen terug die naast ROB- en RVT-
bedden ook een aanzienlijk aantal KV- en DV-bedden aanbieden. Toch vinden we 
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geen enkel verband tussen het aanbieden van bijkomende diensten en de hoogte 
van de kosten. Er wordt ook geen verband gevonden tussen het al dan niet aan-
bieden van bijkomende diensten en het aanwezige niet-forfaitpersoneel. Het aan-
bieden van KV- en DV-bedden leidt in de steekproef niet tot meer boven-norm-
personeel. 

Tabel 5.5 Aanwezigheid van dagverblijf- en kortverblijfbedden in een instelling, naar grootte 
van de instelling 

 <50 
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-125 
bedden 

>125 
bedden 

Aantal instellingen 6 28 32 28 26 

Gemiddeld aandeel (als % totaal aantal verblijfdagen)    
Dagverblijfbedden 0,00 0,00 1,94 1,67 1,09 
Kortverblijfbedden 0,45 0,29 0,85 1,51 1,19 
DV- en KV-bedden 0,45 0,29 2,79 3,18 2,28 
RIZIV-dagen dagverblijf 0,00 0,00 0,45 0,29 0,13 
RIZIV-dagen kortverblijf 0,00 0,14 0,23 0,26 0,69 
RIZIV DV en KV 0,00 0,14 0,68 0,55 0,85 

Aantal instellingen zonder      
Dagverblijfbedden 6 28 27 24 23 
Kortverblijfbedden 5 23 19 15 14 
DV- en KV-bedden 5 23 18 14 13 

Aantal instellingen naar aantal dagverblijfbedden     
0 6 28 27 24 23 
2   1   
10   1 1  
15   3 3 3 

Aantal instellingen naar aantal kortverblijfbedden     
0 5 23 19 15 14 
1 1 5 6 1 1 
2   3 1  
3   4 6 5 
4    1 2 
5    3 2 
6    1 1 
9     1 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

3.2 Zorgkost en opbrengst mutualiteiten 

De totale zorgkost, waarvan de loonkost van het zorgpersoneel gemiddeld 94,7% 
uitmaakt, is niet gecorreleerd met de grootte van de instellingen. De loonkost van 
het tewerkgesteld paramedisch personeel neemt echter wel op significante wijze 
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toe met het aantal ROB-, RVT-, DV- en KV-bedden (Prob>F=0,036). Dit komt 
omdat in grotere instellingen in verhouding meer paramedici zijn tewerkgesteld.  

De woon- en leefkosten worden doorgerekend aan de bejaarde, terwijl het RIZIV 
de zorgkosten zou moeten dragen. De forfaits zouden de personeelsomkadering 
van het verzorgend personeel moeten dekken, zoniet dragen de bejaarden bij voor 
bijkomende personeelsleden. Uit een analyse van de steekproef blijkt dat het 
RIZIV gemiddeld 78,4% van de totale zorgkost, en 80,6% van de loonkost van het 
zorgpersoneel dekt. Dit dekkingspercentage is positief gecorreleerd met de grootte 
van de instelling; hoe groter de instelling, hoe beter de zorgkosten gedekt worden 
door het RIZIV. Zo wordt slechts 73,2% van de loonkost van het zorgpersoneel 
gedekt door de RIZIV-forfaits bij instellingen kleiner dan 50 bedden, t.o.v. 84,6% 
bij instellingen groter dan 125 bedden. Een verklaring hiervoor is het toenemend 
aandeel RVT-bedden, die een betere financiering kennen dan de ROB-bedden, in 
de grotere instellingen. Een kromlijnige regressieanalyse toont aan dat het ver-
band tussen de grootte van een instelling en de dekking van de zorgkost door de 
forfaits van het RIZIV, het best kan voorgesteld worden door een inverse relatie. 
Grotere instellingen hebben een betere dekking van de zorgkosten door het RIZIV, 
maar - zal blijken - dit omdat zij een grotere zorgbehoefte kennen. 
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b. Coëff. -9,1087 -6,6447
F-waarde 11,655 7,050
Prob>F 0,009 0,0091

 

* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde dekking van 
de totale zorgkost en de loonkost van het verzorgend personeel door de opbrengst van de 
mutualiteiten weergegeven per groottecategorie (aantal bedden <50, 50-74, 75-90, 90-100, 
100-110, 110-130, 130-160 en >160). Het ingeschatte verband tussen de verklaarde variabele 
‘dekking van de zorgkost door de opbrengst van de mutualiteiten’ (=y) en de verklarende 
variabele grootte van de instelling (=x) kent de volgende relatie: y=a + (b/x). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur 5.3 Verband tussen het de dekking van de totale zorgkost en de loonkost van het 
verzorgend personeel door de opbrengsten van de mutualiteiten, naar de grootte  
van de instelling 

3.3 Leefkosten 

Een enkelvoudige regressieanalyse toont aan dat er geen significant verband 
bestaat tussen de hoogte van de leefkosten per verblijfsdag en de grootte van de 
VVI-instelling opgenomen in de steekproef. Ook de totale voedingskost, onder-
houdskost en administratieve kost blijken niet gecorreleerd te zijn met de grootte 
van de instelling uitgedrukt in aantal bedden. Enkel een aantal specifieke kosten-
soorten kennen een verband met de grootte van de instelling. Zo zullen grotere 
instellingen meer uitgaven per verblijfsdag kennen aan uitgegeven onderhoud (is 
grenssignificant Prob>F=0,047), aan de aankoop van bureelbenodigdheden en 
materiaal voor informatie en aan administratief personeel (grenssignificant 
Prob>F=0,059). De kosten die betrekking hebben tot de boekhouding en automati-
sering zullen bij grotere instellingen significant lager liggen dan bij de kleinere 
instellingen. 
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Tabel 5.6 Resultaten enkelvoudige regressieanalyse die het verband nagaat tussen de grootte 
van de instelling en bepaalde kostensoorten, 2000, in euro 

 R2 
(determinati
ecoëfficiënt) 

Significantie F-toets a  
(constante 
coëfficiënt) 

b 
(coëfficiënt) 

Uitgegeven onder-
houd 

0,026 0,047 4,039 -8,04E-02 3,379E-03 

Aankoop goederen 0,049 0,010 6,939 0,113 7,529E-04 
Boekhouding en 

automatisering 
0,035 0,025 5,140 0,422 -1,33E-03 

Administratief per-
soneel 

0,022 0,059 3,626 2,451 7,393E-03 

Bron: Eigen berekeningen op basis ACC-gegevens 

3.4 Woonkosten 

De woonkosten, waaronder wij de kosten verstaan die een instelling operationeel 
maken, bevatten de afschrijvingskosten, de investeringslasten en de huur. Deze 
kosten uitgedrukt per verblijfsdag blijken geen enkel verband te houden met de 
grootte van een instelling. Nader onderzoek van de grootte (aantal m2 per bewo-
ner) en comfort van de instelling zou hier dienen te gebeuren. 

3.5 Het resultaat van het boekjaar 

De rustoorden in de steekproef (116 instellingen) hebben een gemiddeld wer-
kingsoverschot van 1,53 euro. 26,7% van de rustoorden maken verlies, 73,3% 
maakt winst. In onderstaande tabel worden het gemiddelde werkingsresultaat, het 
gemiddelde resultaat uit de gewone activiteit en het gemiddeld eindresultaat van 
het boekjaar, samen met de kans op een negatief resultaat, per groottecategorie 
weergegeven. We stellen vast dat er toch wel enige verschillen op te merken val-
len tussen de instellingen die werden opgenomen in de steekproef en alle ACC-
instellingen wat betreft de resultaten van het boekjaar. Dit verschil doet zich 
vooral voor bij de groep instellingen met minder dan 50 bedden. Terwijl deze 
groep volgens de resultaten van de steekproef positieve resultaten haalt, tonen de 
gegevens van het jaarverslag (die slechts 2 instellingen meer hebben in deze cate-
gorie) dat deze instellingen met verlies werken. Blijkbaar hebben wij het rendabele 
segment in de steekproef gevonden, vermoedelijk omdat een aantal van deze 
instellingen ziekenhuisbed-gereconverteerde instellingen waren met een betere 
RVT-financieringsbasis. Het zijn vooral de middelgrote instellingen (75 tot 
99 bedden) en de grote instellingen (meer dan 125 bedden) die het goed doen; 
enkel deze categorieën van instellingen hadden in 2000 een positief werkings-
resultaat. 
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Tabel 5.7 Gemiddeld resultaat van het boekjaar en de kans op een negatief resultaat, per 
groottecategorie, 2000, in euro 

 <50 
bedden 

50-74 
bedden 

75-99 
bedden 

100-124 
bedden 

>125 
bedden 

Aantal instellingen ACC-jaarverslag 2000 8 31 41 35 31 
Gemiddeld resultaat ACC-jaarverslag      
Werkingsresultaat -0,10 -1,09 0,67 -1,51 0,79 
Resultaat uit de gewone activiteiten* -0,15 0,17 1,98 0,59 1,74 
Resultaat van het boekjaar -0,10 0,37 2,26 0,84 1,81 

Aantal instellingen steekproef 6 26 31 28 25 
Gemiddeld resultaat steekproef      
Werkingsresultaat 1,59 -1,19 0,15 -0,32 0,70 
Resultaat uit de gewone activiteiten* 1,14 0,15 1,77 1,87 1,63 
Resultaat van het boekjaar 1,17 0,28 1,91 2,20 1,67 

Kans op negatief resultaat steekproef (in %)     

Werkingsresultaat 33,3 50 41,9 46,4 48,0 
Resultaat uit de gewone activiteiten* 16,7 38,5 32,3 17,9 24,0 
Resultaat van het boekjaar 16,7 42,3 25,8 14,3 28,0 

* Gemiddeld resultaat uit de gewone activiteiten = werkingsresultaat + financieel resultaat. 

Bron: Sectoranalyse rusthuizen 1996-2000, p. 35 en eigen berekeningen op basis van ACC-
gegevens 

Om na te gaan of er werkelijk een verband bestaat tussen het al dan niet positief 
eindresultaat van het boekjaar en de grootte van de instelling, passen we een 
regressieanalyse toe op de steekproef (116 instellingen waarvoor we over de ACC-
gegevens beschikken). Hieruit blijkt dat geen enkel lineair of niet-lineair verband 
gevonden kan worden tussen het werkingsresultaat, het resultaat uit de gewone 
activiteit, het resultaat van het boekjaar en de grootte van de instelling. Met de chi-
kwadraattoets werd nagegaan of er een verband bestaat tussen de groottecate-
gorieën en de frequentie van een negatief resultaat. Ook deze statistische toets 
toonde een niet-significant verband. 

4. Resultatenrekening naar zorgbehoevendheid van de bewoners 

4.1 Gemiddelde kosten en opbrengsten per dag naar zorgbehoevendheid 

In onderstaande tabel wordt de gemiddelde resultatenrekening weergegeven 
opgedeeld naar graad van zorgbehoevendheid van de bewoners. De graad van 
zorgbehoevendheid wordt berekend als de verhouding van het aantal B-, C- en 
C+/Cd-RIZIV-dagen op het totaal van de gefactureerde RIZIV-dagen. Hierbij 
worden vier categorieën van zorgbehoevendheid onderscheiden; de instellingen 
waarbij minder dan 60% van de RIZIV-dagen B-, C- of C+/Cd-RIZIV-dagen zijn, 
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de instellingen waarbij dit percentage tussen 60 en 70% ligt, tussen 70 en 80% en 
tenslotte de instellingen met een zwaar afhankelijkheidsprofiel waarbij het percen-
tage meer dan 80% bedraagt.  

De gemiddelde werkingsopbrengsten en -kosten per verblijfsdag zijn significant 
positief gecorreleerd met de graad van zorgbehoevendheid (respectievelijke cor-
relatiecoëfficiënt = 0,576 en 0,487 en significantie = 0,000). 

Tabel 5.8 Gemiddelde resultatenrekening per verblijfsdag naar zorgbehoevendheid van de 
bewoners (uitgedrukt in aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen), 2000, in euro 

 Aandeel B,  
C en C+/Cd-
dagen <60% 

Aandeel B,  
C en C+/Cd-

dagen 
60-70% 

Aandeel B,  
C en C+/Cd-

dagen 
70-80% 

Aandeel B,  
C en C+/Cd-
dagen >80% 

Aantal instellingen 23 36 38 15 

Werkingsopbrengsten 58,36 64,92 68,21 74,08 
Werkingsopbrengsten 54,17 59,34 62,96 68,42 
Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00 0,01 0,00 
Andere werkingsopbrengsten 4,20 5,58 5,24 5,66 

Werkingskosten 59,44 64,07 67,89 76,23 
Goederen en producten  7,66 7,74 7,22 8,15 
Diensten en diverse leveringen 6,80 6,43 7,04 6,05 
Bezoldigingen 39,23 44,41 46,51 54,80 
Afschrijvingen 4,94 4,78 6,13 5,96 
Andere werkingskosten 0,97 0,84 1,02 1,39 

Werkingsresultaat -1,08 0,85 0,32 -2,15 
Financiële opbrengsten 1,78 1,89 3,15 3,33 
Financiële kosten 0,84 0,94 1,23 0,91 
Financieel resultaat 1,43 1,45 2,22 2,79 
Resultaat uit de gewone activiteit  -0,13 1,80 2,24 0,27 
Uitzonderlijke opbrengsten 0,34 0,49 0,35 0,43 
Uitzonderlijke kosten 0,18 0,24 0,29 0,23 
Uitzonderlijk resultaat 0,39 0,31 0,27 0,38 
Resultaat boekjaar 0,02 2,05 2,30 0,47 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

4.2 Zorgkost en opbrengst mutualiteiten 

Zoals verwacht zijn de gemiddelde zorgkosten per dag sterk gecorreleerd met het 
aandeel zwaar zorgbehoevende bewoners die in de instelling verblijven. We kun-
nen nu nagaan of de RIZIV-financiering tegemoet komt aan de stijgende evolutie 
van de zorgkosten bij toenemende zorgbehoevendheid van de bewoners, uitge-
drukt in het aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen. Uit onderstaande grafiek 
blijkt dat de opbrengsten van de mutualiteiten in alle zorgbehoevendheidscatego-
rieën lager uitvallen dan de zorgkosten. De bewoners zullen daardoor steeds uit 
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eigen zak bijdragen tot de kosten die gemaakt werden voor verzorging. Het ver-
schil tussen de RIZIV-opbrengsten en de zorgkosten zijn het grootst bij de instel-
lingen met een zeer laag of een zeer hoog zorgprofiel. We kunnen hieruit afleiden 
dat zowel bij de instellingen die procentueel veel O- en A-patiënten hebben, als bij 
de instellingen die bijna uitsluitend B-, C- en C+/Cd-patiënten hebben, de procen-
tuele dekking van de RIZIV-opbrengsten voor de zorgkosten lager zijn dan 
gemiddeld. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde opbrengst 
van de mutualiteiten en de gemiddelde zorgkost per verblijfsdag weergegeven per zorgbe-
hoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 
65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%).  

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens  

Figuur 5.4 Verband tussen de gemiddelde opbrengst van de mutualiteiten, de zorgkost en de 
totale werkingskost per verblijfsdag naar de zorgafhankelijkheid van de bewoners 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde dekking van 
de zorgkost door de opbrengst van de mutualiteiten weergegeven per zorgbehoevendheids-
categorie (aandeel B, C en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 65-70%, 70-
75%, 75-80%, 80-85% en >85%). Het ingeschatte verband tussen de verklaarde variabele 
‘dekking van de zorgkost door de opbrengst van de mutualiteiten’ (=y) en de verklarende 
variabele zorgbehoevendheid (=x) kent de volgende relatie: y=a + (b1*x) + (b2*x²) + (b3*x³). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens  

Figuur 5.5 Verband tussen de procentuele dekking van de zorgkost door de bijdragen van het 
RIZIV, per verblijfsdag en naar de zorgafhankelijkheid van de bewoners 

De gemiddelde woon- en leefkosten per verblijfsdag kennen geen significant ver-
band met de graad van zorgbehoevendheid van de bewoners. 

In bijlage drie zijn een aantal scenario’s uitgewerkt met als doel de opbrengst van 
de mutualiteiten beter te laten aansluiten bij de kost van het zorgpersoneel en de 
totale zorgkost. In het eerste scenario werden alle B-, C- en C+-ROB-forfaits omge-
zet in B-, C- en Cd-RVT-forfaits die een hogere RIZIV-financiering kennen. Deze 
aanpassing leidt echter niet tot een meer evenredige verdeling van de dekking van 
de zorgkost. De instellingen met een lage en een zeer hoge zorgbehoevendheid 
blijven ondergefinancierd, terwijl de middencategorie nu overgefinancierd zal 
zijn. In het tweede scenario worden enkel de C- en C+-ROB-forfaits omgezet in C- 
en Cd-RVT-forfaits en in het derde scenario enkel de C+-ROB-forfaits in Cd-RVT-
forfaits. Deze twee laatste maatregelen zouden de verdeling in zijn vorm niet 
beïnvloeden. Het vierde scenario vermenigvuldigt de ROB-O-forfaits met een fac-
tor 8 en de ROB-A-forfaits met een factor 2,5 om de mogelijke onderfinanciering 
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van de laagste zorgcategorieën te verbeteren. Maar ook dit scenario bereikt niet 
het gewenste effect. In het vijfde en laatste scenario worden ook de ROB-O-forfaits 
met een factor 8 en de ROB-A-forfaits met een factor 2,5 vermenigvuldigd en wor-
den bijkomend alle C- en C+-ROB-forfaits omgezet in C- en Cd-RVT-forfaits. Ook 
hier blijven de laagste en hoogste categorieën van zorgbehoevendheid onderge-
financierd en wordt de middencategorie overgefinancierd. Het is dus niet zo evi-
dent om maatregelen te treffen die de onevenredige financiering opheffen. 

4.3 Het resultaat van het boekjaar 

De regressieanalyse stelt een significant kromlijnig verband vast tussen het 
gemiddeld resultaat van het boekjaar en de zorgbehoevendheid van de bewoners 
uitgedrukt in het aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen. Het verband tussen het 
gemiddeld werkingsresultaat en de zorgbehoevendheid kent een gelijk verloop, 
maar is slechts grenssignificant (Prob>F=0,056). Volgens deze analyse zou het 
resultaat van een instelling negatief zijn bij instellingen waar het aandeel B-, C- en 
C+/Cd-RIZIV-dagen kleiner is dan 50% of hoger is dan 92%. Hierboven werd 
reeds dezelfde evolutie opgemerkt wat betreft de dekking van de zorgkosten door 
de RIZIV-opbrengsten; instellingen met een zeer laag of een zeer hoog aandeel 
zorgbehoevende patiënten kennen een lage dekking van de zorgkost door het 
RIZIV en hebben gemiddeld een negatief resultaat van het boekjaar. Een correla-
tieanalyse toont dat het verband tussen beide variabelen significant is (correlatie-
coëfficiënt=0,442 en sign.=0,000). Instellingen die kunnen rekenen op een grote 
dekking van hun zorgkosten door de opbrengsten van de mutualiteiten, zullen 
een hoger gemiddeld resultaat van het boekjaar kennen en ook een hoger gemid-
deld werkingsresultaat (correlatiecoëfficiënt=0,310 en sign.=0,001). Met een aan-
zienlijk lagere RIZIV-financiering zijn de instellingen met een laag percentage B- 
en C-forfaits aanzienlijk verlieslatend; de aanzienlijk betere financiering kan ook 
voor de instellingen met de zwaarste zorgbehoefte niet vermijden dat zij (weze het 
marginaal) verlieslatend zijn. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld resultaat van 
het boekjaar per verblijfsdag weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie (aandeel B-, C- 
en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en 
>85%). Het ingeschatte verband tussen de verklaarde variabele ‘gemiddeld resultaat van het 
boekjaar’ (=y) en de verklarende variabele zorgbehoevendheid (=x) kent de volgende relatie: 
y=a + (b1*x) + (b2*x²) + (b3*x³). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens  

Figuur 5.6 Verband tussen het gemiddeld resultaat van het boekjaar per verblijfsdag en de 
zorgafhankelijkheid van de bewoners 

5. Resultatenrekening naar graad van RIZIV-financiering 

5.1 Gemiddelde kosten en opbrengsten per dag naar graad van RIZIV-
financiering 

Onder het begrip ‘graad van RIZIV-financiering’ wordt de aard van de bekomen 
RIZIV-forfaits bedoeld. Deze graad van RIZIV-financiering wordt uitgedrukt op 
basis van het aandeel RVT-bedden in een instelling. Aldus worden er 4 catego-
rieën onderscheiden: de instellingen met minder dan 20% RVT-bedden, tussen 20 
en 30%, tussen 30 en 50% en meer dan 50%.  

Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde werkingsopbrengsten, samen 
met de kost aan bezoldigingen per verblijfsdag, toenemen naarmate het aandeel 
RVT-bedden in een instelling stijgt. Dit is een logisch gevolg van de hogere forfaits 
en de hogere omkaderingsnomen die voor de RVT-bedden van toepassing zijn. 
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Een lineaire regressieanalyse toont voor beide variabelen een significant positief 
verband met het procentueel aandeel RVT-bedden (voor de werkingsopbrengsten 
R2=0,40; F=75,55 en sign.=0,000 en de bezoldigingen R2=0,39; F=73,17 en 
sign.=0,000) 

Tabel 5.9 Gemiddelde resultatenrekening per verblijfsdag naar graad van RIZIV-financiering 
(uitgedrukt in procentueel aandeel RVT-bedden), 2000, in euro 

 Aantal  
RVT-bedden 

<20% 

Aantal  
RVT-bedden 

20-30% 

Aantal  
RVT-bedden 

30-50% 

Aantal  
RVT-bedden 

≥50% 

Aantal instellingen 23 38 35 20 

Werkingsopbrengsten 58,51 63,40 67,98 74,90 
Werkingsopbrengsten 53,32 58,78 62,64 69,16 
Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,02 
Andere werkingsopbrengsten 5,19 4,62 5,34 5,72 

Werkingskosten 57,90 64,19 67,35 75,62 
Goederen en producten  8,01 7,49 7,12 7,73 
Diensten en diverse leveringen 5,55 5,80 7,95 7,80 
Bezoldigingen 38,27 44,33 45,94 54,02 
Afschrijvingen 4,55 5,96 5,66 4,93 
Andere werkingskosten 1,52 0,74 0,71 1,21 

Werkingsresultaat 0,61 -0,78 0,63 -0,72 
Financiële opbrengsten 1,88 2,63 2,68 2,52 
Financiële kosten 1,03 1,06 0,95 1,16 
Financieel resultaat 1,36 1,88 2,17 1,89 
Resultaat uit de gewone activiteit  1,46 0,78 2,36 0,64 
Uitzonderlijke opbrengsten 0,55 0,45 0,31 0,36 
Uitzonderlijke kosten 0,41 0,30 0,11 0,25 
Uitzonderlijk resultaat 0,36 0,40 0,29 0,30 
Resultaat boekjaar 1,59 0,94 2,56 0,76 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Bovenstaande tabel laat een sterkere toename zien van de bezoldigingskosten 
(stijging van 41%) in vergelijking met de werkingsopbrengsten (stijging van 30%). 
In absolute termen is de bezoldiging gemiddeld 16 euro hoger tussen de eerste en 
de laatste kolom, terwijl ook de werkingsopbrengsten 16 euro hoger liggen. We 
gaan na of er eventueel een scheeftrekking bestaat tussen de RIZIV-forfaits en de 
geldende RIZIV-personeelsnormen. 

Naarmate de zorgbehoevendheid van een patiënt toeneemt, zal ook het RIZIV-
forfait en de geldende personeelsomkadering stijgen. De mate van toename zal 
verschillend zijn tussen ROB- en RVT-bedden. Om na te gaan of het gestegen for-
fait bij toenemende zorgbehoevendheid de geldende personeelsomkadering volgt, 
maken we gebruik van de RIZIV-normen in 2000 en 2002 uitgedrukt in indexen.  
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We stellen vast dat de hogere personeelsomkadering die van toepassing is bij 
RVT-bedden ruimschoots vergoed wordt door een hogere forfaitfinanciering, en 
dit voor alle zorgbehoevendheidscategorieën (zie de eerste drie lijnen in onder-
staande tabel). Zo zal bv. de RIZIV-personeelsnorm bij de RVT’s in 2000 voor de 
zorgbehoevendheidscategorie B 42,86 indexpunten hoger liggen dan de B-catego-
rie bij ROB’s. Het RIZIV-forfait zal echter 66,41 indexpunten hoger liggen waar-
door de hoger personeelsnorm ruim vergoed wordt. De geldende RIZIV-forfaits 
verklaren dus niet de sterkere toename van de bezoldigingskosten in vergelijking 
met de werkingsopbrengsten (zie bovenstaande tabel). Een mogelijke verklaring 
zou wel gevonden kunnen worden bij de anciënniteit van het personeel. Uit ana-
lyse van de steekproef blijkt dat hoe hoger het percentage RVT-bedden in een 
instelling, hoe hoger de gemiddelde anciënniteit van het aanwezige personeel op 
31 december 2000 (Pearson correlatiecoëfficiënt=0,307 en sign=0,005). 

In deze paragraaf gaan we nog even dieper in op het verband tussen RIZIV-for-
faits en RIZIV-personeelsnormen. Hoewel de RIZIV-forfaits de hogere omkade-
ringsnormen voor RVT’s ruimschoots vergoeden, zullen de RIZIV-forfaits in 2000 
de hogere personeelsnormen echter niet volgen bij toenemende zorgbehoevend-
heid, en dit zowel bij ROB- als RVT-bedden (zie de drie onderste lijnen in onder-
staande tabel voor het jaar 2000). Zo zal bv. de omkaderingsnorm bij de ROB’s van 
de B- naar de C-categorie stijgen met 58,04 indexpunten, terwijl het forfaits slechts 
toeneemt met 51,83 indexpunten. De RVT-forfaits zijn verhoudingsgewijs gunsti-
ger dan de ROB-forfaits in functie van hun personeelsimplicatie; binnenin elke 
categorie was de extrafinanciering van de C en C+/Cd minder gunstig t.o.v. de 
personeelsnorm maar die situatie is recht getrokken. 
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Tabel 5.10 Verband tussen de RIZIV-forfaits, de RIZIV-normen voor verpleegkundigen en 
verzorgenden per 30 bedden en de graad van zorgbehoevendheid, 2000 en 2002 

 RIZIV-normen VTE 
verpleegkundigen en VTE 

verzorgenden per 30 bedden 

RIZIV-forfaits 

 ROB RVT ROB RVT 

2000     
ROB = 100     
B 100 142,86 100 166,41 
C 100 124,29 100 146,15 
C+/Cd 100 119,05 100 138,66 

B-forfait = 100     
B 100 100 100 100 
C 158,04 137,5 151,83 133,35 
C+/Cd 172,50 143,80 165,93 138,25 

2002     
ROB = 100     
B 100 147,54 100 160,07 
C 100 125,71 100 139,99 
C+/Cd 100 125,55 100 143,80 

B-forfait = 100     
B 100 100 100 100 
C 143,44 122,22 138,19 120,86 
C+/Cd 150,16 127,78 147,86 132,84 

Bron: RIZIV 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het beschikbare RIZIV-
jaarbudget per zorgbehoevendheidscategorie en het beschikbare budget voor het 
verpleegkundig en verzorgend personeel tewerkgesteld volgens de RIZIV-norm 
voor 2000 en 2002. We stellen vast dat het budget dat beschikbaar is per VTE ver-
zorgend of verplegend personeel tewerkgesteld volgens de RIZIV-norm hoger is 
bij de RVT’s dan bij de ROB’s en ook hoger is bij de B-zorgbehoevendheidcatego-
rie in vergelijking met de C- en C+/Cd-RIZIV-categorieën. Tussen 2000 en 2002 
zijn over het algemeen de forfaits verhoogd, en dit relatief het meest bij de ROB’s. 
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Tabel 5.11 Beschikbaar budget door RIZIV-forfaits voor het verpleegkundig en verzorgend 
personeel volgens de RIZIV-normen, 2000, in euro 

 RIZIV-
opbrengsten  

per jaar 

Totaal VTE 
zorgpersoneel  

per bed 

Beschikbaar 
budget per VTE 
zorgpersoneel 

Index (ROB- 
B-forfait = 100) 

2000     
ROB     
O 442 0,008 52 998  
A 2 624 0,058 44 989  
B 7 563 0,187 40 515 100,00 
C 11 483 0,295 38 925 96,08 
C+ 12 549 0,305 41 098 101,44 

RVT     
B 12 585 0,267 47 195 116,49 
C 16 783 0,367 45 771 112,97 
Cd 17 400 0,383 45 390 112,03 

2002     
ROB     
O 562 0,008 67 452  
A 3 256 0,058 55 814  
B 9 735 0,203 47 875 100,00 
C 12 972 0,292 44 476 92,90 
C+ 13 622 0,305 44 614 93,19 

RVT     

B 14 746 0,300 49 153 102,67 
C 17 823 0,367 48 608 101,53 
Cd 19 809 0,383 51 674 107,94 

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens van het RIZIV 

De impliciete compensatie van de genormeerde zorgtijd is blijkbaar gunstiger 
voor de laagste zorgcategorieën terwijl ook het financieringsvoordeel van de 
RVT’s t.o.v. een ROB-B-forfaits in 2002 verkleind is volgens voorgaande tabel. 
Vraag is of wij de impact daarvan kunnen terugvinden in de exploitatierekening. 
Onze berekeningen zijn gebaseerd op de situatie anno 2000. De gewijzigde tarie-
ven (en de reconversie van ROB naar RVT) zullen de ontvangsten verbeterd heb-
ben. Maar wij zouden dit ook moeten vergelijken met de kostenevolutie. Op basis 
van het normpersoneel is die situatie wel verbeterd. De nieuwe financieringsfor-
mule die inging vanaf 2004 zal dit verder verbeterd hebben omdat nu ook reke-
ning wordt gehouden met de anciënniteit, naast een aantal andere factoren. 

Aangezien het procentueel aandeel RVT-bedden in een instelling (die de graad 
van RIZIV-financiering uitdrukken) sterk gecorreleerd is met het procentueel aan-
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tal B-, C- en C+/Cd-forfaits (die de graad van zorgbehoevendheid uitdrukken)19, 
zullen de relaties bij beide variabelen gelijklopend zijn. 

5.2 Zorgkost en opbrengst mutualiteiten 

De gemiddelde zorgkosten per verblijfsdag zijn sterk gecorreleerd met het aandeel 
RVT-bedden in een instelling; hoe hoger het procentueel aandeel RVT-bedden, 
hoe hoger de gemiddelde zorgkost per verblijfsdag. Om na te gaan of de RIZIV-
financiering tegemoet komt aan de hogere gemiddelde zorgkosten per verblijfsdag 
bij RVT-bedden, voeren we een regressieanalyse uit. Deze analyse toont ons dat 
het verband tussen het dekkingspercentage opbrengsten van de mutualiteiten 
(RIZIV-forfaits) tot de totale zorgkost, en het procentueel aandeel RVT-bedden het 
best kan worden benaderd door een kromlijnige rechte. Bij een laag aandeel RVT-
bedden zullen de RIZIV-forfaits minder dan gemiddeld de zorgkosten dekken. 
Instellingen waar het aandeel RVT-bedden rond de 35% ligt, of hoger dan 80%, 
kennen de beste dekking van de zorgkost door de opbrengsten van de mutualitei-
ten.  

Wanneer als onafhankelijk variabele (weergegeven op de X-as) het procentueel 
aandeel B-, C- en Cd-RIZIV-dagen in RVT’s op het totaal aantal B-, C- en C+/Cd-
RIZIV-dagen in het model wordt gebruikt, dan verandert er niets aan de vorm en 
het niveau van de curve.  

                                                 
19  Pearson correlatiecoëfficiënt=0,644 en significantie=0,000. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde dekking van 
de zorgkost door de opbrengst van de mutualiteiten weergegeven per RVT-categorie (aandeel 
RVT-bedden <20%, tussen 20-30%, 30-40%, 40-50% en >50%). Het ingeschatte verband tussen 
de verklaarde variabele ‘dekking van de zorgkost door de opbrengst van de mutualiteiten’ 
(=y) en de verklarende variabele graad van RIZIV-financiering (=x) kent de volgende relatie: 
y=a + (b1*x) + (b2*x²) + (b3*x³). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur 5.7 Verband tussen procentuele dekking van de zorgkost door de bijdragen van het 
RIZIV, per verblijfsdag en naar graad van RIZIV-financiering 

De gemiddelde woon- en leefkosten per verblijfsdag kennen geen significant ver-
band met het procentueel aandeel RVT-bedden in een instelling. Enkel de admini-
stratiekosten en de kost ‘uitgegeven was en linnen’ zullen op significante wijze 
lineair toenemen bij een stijgend aantal RVT-bedden. 
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Tabel 5.12 Resultaten van twee regressieanalyses met als verklarende variabele het procentueel 
aantal RVT-bedden in een instelling en als verklaarde variabele respectievelijk de 
administratiekost en de kost ‘uitgegeven was en linnen’, 2000, in euro 

 Administratiekost Uitgegeven was en linnen 

R2 0,0656 0,2056 
a-coëfficiënt 3,73 0,309 
b-coëfficiënt 2,67 1,039 
F-waarde 9,07 30,76 
Prob>F 0,0032 0,000 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

5.3 Het resultaat van het boekjaar 

Het procentueel aantal RVT-bedden in een instelling heeft geen significante 
invloed op het werkingsresultaat of het resultaat van het boekjaar. De informatie 
ontbrak om dit verder te analyseren i.f.v. de eigendomsstructuur en het manage-
ment van de instelling. 

De graad van RIZIV-financiering zou ook kunnen uitgedrukt worden naar het 
aandeel B-, C- en Cd-RVT-RIZIV-dagen bij de instellingen met B-, C- en C+/Cd-
patiënten. Maar ook deze verklarende variabele toont geen verband met het resul-
taat van het boekjaar.  

6. Meervoudige regressieanalyse: resultatenrekening naar 
beheersinstantie, grootte, zorgbehoevendheid en graad van 
RIZIV-financiering 

In voorgaande verschillenanalyse probeerden we de beheersinstantie, de grootte 
van de instelling (uitgedrukt in aantal bedden), de zorgbehoevendheid van de 
bewoners (uitgedrukt als de verhouding van het aantal B-, C- en C+/Cd-RIZIV-
dagen op het totaal van de gefactureerde RIZIV-dagen) en de graad van RIZIV-
financiering (uitgedrukt als procentueel aandeel RVT-bedden) van de instellingen 
in verband te brengen met de verschillen in de hoogte van de kosten en opbreng-
sten en de verschillen in het resultaat (winst/verlies). Om na te gaan welke varia-
belen het meeste doorwegen in de verklaring van de verschillen, maken we 
gebruik van een meervoudige regressieanalyse.  

De verschillen in het werkingsresultaat wordt in de eerste plaats verklaard door 
de beheersinstantie van het rustoord (commercieel of vzw). Er werd via een T-test 
een significant verband gevonden tussen de beheersinstantie en het werkings-
resultaat, wat niet het geval was voor de variabelen grootte van de instelling, 
zorgbehoevendheid van de bewoners en graad van RIZIV-financiering. Het aantal 
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bedden in een instelling was wel significant ter verklaring van verschillen in het 
werkingsresultaat in de totale steekproef (met commerciële en vzw-instellingen), 
maar verwees onrechtstreeks naar de beheersinstantie aangezien grootte en 
beheersinstantie in deze steekproef sterk gecorreleerd zijn (correlatiecoëffi-
ciënt=0,575).  

De werkingskosten zijn in commerciële rustoorden significant lager als in de vzw-
rustoorden. Vooral het verschil in uitgaven aan bezoldigingen verklaren de uit-
eenlopende werkingskosten. De opvallend lage personeelskosten in de commer-
ciële instellingen zijn deels te verklaren door het feit dat ze vaak geen personeels-
kost aanrekenen voor de eigenaar of de beheerder (die uit de winst wordt ver-
goed) en door het feit dat de commerciële instellingen in de steekproef een lagere 
graad van zorgbehoevendheid (uitgedrukt in aandeel RVT-bedden) kennen in ver-
gelijking met de vzw-instellingen; respectievelijk 18% en 34%. Deze lagere graad 
van zorgbehoevendheid verklaart ten dele de lagere personeelsomkadering in 
commerciële instellingen; 9,7 VTE per 30 bedden t.o.v. 16,3 VTE per 30 bedden in 
de vzw-rustoorden.  

Het verschil in het resultaat van het boekjaar wordt bij vzw-instellingen ten dele 
verklaard door de zorgbehoevendheid van de patiënten, uitgedrukt als de ver-
houding van het aantal B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen op het totaal van de gefac-
tureerde RIZIV-dagen. Tussen beide variabelen bestaat een positieve significante 
correlatie. Een meer gedetailleerde analyse toont aan dat het resultaat van het 
boekjaar slechts toeneemt tot een bepaald niveau van zorgbehoevendheid (tot het 
aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen gelijk is aan 75% van het totaal aantal 
RIZIV-dagen), om vanaf dan weer af te nemen. 

Bij de vzw-instellingen blijken de gemiddelde werkingsopbrengsten en -kosten 
afhankelijk te zijn van een aantal variabelen. Het verschil in werkingsopbrengsten 
en -kosten wordt in de eerste plaats verklaard door de graad van RIZIV-financie-
ring van het rustoord, uitgedrukt in het aandeel RVT-bedden. Betere RIZIV-finan-
ciering leidt tot hogere werkingskosten en -opbrengsten. Op de tweede plaats 
komt de graad van zorgbehoevendheid van de bewoners, uitgedrukt als het aan-
deel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen: toenemende zorgbehoevendheid van de 
bewonerspopulatie leidt tot hogere werkingskosten en -opbrengsten. De grootte 
van de instelling is niet significant ter verklaring van de verschillen in de wer-
kingskosten en -opbrengsten. 

De personeelskost, die de grootste kostensoort vormt bij de rustoorden, neemt 
in de eerste plaats toe met een toenemende mate van RIZIV-financiering, en op 
een tweede plaats met een toenemende mate van zorgbehoevendheid van de 
bewoners. De loonkost van het paramedisch personeel neemt ook toe met de 
grootte van de instelling: hoe groter de instelling, hoe hoger de gemiddelde kost 
per verblijfsdag van het paramedisch personeel. 
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Tabel 5.13 Meervoudige regressieanalyse ter verklaring van de werkingskosten en -opbrengsten, 
Vlaanderen, 2000, in euro 

 Standaard coëfficiënt 
beta 

Significantie 

Werkingkosten1   
Aandeel RVT-bedden 0,390 0,000 
Aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen 0,232 0,027 
Aantal bedden 0,034 0,675 

Werkingopbrengsten2   

Aandeel RVT-bedden 0,438 0,000 
Aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen 0,285 0,002 
Aantal bedden 0,115 0,110 

1 Dit model verklaart 31,1% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000; F=17,516).  
2 Dit model verklaart 45,5% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000; F=31,664). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

De opbrengsten van de mutualiteiten blijken in bijna alle rustoorden onvoldoende 
te zijn om de zorgkosten te dekken. Dit dekkingspercentage blijkt positief gecor-
releerd te zijn met zowel de grootte van de instelling als de graad van zorgbehoe-
vendheid van de bewoners als de mate van RIZIV-financiering. Het dekkingsper-
centage zal in belangrijkste mate toenemen bij stijgende zorgbehoevendheid van 
de bewoners. Een meer gedetailleerde analyse toonde dat deze toename een pla-
fond bereikt bij een aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen van 80%. Op de tweede 
plaats komt de graad van RIZIV-financiering, die ook een kromlijnige relatie ver-
toont. De dekking van de zorgkosten door de RIZIV-forfaits neemt eerst toe met 
een stijgend aandeel RVT-bedden, maar zal dan lichtjes dalen (als aandeel RVT-
bedden gelijk is aan 35%) om later weer te stijgen (aandeel groter dan 80%). Op de 
derde plaats komt de grootte van de instelling; het dekkingspercentage zal door 
een toenemend aantal bedden in een instelling stijgen, en dit vooral bij instellingen 
kleiner dan 100 bedden (er bestaat immers een inverse relatie tussen het dek-
kingspercentage en de grootte van de instelling). 

De gemiddelde woon- en leefkosten per verblijfsdag blijken niet significant ver-
schillend te zijn tussen instellingen met een verschillende grootte, graad van zorg-
behoevendheid of mate van RIZIV-financiering. 

Het is echter niet eenvoudig om een antwoord te geven op de vraag of er voor de 
VVI-instellingen een optimale schaal bestaat waar de meeste kansen op een posi-
tief resultaat aanwezig zijn. Deze schaal die een combinatie is van grootte van de 
instelling, de aanwezige zorgbehoevendheid van de bewonerspopulatie en de 
mate van RIZIV-financiering, moet steeds in combinatie gezien worden met de 
gevraagde dagprijs en met de kwaliteit van de verstrekte zorg. Dit laatste is echter 
zeer moeilijk objectief te meten. 
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7. Analyse van de dagprijsdeterminanten 

7.1 Vergelijking dagprijzen 

Het vergelijken van dagprijzen is een zeer delicate aangelegenheid aangezien niet 
alle instellingen eenzelfde politiek volgen wat betreft het aanrekenen van kosten 
(Bogaert & De Prins, 1996). Sommige instellingen zullen enkel de basisdiensten in 
de dagprijs opnemen en alle extra diensten bovenop de dagprijs aanrekenen, 
andere instellingen werken met een ‘all-in dagprijs’. Binnen eenzelfde instelling 
bestaan zelfs vaak verschillende tarieven, bv. naar woontype, grootte van de 
kamer, het al dan niet inwoner zijn van de gemeente, enz.  

In onderstaande analyse verstaan wij onder de ‘dagprijs’ de dagprijs plus de sup-
plementen, min de ristorno’s. Onder dit supplement wordt een comfortsupple-
ment verstaan (zoals bv. een éénpersoonskamer met sanitair). Er wordt in de 
analyse geen onderscheid gemaakt op het niveau van de woontypes (dagprijs 
éénpersoonskamer of meerpersoonskamer). Supplementen betreffende medische 
(bv. geneesmiddelen, kine, pedicure) en niet-medische kosten (bv. textiel en lin-
nen, uitgegeven was, verbruik energie) zijn meestal niet opgenomen in de dag-
prijs, maar zouden geboekt moeten worden onder twee andere kostenrekeningen. 
Niet alle instellingen volgen deze boekingswijze, waardoor vergelijking gevaarlijk 
wordt.20 Om een inschatting te maken van de grootte van de medische en niet-
medische supplementen, gaan wij ervan uit dat deze gelijk zijn aan de werkings-
opbrengsten min de dagprijs (dagprijs + supplement-ristorno’s) en min de 
opbrengsten van de mutualiteiten. 

                                                 
20  Sommige instellingen werken met kostenrekeningen per bewoner, waarop de kosten gedebi-

teerd worden en waarop de rekening gecrediteerd wordt bij vereffening van de kost. Op deze 
manier kan men uit de boekhouding geen supplementen afleiden.  
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Tabel 5.14 Gemiddelde opbrengst uit dagprijs, supplementen en RIZIV-forfaits, naar grootte van 
de instelling, 2000, in euro  

 Aantal 
observaties 

Gemiddelde 
dagprijs 

Gemiddelde 
supplementen 

Gemiddelde 
opbrengst 

mutualiteite
n 

Gemiddelde 
opbrengst 
dagprijs + 
opbrengst 

mutualiteite
n 

1-49 bedden 6 33,23 1,36 22,12 55,34 
50-74 bedden 26 32,75 2,18 21,50 54,26 
75-99 bedden 31 34,82 1,68 24,74 59,56 
100-149 bedden 40 33,16 2,88 26,79 59,95 
>150 bedden 13 34,84 2,68 25,27 60,11 
Totaal 116 33,70 2,30 24,64 58,35 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens  

7.2 Naar een verklaring van de verschillen in de dagprijzen en de 
supplementen 

Aan de hand van correlatieanalyses en regressieanalyses kan het enkelvoudig ver-
band nagegaan worden tussen de dagprijs en de aangerekende supplementen, en 
de grootte van de instelling, de zorgbehoevendheid van de bewoners en de graad 
van RIZIV-financiering. Om de onderlinge samenhang tussen de verklarende 
variabelen na te gaan, wordt gebruik gemaakt van een meervoudige regressie-
analyse. Enkel de VVI-instellingen zijn in deze analyse opgenomen, aangezien we 
niet over de dagprijzen beschikken van de commerciële instellingen. 

7.2.1 Het verband tussen de dagprijs en de grootte van de instelling 

Er werd geen enkel significant verband gevonden tussen de grootte van de instel-
ling, uitgedrukt in aantal bedden, en de aangerekende gemiddelde dagprijs of de 
supplementen of het totaal van dagprijs en supplementen. 

7.2.2 Het verband tussen de dagprijs en de zorgbehoevendheid van de bewoners 

De dagprijs (dagprijs + comfortsupplement – ristorno’s) ondervindt geen enkel 
verband met de graad van zorgbehoevendheid van de bewoners. Wanneer echter 
de medische en niet-medische kosten, die aan de patiënt worden doorgerekend als 
supplement bovenop de dagprijs, worden meegerekend in de totale dagprijs, dan 
stellen we een negatief significant verband vast tussen de zorgbehoevendheid van 
de bewoners en de aangerekende totale dagprijs. Hoe groter het aandeel B-, C- en 
C+/Cd-RIZIV-dagen, hoe lager de totaal aangerekend dagprijs. Bij stijgende zorg-
behoevendheid zullen de aangerekende medische en niet-medische supplementen 
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dalen, wat hetzelfde betekent als hoe hoger de graad van zorgbehoevendheid van 
een instelling, hoe minder diensten worden doorgerekend aan de patiënt. Het 
negatieve verband tussen de graad van zorgbehoevendheid van de patiënten en 
de aangerekende medische en niet-medische kosten is slechts grenssignificant 
(sign.=0,054). Instellingen met een hogere graad van zorgbehoevende patiënten 
hebben hogere werkingskosten per verblijfsdag door o.a. de hogere RIZIV-perso-
neelsnorm waardoor meer verzorgend personeel moet tewerkgesteld worden, 
maar zij hebben ook hogere werkingsopbrengsten doordat de RIZIV-forfaits hoger 
liggen. De hogere kosten worden dus niet doorgerekend in de dagprijs. 

Wanneer als graad van zorgbehoevendheid het aandeel C- en C+/Cd-RIZIV-
dagen wordt genomen, dan is het verband met de aangerekende totale dagprijs 
niet significant. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde totale dag-
prijs weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen 
<55%, tussen 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 5.8 Verband tussen de totale dagprijs in euro (dagprijs + aangerekende medische en 
niet-medische kosten) en de zorgafhankelijkheid van de bewoners 
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7.2.3 Het verband tussen de dagprijs en de graad van RIZIV-financiering 

Er bestaat geen enkel significant verband tussen de hoogte van de aangerekende 
dagprijs en de graad van RIZIV-financiering uitgedrukt in het procentueel aantal 
RVT-bedden. Ook wanneer we als graad van RIZIV-financiering het aandeel ROB-
forfaits hanteren, wordt geen verband gevonden, noch met de dagprijs, noch met 
de aangerekende medische en niet-medische kosten of de som van beide. 

7.2.4 Het verband tussen de dagprijs en de ligging van het rusthuis 

De provincie Antwerpen kent duidelijk hogere dagprijzen dan de andere provin-
cies in Vlaanderen. Een T-toets toont aan dat de gemiddelde dagprijs in Antwer-
pen significant hoger is in vergelijking met de andere provincies. 

Tabel 5.15 Dagprijs en supplementen naar provincie, 2000, in euro 

 Dagprijs Aangerekende 
medische en niet-
medische kosten 

Totaal dagprijs 

Antwerpen 38,00 2,49 40,62 
Vlaams-Brabant 36,27 2,43 38,70 
Limburg 31,42 1,36 32,79 
Oost-Vlaanderen 32,71 2,05 34,76 
West-Vlaanderen 32,45 1,62 34,08 
Totaal Vlaanderen 33,98 1,97 36,01 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 
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HOOFDSTUK 6 
Analyse van de personeelsomkadering 

Om een verklaring te vinden voor de verschillen in kosten, opbrengsten en resul-
taten tussen de verschillende woon- en zorgcentra werd in het vorige hoofdstuk 
het financiële aspect, te analyseren via te resultatenrekening, in beeld gebracht. In 
dit hoofdstuk worden verschillen in personeelsomkadering getoetst aan mogelijke 
verklarende variabelen zoals beheersinstantie, grootte, zorgbehoevendheid van 
bewoners en mate van RIZIV-financiering. Daarnaast wordt ook nagegaan in 
welke mate personeel wordt tewerkgesteld bovenop de door het RIZIV gestelde 
norm. 

1. Personeelsomkadering 

De gemiddelde personeelsomkadering bedraagt in totaal 33 personeelsleden of 
15,10 VTE per 30 bedden (effectief gepresteerde tijd). De globale omkadering van 
het zorgpersoneel (paramedisch, verplegend en verzorgend personeel) komt over-
een met 21 personeelsleden of 10,02 VTE per 30 bedden.21 

1.1 Het verband tussen de personeelsomkadering en de grootte van de 
instelling 

Om na te gaan of er een verband bestaat tussen de grootte van de instelling en de 
totale personeelsomkadering uitgedrukt in VTE per 30 bedden (effectieve gepres-
teerde tijd), hebben we in eerste instantie een regressieanalyse uitgevoerd op onze 
steekproef van VVI-instellingen die zijn aangesloten bij het SSC. Het verband blijkt 
niet significant te zijn (Prob>F=0,159). De VVI-instellingen die opgenomen werden 
in de steekproef zijn echter bijna allemaal groter dan 50 bedden (slechts 
8 instellingen van de 121 niet), waardoor het verband tussen grootte en perso-
neelsomkadering vertekend is (scheeftrekking van de verdeling naar grootte t.o.v. 
de gehele populatie rusthuizen). Om hieraan tegemoet te komen, nemen we de 

                                                 
21  Het aantal personeelsleden is een som van alle personen die in het jaar 2000 tewerkgesteld 

waren. Een groot deel van hen werkte slechts tijdelijk in een instelling.  
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commerciële rusthuizen waarvoor we voor 2000 over de personeelsgegevens 
beschikken (131 instellingen), mee op in de steekproef. 

Wanneer we een gedeelte van de commerciële rusthuizen mee opnemen in onze 
steekproef, zal het kromlijnig regressiemodel 30,7% (=R2) van de totale variantie 
verklaren door middel van een inverse relatie. Wanneer de grootte van de instel-
ling toeneemt, zal de personeelsomkadering, uitgedrukt in VTE per 30 bedden, 
een stijgend effect kennen. In feite geeft de verhouding VTE/30 bedden een 
gemiddelde kostenfunctie weer. Indien deze stijgen, zouden er indicaties zijn van 
schaalnadelen, indien zij dalend verlopen, wordt men geconfronteerd met schaal-
voordelen. Het gaat hierbij om het gehele personeelsbestand, en niet enkel om het 
verzorgend personeel. Een mogelijke verklaring voor dit positief verband bestaat 
erin dat in de kleinere instellingen het personeel meerdere taken op zich neemt, of 
bepaalde taken meer uitbesteed worden (zoals onderhoud) in vergelijking met de 
grotere instellingen.  

We moeten echter opmerken dat de gegevens met betrekking tot de commer-
ciële rusthuizen via drie administratieve bronnen verkregen werden; de Balans-
centrale van de Nationale Bank, de RSZ en de provinciale brochures waar de 
erkenningen door Vlaanderen zijn in opgenomen (informatie verkregen via 
Jan Hertogen, SELV). De drie administraties leveren verschillende informatie op 
wat betreft het aantal tewerkgestelde personeelsleden. Zo wijkt het aantal tewerk-
gestelde VTE personeelsleden zoals deze opgenomen zijn in de Balanscentrale 
gemiddeld 13% af van de gegevens van de Vlaamse administratie. 

Binnen de groep commerciële instellingen wordt een significant positief ver-
band vastgesteld tussen de grootte van de instelling en de totale personeelsomka-
dering. Het verband wordt het best omschreven door een inverse relatie (y=a-
(b/x)). 

De grootte van de instelling blijkt dus een invloed te hebben op de gemiddelde 
personeelsomkadering in een instelling. We moeten hierbij echter opmerken dat 
de grootte onrechtstreeks verwijst naar het criterium beheersinstantie aangezien in 
de steekproef met uitsluitend VVI-instellingen geen significant verband werd 
vastgesteld tussen grootte en omkadering en in de totale groep wel. Een T-test 
toont aan dat de verschillen in personeelsomkadering significant zijn tussen de 
rustoorden van verschillende beheersinstanties. 
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R² 0,171 0,008 0,307
a. coëff. 12,044 15,891 15,208
b. Coëff. -74,824 -7,61E-03 -133,244
F-waarde 27,155 2,010 110,982
Prob>F 0,000 0,159 0,000

 

* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld aantal perso-
neelsleden weergegeven per groottecategorie (bij de commerciële rusthuizen aantal bedden 
ROB, RVT, KV en DV <20, tussen 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-60 en >60. Bij de 
VVI-instellingen <50, 50-74, 75-90, 90-100, 100-110, 110-130, 130-160 en >160). De geschatte 
inverse relatie voor de commerciële instellingen en voor de totale groep van instellingen met 
als afhankelijke variabele het aantal VTE personeelsleden per 30 bedden (=y) en als onafhan-
kelijk variabele de grootte van de instelling (=x) ziet eruit als volgt: y=a-(b/x). De lineaire 
geschatte relatie voor de VVI-instellingen is niet significant (y=a+(b*x)). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens van de 
Vlaamse Administratie, verkregen via Jan Hertogen 

Figuur 6.1 Verband tussen het personeel/30 bedden en de grootte van de instelling 

In verdere analyses worden enkel de VVI-instellingen weerhouden, aangezien we 
over geen gedetailleerde gegevens beschikken van het personeelsbestand bij de 
commerciële instellingen. De VVI-instellingen kennen geen significant verband 
tussen grootte van de instelling en het totale personeelsbestand per 30 bedden. Er 
wordt echter wel een significante correlatie vastgesteld tussen het aantal VTE 
paramedici en het aantal VTE onderhoudspersoneel per 30 bedden en de grootte 
van de instelling uitgedrukt in aantal bedden; hoe groter de instelling, hoe hoger 
het aantal VTE paramedici en hoe lager het aantal VTE onderhoudspersoneels-
leden per 30 bedden. Onderhoud is een functie waarvoor men schaalvoordelen 
kan vermoeden, zoals die hier ook zijn geobserveerd. Paramedici zullen eerder 
variabel zijn in functie van het personeel.  
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld aantal perso-
neelsleden weergegeven per groottecategorie (aantal bedden <50, 50-74, 75-90, 90-100, 100-
110, 110-130, 130-160 en >160). De geschatte inverse relatie voor het aantal VTE paramedici 
per 30 bedden (=y) en als onafhankelijk variabele de grootte van de instelling (=x) ziet eruit 
als volgt: y=a-(b/x). De lineaire geschatte relatie voor het aantal VTE 
onderhoudspersoneelsleden per 30 bedden is y=a+(b*x). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens  

Figuur 6.2 Het verband tussen het aantal VTE paramedici en VTE onderhoudspersoneel per 
30 bedden en de grootte van de instelling, VVI-instellingen 

De grootte van de instelling toont geen significant verband met de gemiddelde 
leeftijd van het personeel of de gemiddelde of effectieve jobtime (mate van deel-
tijds werk). 

1.2 Het verband tussen de personeelsomkadering en de zorgafhankelijkheid 
van de bewoners 

Er blijkt een sterk positief lineair verband te bestaan tussen de zorgafhankelijkheid 
van de bewoners, uitgedrukt in het procentueel aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-
dagen, en de grootte van de personeelsomkadering, uitgedrukt in VTE per 30 bed-
den. Hoe zorgbehoevender de bewoners, des te groter de personeelsomkadering 
is. Het verband wordt zelfs nog sterker wanneer we enkel het VTE verzorgend 
personeel (paramedici, verplegend en verzorgend personeel) per 30 bedden als 
verklarende variabele wordt weerhouden. In dit model zal 47% van de variantie 
verklaard worden door het verschil in zorgafhankelijkheid van de bewoners. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde personeels-
omkadering per 30 bedden weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en 
C+/Cd-RIZIV-dagen <55%, tussen 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en 
>85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.3 Verband tussen het effectief tewerkgesteld personeel/30 bedden en de 
zorgafhankelijkheid van de bewoners 

De mate van zorgbehoevendheid van de bewoners heeft een invloed op het aantal 
VTE paramedisch, verplegend, verzorgend en administratief personeel per bed; 
hoe zorgbehoevender de bewoners, hoe hoger de omkadering van deze beroeps-
groepen. De omkadering van het keuken- en onderhoudspersoneel is onafhanke-
lijk van de zorgafhankelijkheid van de bewoners. Vooral de omkadering van het 
verplegend personeel is sterk afhankelijk van de zorgafhankelijkheid (zie de sterke 
helling van de rechte in onderstaande grafiek). Het verzorgend personeel is reeds 
vroeger aanwezig, en stijgt daarna minder snel. Met de a-coëfficiënt (of constante) 
in onderstaande regressie van 2,69 VTE per 30 bedden wordt de Vlaamse perso-
neelsnorm van 3 VTE gereproduceerd. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde personeels-
omkadering per 30 bedden weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en 
C+/Cd-RIZIV-dagen <60%, tussen 60-70%, 70-80% en >80%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.4 Verband tussen het paramedisch, verplegend, verzorgend en administratief 
personeel/30 bedden en de zorgafhankelijkheid van de bewoners 

Er bestaat ook een significant verband tussen de zorgafhankelijkheid uitgedrukt in 
het procentueel aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen, en het procentueel aandeel 
VTE zorgpersoneel (paramedici, verpleegkundig en verzorgend personeel) in de 
totale tewerkstelling (R2=0,139 en Prob>F=0,000). Het verband is echter enkel sig-
nificant bij de verpleegkundigen en bij de paramedici (respectievelijk R2=0,119 en 
Prob>F=0,001 en R2=0,190 en Prob>F=0,000). Hoe zorgbehoevender de bewoners 
van een instelling, hoe groter het aandeel van het verplegend en paramedisch per-
soneel in de totale tewerkstelling. De correlatie tussen zorgbehoevendheid en het 
procentueel aandeel VTE verzorgenden is niet significant. 

Wanneer we als graad van zorgbehoevendheid enkel het aandeel C- en C+/Cd-
RIZIV-dagen of enkel het aandeel C+/Cd-RIZIV-dagen hanteren, dan bekomen 
we dezelfde resultaten als wanneer we als graad van zorgbehoevendheid het aan-
deel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen gebruiken. 
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Tabel 6.1 Verband tussen het aantal VTE personeelsleden per 30 bedden en de graad van 
zorgbehoevendheid van de bewoners uitgedrukt in aantal C-, C+/Cd-RIZIV-dagen of 
aantal C+/Cd-RIZIV-dagen, naar beroepsgroep 

 Para-
medici 

Verple-
gend 

Verzor-
gend 

Admini-
stratief 

Totaal 
zorgper-
soneel* 

Totaal 
personeel 

Zorgbehoevendheid uitgedrukt in aantal C- en C+/Cd-RIZIV-dagen   
R2 0,274 0,432 0,180 0,049 0,466 0,302 
a coëfficiënt 0,009 1,664 3,425 0,544 5,098 10,244 
b coëfficiënt 1,438 4,545 4,197 0,621 10,180 10,218 
F-waarde 31,158 61,844 18,544 5,149 70,726 35,626 
Prob>F 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 

Zorgbehoevendheid uitgedrukt in aantal C+/Cd-RIZIV-dagen   
R2 0,266 0,340 0,116 0,086 0,360 0,221 
a coëfficiënt 0,285 2,621 4,454 0,595 7,361 12,595 
b coëfficiënt 1,233 3,602 2,983 0,706 7,818 7,633 
F-waarde 30,391 42,647 11,673 8,659 46,565 23,930 
Prob>F 0,000 0,000 0,001 0,004 0,000 0,000 

* Aantal VTE paramedisch, verplegend en verzorgend personeel per 30 bedden. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

De leeftijd van het personeel en de mate van deeltijds werk zijn niet afhankelijk 
van de mate van zorgafhankelijkheid van de instelling wanneer deze uitgedrukt 
wordt aan de hand van het aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen.  

1.3 Het verband tussen de personeelsomkadering en de RIZIV-financiering 

Het percentage RVT-bedden dat als graadmeter gebruikt wordt voor de mate van 
RIZIV-financiering, heeft een grote invloed op het aantal VTE verzorgende perso-
neelsleden per 30 bedden (paramedici, verplegend en verzorgend personeel). Het 
onderscheid tussen ROB-RVT bedden met een B-, C- of C+/Cd-profiel is echter 
louter artificieel. De desbetreffende bejaarden hebben in feite eenzelfde behoefte 
aan zorg, maar krijgen al naar gelang ze in een ROB- of RVT-bed liggen een 
andere RIZIV-tegemoetkoming. Een groter aandeel RVT-bedden geeft aan dat de 
instelling een gunstigere RIZIV-financiering kent, en dit laatste laat toe om meer 
personeel aan te werven. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde personeels-
omkadering per 30 bedden weergegeven per categorie van procentueel aantal RVT-bedden 
(aandeel RVT-bedden <20%, tussen 20-25%, 25-30%, 30-40%, 40-50%, 50-60% en >60%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.5 Verband tussen het personeel/30 bedden en de mate van RIZIV-financiering  

De grootte van de omkadering van het zorgpersoneel (verplegend, verzorgend en 
paramedisch personeel) is afhankelijk van de graad van RIZIV-financiering van de 
instelling. Het verschil in omkadering van het administratief personeel bij instel-
lingen met een verschillend percentage RVT-bedden is grenssignificant 
(Prob>F=0,028). De omkadering van het keuken- en onderhoudspersoneel in een 
instelling is onafhankelijk van de graad van RIZIV-financiering. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde personeels-
omkadering per 30 bedden weergegeven per categorie van procentueel aantal RVT-bedden 
(aandeel RVT-bedden <20%, tussen 20-25%, 25-30%, 30-40%, 40-50%, 50-60% en >60%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.6 Verband tussen het paramedisch, verplegend, verzorgend en administratief 
personeel/30 bedden en de mate van RIZIV-financiering van de instelling 

1.4 Het verband tussen de personeelsomkadering en de dagprijs 

Door het toepassen van een regressieanalyse blijkt er een significant, positief line-
air verband te bestaan tussen de hoogte van de dagprijs (de medische en niet-
medische doorgerekende kosten niet inbegrepen) en de personeelsomkadering 
uitgedrukt in VTE (de effectief gepresteerde tijd uitgedrukt in effectieve jobtime). 
Dit wijst erop dat hoe meer de bewoner betaalt, hoe beter de personeelsomkade-
ring ook is. De hoogte van de dagprijs heeft echter geen significante invloed op de 
omkadering van het VTE zorgpersoneel per 30 bedden (Prob>F=0,06). De ver-
schillen in dagprijs, waarbij de medische en niet-medische kosten niet als supple-
ment worden ingerekend, hebben wel een invloed op het aantal VTE verzorgend 
en administratief personeel per 30 bedden. Hoe hoger de dagprijs, hoe hoger de 
omkadering van het aantal VTE verzorgende en administratieve personeelsleden 
per 30 bedden. Wanneer echter de medische en niet-medische kosten, die aan de 
patiënt worden doorgerekend, als supplement worden opgenomen in de totale 
dagprijs, dan neemt de totale omkadering van het personeel en de omkadering 
van het verzorgend personeel niet toe bij een toename van de totale dagprijs. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld aantal perso-
neelsleden weergegeven per dagprijscategorie (Dagprijs <30 euro; tussen 30-32,5 euro; 32,5-
35; 35-37,5; 37,5-40 en >40 euro). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.7 Verband tussen het personeel/30 bedden en de dagprijs (zonder supplementen) 

1.5 Meervoudige regressieanalyse: het verband tussen de personeelsom-
kadering en de grootte van de instelling, de zorgbehoevendheid van de 
bewoners, de mate van RIZIV-financiering en de dagprijs 

Het regressiemodel met als te verklaren variabele het aantal VTE personeelsleden 
per 30 bedden en als verklarende variabele de grootte van de instelling (uitge-
drukt in aantal bedden ROB, RVT, KV en DV), de zorgbehoevendheid van de 
bewoners (aantal B-, C-, C+/Cd-RIZIV-dagen), de mate van RIZIV-financiering 
(percentage RVT-bedden) en de dagprijs, verklaart 45,4% (=R2) van de totale vari-
antie. Het verschil in personeelsomkadering per 30 bedden wordt in de eerste 
plaats verklaard door de graad van zorgbehoevendheid; hogere zorgbehoevend-
heid vraagt meer personeel. Op de tweede plaats komt het verschil in dagprijs; 
hoe hoger de dagprijs hoe groter de omkadering. Het verschil in grootte heeft een 
negatieve invloed op de personeelsomkadering (hoe groter de instelling, hoe lager 
de omkadering per 30 bedden). Het procentueel aantal RVT-bedden is in dit 
model niet significant. 
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Tabel 6.2 Meervoudige regressieanalyse; verklarende variabelen voor verschillen in de totale 
personeelsomkadering in VTE per 30 bedden 

 Standaard  
coëfficiënt beta 

Significantie 

Graad van zorgbehoevendheid (aandeel B-, 
C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 

0,531 0,000 

Dagprijs 0,326 0,000 
Grootte van de instelling (aantal bedden) -0,191 0,030 
Mate van RIZIV-financiering (% RVT-

bedden) 
0,146 0,211 

* Dit model verklaart 45,4% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000; F=16,788). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens RIZIV 

Het model dat als te verklaren variabele het aantal VTE zorgpersoneel per 
30 bedden heeft (paramedici, verplegend en verzorgend personeel), zal 60,9% 
(=R2) van de totale variantie verklaren door middel van dezelfde verklarende 
variabelen. Het verschil in personeelsomkadering wordt ook in dit model in de 
eerste plaats verklaard door de zorgafhankelijkheid van de bewoners. De tweede 
verklarende factor is hier echter de mate van RIZIV-financiering (aandeel RVT-
bedden). Bij instellingen met dezelfde zorgbehoevendheid maar met een verschil-
lend aantal RVT-bedden, zal de instelling met het hoogste aandeel RVT-bedden 
ook de grootste personeelsomkadering hebben wat betreft het zorgpersoneel. De 
grootte van het rustoord is in dit laatste model niet significant ter verklaring van 
verschillen in omkadering van verzorgend personeel. Wij verwachten hier geen 
uitgesproken schaalvoordelen. Er is een duidelijk verschil met de totale perso-
neelsomkadering, waar wel schaalvoordelen verwacht worden. 

Tabel 6.3 Meervoudige regressieanalyse; verklarende variabelen voor verschillen in de 
personeelsomkadering van het zorgpersoneel in VTE per 30 bedden 

 Standaard  
coëfficiënt beta 

Significantie 

Graad van zorgbehoevendheid (aandeel B-, 
C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 

0,450 0,000 

Mate van RIZIV-financiering (% RVT-
bedden) 

0,399 0,000 

Dagprijs 0,246 0,001 
Grootte van de instelling (aantal bedden) -0,092 0,211 

* Dit model verklaart 60,9% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000; F=30,612). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens RIZIV 
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Hetzelfde model kan ook nog eens toegepast worden op het niet-zorgpersoneel 
(keuken-, onderhouds-, administratief- en animatiepersoneel). Ook dit model kan 
verklaard worden door de variabelen grootte, zorgbehoevendheid, mate van 
RIZIV-financiering en dagprijs. De variabelen verklaren 14,1% (=R2) van de totale 
variantie. In dit model zijn de vier verklarende variabelen significant. Het verschil 
in personeelsomkadering van het niet-zorgpersoneel wordt in de eerste plaats 
verklaard door de mate van RIZIV-financiering. Hoe beter de financiering, hoe 
lager de omkadering van het niet-zorgpersoneel in de instelling. De tweede en 
derde factor, de graad van zorgbehoevendheid van de bewoners en de hoogte van 
de dagprijs, vertonen een positieve relatie met de omkadering van niet-zorgperso-
neel. De grootte van het rustoord is in dit model ook significant en vertoont een 
negatief verband: hoe groter de instelling, hoe lager de omkadering van het niet-
zorgpersoneel in de instelling. We zouden hier kunnen spreken van mogelijke 
schaalvoordelen. 

Tabel 6.4 Meervoudige regressieanalyse; verklarende variabelen voor verschillen in de 
personeelsomkadering van het niet-zorgpersoneel in VTE per 30 bedden 

 Standaard  
coëfficiënt beta 

Significantie 

Mate van RIZIV-financiering (% RVT-
bedden) 

-0,345 0,020 

Graad van zorgbehoevendheid (aandeel B-, 
C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 

0,339 0,022 

Dagprijs 0,257 0,019 
Grootte van de instelling (aantal bedden) -0,233 0,035 

* Dit model verklaart 14,1% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,005; F=4,108). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens RIZIV 

2. Niet-forfaitpersoneel 

Het niet-forfaitpersoneel kan gedefinieerd worden als het personeel dat tewerk-
gesteld is in de instelling bovenop de gefinancierde RIZIV-normen. 

Volgens de resultaten van de steekproef, waarbij 81 instellingen zijn weerhouden, 
is 29% van het tewerkgesteld verplegend en verzorgend personeel niet-forfaitper-
soneel, waarbij dit gemiddeld 30% is bij de verzorgenden en 23% bij de verpleeg-
kundigen. Dit cijfer is lager dan de 40% niet-forfaitpersoneel uit een studie van het 
HIVA in 1995 (De Prins & Lanoye, 1995), studie die overigens refereert naar een 
periode waarin de normen nog lager waren. Wij vertrokken voor deze berekening 
van de effectief gepresteerde jobtime van het verzorgend personeel, zoals wij deze 
kennen uit de SSC-gegevens. Om het forfaitpersoneel te berekenen, werd de 
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verhouding gebruikt van het aantal geregistreerde RIZIV-dagen per zorgafhanke-
lijkheidsgraad, waarbij de verhouding vervolgens toegepast werd om het aantal 
bedden per forfaitcategorie per instelling te berekenen. Door de RIZIV-normen 
(die per 30 bedden naar afhankelijkheidsgraad zijn uitgedrukt) toe te passen op 
het berekend aantal bedden per forfaitcategorie, kennen we het ‘forfaitpersoneel’. 

Van de 81 weerhouden instellingen, stellen 4 instellingen minder verpleegkun-
digen tewerk dan waartoe zij volgens de RIZIV-normen verplicht zijn. Dit verschil 
is bij de 4 instellingen echter kleiner dan 0,5 VTE. Vier instellingen stellen minder 
verzorgenden tewerk dan waartoe zij volgens de RIZIV-normen verplicht zijn. Bij 
2 van deze instellingen is dit verschil groter dan 1 VTE (1,6 VTE en 5 VTE). Wan-
neer we de verpleegkundigen en verzorgenden samen bekijken, is er slechts één 
instelling die onder de RIZIV-normen gesitueerd is. Het procentueel aandeel niet-
forfaitpersoneel van deze instellingen wordt gelijkgesteld aan 0 (aangezien zij 
geen niet-forfaitpersoneel tewerk stellen).  

Tabel 6.5 Aandeel van het niet-forfaitpersoneel, naar grootte van de instelling, 2000, aandeel 
in % 

 Aantal 
observaties 

Gemiddeld aandeel 
niet-forfait-
personeel 

(verpleegkundigen 
+ verzorgenden) 

Gemiddeld aandeel 
niet-forfait-
personeel 

(verpleegkundigen) 

Gemiddeld 
aandeel niet-

forfaitpersoneel 
(verzorgenden) 

1-49 bedden 4 33,98 36,44 28,84 
50-74 bedden 14 34,63 20,70 39,09 
75-99 bedden 24 28,34 24,00 29,63 
100-149 bedden 28 26,24 23,16 26,94 
>150 bedden 11 25,82 18,72 29,74 
Totaal 81 28,64 23,03 30,31 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 
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Tabel 6.6 Aandeel van het niet-forfaitpersoneel (verpleegkundigen en verzorgenden), naar 
zorgbehoevendheid van de bewoners, 2000, aandeel in % 

 Gemiddeld aandeel 
niet-forfait-
personeel 

(verpleegkundigen 
+ verzorgenden) 

Gemiddeld aandeel 
niet-forfait-
personeel 

(verpleegkundigen) 

Gemiddeld aandeel 
niet-forfait-
personeel 

(verzorgenden) 

Procentueel aandeel RVT-bedden   
<20% 35,03 22,71 40,77 
Tussen 20 en 30% 30,40 26,51 30,63 
Tussen 30 en 40% 27,19 19,65 30,40 
Tussen 40 en 50% 22,61 16,21 25,79 
>50% 25,43 24,79 23,80 
Totaal 28,64 23,03 30,31 

Procentueel aandeel B-, C- en C+/Cd- forfaits   
<55% 40,59 19,07 49,62 
Tussen 55 en 65% 31,83 25,47 34,01 
Tussen 65 en 75% 28,33 24,38 29,61 
>75% 23,67 22,03 23,27 
Totaal 28,64 23,03 30,31 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

2.1 Het verband tussen het tewerkgesteld niet-forfaitpersoneel en de 
zorgafhankelijkheid van de bewoners 

Om het verband na te gaan tussen de zorgafhankelijkheid van de bewoners en het 
aandeel van het niet-forfait verplegend en verzorgend personeel in de totale 
tewerkstelling, maken we gebruik van enkelvoudige regressieanalyse. Uit onder-
staande grafieken blijkt een negatief verband te bestaan tussen de zorgbehoe-
vendheid uitgedrukt in het aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen en het procen-
tueel aandeel niet-forfait verplegend en verzorgend personeel. Opmerkelijk is wel 
dat er geen significant verband bestaat tussen zorgbehoevendheid uitgedrukt in 
B-, C- en C+/Cd-forfaits en het aandeel niet-forfait verplegend personeel 
(Prob>5%). De helling van de regressierechte voor het aandeel verzorgend niet-
forfaitpersoneel is hoger dan de rechte voor de totale groep niet-forfait verpleeg-
kundigen en verzorgenden. M.a.w. naarmate het aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-
dagen toeneemt, wordt er relatief minder verzorgend personeel boven de gefinan-
cierde norm tewerkgesteld. Dit verband geldt echter enkel voor verzorgenden en 
niet voor de verpleegkundigen. Dit betekent dat naast het feit dat de omkade-
ringsnormen een onderschatting zijn van de werkelijkheid, de omkaderingsnor-
men voor O- en A-patiënten extra onderschat zijn, en dit voornamelijk bij het ver-
zorgend personeel. Zowel in % maar ook in absoluut aantal VTE niet-forfaitperso-
neel is dit groter, naar men meer O- en A-dagen noteert. Deze zorgtaken uitge-
voerd door het verzorgend personeel moeten blijkbaar gepresteerd worden, 
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ongeacht het forfait. Voor verpleegkundigen is de forfaitomkadering blijkbaar veel 
beter aansluitend bij de behoeften. 

!

!

!

!
!

!

!

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Procentueel aandeel B, C en C+/Cd RIZIV-dagen in totaal aantal RIZIV-dagen ROB, RVT, KV en dagverzorging

10

20

30

40

50

60

70
Procentueel aandeel niet-forfait verplegend en verzorgend personeel 

Zorgafhankelijkheid
%-aandeel B, C, C+/Cd-forfaits
R² 0,277
a coëff. 0,625
b coëff. -0,487
F-waarde 31,272
Prob>F 0,000

 

* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld procentueel 
aandeel niet-forfait verzorgend personeel weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie 
(aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <55%, tussen 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80% 
en ≥80%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.8 Verband tussen procentueel aandeel niet-forfait zorgpersoneel (verplegend en 
verzorgend) en zorgbehoevendheid (aantal B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld procentueel 
aandeel niet-forfait verplegend personeel weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie 
(aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <55%, tussen 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80% 
en ≥80%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.9 Verband tussen procentueel aandeel niet-forfait verplegend personeel en 
zorgbehoevendheid (aantal B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld procentueel 
aandeel niet-forfait verplegend personeel weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie 
(aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <55%, tussen 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80% 
en ≥80%) 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.10 Verband tussen het aantal niet-forfait verplegend personeel per 30 bedden en 
zorgbehoevendheid (aantal B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld procentueel 
aandeel niet-forfait verzorgend personeel weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie 
(aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <55%, tussen 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80% 
en ≥80%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.11 Verband tussen procentueel aandeel niet-forfait verzorgend personeel en 
zorgbehoevendheid (aantal B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld procentueel 
aandeel niet-forfait verzorgend personeel weergegeven per zorgbehoevendheidscategorie 
(aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <55%, tussen 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-75%, 75-80% 
en ≥80%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.12 Verband tussen het aantal niet-forfait verzorgend personeel per 30 bedden en 
zorgbehoevendheid (aantal B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 

2.2 Het verband tussen het tewerkgesteld niet-forfaitpersoneel en de grootte 
van de instelling 

In onderstaand boxdiagram wordt de relatie weergegeven tussen de grootte van 
de instelling en de afwijking van de RIZIV-norm voor 7 verschillende groottecate-
gorieën van instellingen (uitgedrukt in aantal bedden). Een boxdiagram geeft 
informatie over de verdeling van een variabele.22 

                                                 
22  Op de verticale as staan de waarden van een variabele en op de horizontale as de groepen 

waarvoor het boxdiagram is opgesteld. In het diagram staat voor elke groep een rechthoek, een 
‘box’. Deze rechthoek geeft informatie over de spreiding van de variabele. De bovengrens van 
de box wordt gevormd door het 75ste percentiel en de ondergrens door het 25ste percentiel. De 
helft van alle waarnemingen ligt dus in de box. De horizontale lijn in de box verwijst naar de 
mediaan. Boven en onder de box staan nog 2 horizontale lijnen, snorharen genoemd. Deze 
snorharen staan op 1,5 keer de interkwartielafstand van respectievelijk het eerste (onderste 
lijn) en het derde (bovenste lijn) kwartiel. Outliers zijn waarnemingen die meer dan 1,5 keer de 
interkwartielafstand boven het 75ste percentiel (of onder 25ste percentiel) liggen (Huizingh, 
1999).  



114 Hoofdstuk 6 

 

8101013181111N =

Grootte instelling

7,006,005,004,003,002,001,00

A
fw

ijk
in

g 
pe

r 3
0 

be
dd

en

6

5

4

3

2

1

0

 

* 3 outliers werden in de grafiek niet in rekening gebracht (1 in groep 3 met waarde -1,89 en 2 
in groep 5met waarden 4,93 en 6,39). De instellingen werden opgedeeld in 
7 groottecategorieën; aantal bedden <65, 65-79, 80-94, 95-109, 110-124, 125-154 en ≥155. Het 
aantal instellingen in deze groottegroepen bedragen respectievelijk 11, 11, 18, 13, 10, 10 en 8. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van SSC-gegevens 

Figuur 6.13 Afwijking tussen het werkelijk tewerkgesteld verpleegkundig en verzorgend 
personeel in VTE per 30 bedden en de RIZIV-norm, voorgesteld in Boxdiagram 
(gemiddelden, standaarddeviatie, minima en maxima per groottecategorie) 

In onderstaande grafieken wordt het verband nagegaan tussen de grootte van de 
instelling en het aandeel niet-forfaitpersoneel in de totale tewerkstelling van een 
instelling. Net zoals bij de graad van zorgbehoevendheid van de bewoners blijkt 
ook hier een negatief verband te bestaan tussen beide variabelen. Dit verband is 
echter enkel significant bij de groep verzorgenden en verpleegkundigen samen. 
Het komt ons voor dat het verplegend personeel beter wordt ingevuld, en ook 
gedefinieerd is, door de hulpbehoevendheid en de RIZIV-financiering. Het ver-
zorgend personeel wordt met extra vrijheidsgraden, maar blijkbaar minder finan-
ciering, extra ingevuld vooral bij de laagste categorieën van hulpbehoevendheid.  
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld procentueel 
aandeel niet-forfait verzorgend personeel weergegeven per groottecategorie (aantal bedden 
ROB, RVT, KV en DV <50, tussen 50-70, 70-85, 85-100, 100-120, 120-150 en ≥150 bedden). De 
serviceflatbedden werden niet meegerekend in het aantal bedden. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.14 Verband tussen procentueel aandeel niet-forfait zorgpersoneel (verplegend en 
verzorgend) en grootte van de instelling 

2.3 Het verband tussen het tewerkgesteld niet-forfaitpersoneel en de 
RIZIV-financiering 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat naarmate het percentage RVT-bedden toe-
neemt (wat een indicatie is van een betere RIZIV-financiering), het procentueel 
aandeel niet-forfait zorgpersoneel (verpleegkundigen en verzorgenden) afneemt. 
Er bestaat enkel een significant verband tussen de graad van RIZIV-financiering 
en het aandeel niet-forfait verzorgend personeel, en niet met het aandeel niet-for-
fait verplegend personeel. Naarmate een instelling een betere RIZIV-financiering 
kent (wat overeenstemt met een hoger percentage RVT-bedden), wordt er relatief 
minder verzorgend personeel boven de gefinancierde norm tewerkgesteld. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde personeels-
omkadering per 30 bedden weergegeven per categorie van procentueel aantal RVT-bedden 
(aandeel RVT-bedden <20%, tussen 20-25%, 25-30%, 30-40%, 40-50%, 50-60% en >60%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.15 Verband tussen procentueel aandeel niet-forfait verzorgend en totaal verplegend en 
verzorgend personeel en de mate van RIZIV-financiering 

2.4 Het verband tussen het tewerkgesteld niet-forfaitpersoneel en de dagprijs 

Het verband tussen de aangerekende dagprijs van een instelling en het procen-
tueel aandeel niet-forfait zorgpersoneel (verzorgenden + verpleegkundigen) is 
slechts grenssignificant (Prob>F=0,040; R2=0,043), maar wijst op een positief ver-
band; hoe hoger de dagprijs, hoe hoger het aandeel tewerkgesteld niet-forfait 
zorgpersoneel. Het verband tussen de dagprijs en het procentueel aandeel niet-
forfait verpleegkundigen is niet significant, het verband tussen de dagprijs en het 
procentueel aandeel niet-forfait verzorgenden is wel significant. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld aantal perso-
neelsleden weergegeven per dagprijscategorie (Dagprijs <30 euro; tussen 30-32,5 euro; 32,5-
35; 35-37,5; 37,5-40 en >40 euro) 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.16 Verband tussen procentueel aandeel niet-forfait verzorgend en totaal verplegend en 
verzorgend personeel en de dagprijs 

De dagprijs vertoont zoals hierboven reeds werd aangegeven een significant ver-
band met het aantal VTE verzorgenden per 30 bedden. Er wordt tevens een signi-
ficante relatie vastgesteld tussen de dagprijs en het aantal VTE niet-forfait verzor-
gend personeel per 30 bedden. Hoe hoger de dagprijs, hoe meer VTE verzorgen-
den worden tewerkgesteld bovenop het aantal verzorgenden dat gefinancierd 
wordt via het RIZIV. Er wordt geen significant verband vastgesteld tussen de 
dagprijs en het aantal niet-forfait verpleegkundigen per 30 bedden. 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel het gemiddeld aantal perso-
neelsleden weergegeven per dagprijscategorie (Dagprijs <30 euro; tussen 30-32,5 euro; 32,5-
35; 35-37,5; 37,5-40 en >40 euro) 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens en SSC-gegevens 

Figuur 6.17 Verband tussen het aantal niet-forfait verzorgend personeel per 30 bedden en de 
dagprijs 

2.5 Meervoudige regressieanalyse: het verband tussen het tewerkgesteld niet-
forfaitpersoneel en de zorgbehoevendheid van de bewoners, de grootte van 
de instelling, de mate van RIZIV-financiering (% RVT-bedden) en de 
dagprijs 

Uit voorgaande analyse konden wij een verband afleiden tussen de verklarende 
variabelen graad van zorgbehoevendheid van de bewoners (uitgedrukt in aandeel 
B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen), de grootte van de instelling (uitgedrukt in aantal 
ROB-, RVT-, DV- en KV-bedden), de mate van RIZIV-financiering (percentage 
RVT-bedden), de dagprijs en de te verklaren variabele die het procentueel aandeel 
weergeeft van het niet-forfait verzorgend personeel t.o.v. het totaal tewerkgesteld 
personeel. Om de onderlinge samenhang tussen de verklarende variabelen na te 
gaan, maken we gebruik van meervoudige regressieanalyse. Dit model blijkt 
36,1% (=R2) van de totale variantie te verklaren. Er zijn dus nog tal van andere 
factoren, welke niet in het model werden opgenomen, die een rol spelen in het 
bepalen van de grootte van het procentueel aandeel tewerkgesteld niet-forfait 
zorgpersoneel (verpleegkundigen en verzorgenden). Van de in het model opgeno-
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men verklarende variabelen is enkel de graad van zorgbehoevendheid en de 
dagprijs significant.  

Tabel 6.7 Meervoudige regressieanalyse; verklarende variabelen voor het procentueel aandeel 
niet-forfait verpleegkundig en verzorgend personeel  

 Standaard  
coëfficiënt beta 

Significantie 

Graad van zorgbehoevendheid (aandeel B-, 
C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 

-0,586 0,000 

Dagprijs 0,261 0,006 
Grootte van de instelling (aantal bedden) -0,176 0,065 
Mate van RIZIV-financiering (% RVT-

bedden) 
0,075 0,552 

* Dit model verklaart 36,1% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,000; F=11,608). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens RIZIV 

Dezelfde verklarende variabelen kunnen ook gebruikt worden om het aantal VTE 
niet-forfait verzorgenden of verpleegkundigen per 30 bedden te verklaren. Het 
aantal niet-forfait verpleegkundigen per 30 bedden kan op geen significante wijze 
gerelateerd worden aan voorgenoemde variabelen. Het model verklaart wel voor 
19,9% het verschil in het aantal VTE niet-forfait tewerkgestelde verzorgenden per 
30 bedden. De variabele dagprijs is hier de belangrijkste verklarende variabele. 

Tabel 6.8 Meervoudige regressieanalyse; verklarende variabelen voor het aantal VTE niet-
forfait verzorgend personeel per 30 bedden 

 Standaard  
coëfficiënt beta 

Significantie 

Dagprijs 0,403 0,000 
Graad van zorgbehoevendheid (aandeel B-, 

C- en C+/Cd-RIZIV-dagen) 
-0,338 0,018 

Grootte van de instelling (aantal bedden) -0,095 0,370 
Mate van RIZIV-financiering (% RVT-

bedden) 
0,124 0,381 

* Dit model verklaart 19,9% van de variantie (=R2), en is significant (Prob>F=0,001; F=5,662). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens, SSC-gegevens en gegevens RIZIV 
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HOOFDSTUK 7 
Situering in de financiering van de zorgsector in België 

In voorgaande hoofdstukken beschreven wij de determinanten van de kostprijs 
van de residentiële zorg en de mate dat de overheidsfinanciering er op inspeelt. In 
dit hoofdstuk situeren wij de financiering van de rusthuizen vooreerst in macro-
termen in de context van de RIZIV-begroting en de totale financiering van de 
ouderenzorg. In een tweede en derde paragraaf vergelijken wij de rusthuisfinan-
ciering met de thuiszorg, de PVT’s en de voorzieningen voor personen met een 
handicap. In een laatste paragraaf valideren wij onze vaststellingen met een syn-
these van deze informatie en een aantal buitenlandse cijfers. In een volgend 
hoofdstuk gaan wij dieper in op de buitenlandse evidentie.  

Twee elementen voor het Belgische-Vlaamse debat zijn belangrijk. Vooreerst zijn 
in de psychiatrie en de zorg voor personen met een handicap gelijkaardige resi-
dentiële zorgplaatsen met een iets hoger zorgforfait voorhanden. Daarnaast wordt 
in de thuiszorg ook huishoudelijke hulp en maaltijdbedeling voor een deel collec-
tief gefinancierd, met min of meer grotere mate van eigen bijdrage naar draag-
kracht.  

1. Situering in de overheidsbudgetten voor gezondheidszorg en 
ouderenzorg 

In onderstaande tabel worden de RIZIV-uitgaven aan de ouderensector samenge-
vat voor de periode van 1985 tot 2002. Het aandeel van de ouderensector in de 
totale RIZIV-uitgaven aan geneeskundige verzorging steeg van 1,44% in 1985 tot 
7,27% in 2001, waarvan 4,53% voor RVT, 2,73% voor ROB en 0,02% voor dagver-
zorgingscentra. De vastgestelde uitgaventoename is zowel het gevolg van een 
volume-effect (groei van het aantal verpleegdagen), een structuureffect (verschui-
ving van ROB naar RVT en de wijziging in de mix van forfaits) als van een prijs-
effect (wijziging van de gemiddelde RIZIV-prijs).  

In 2001 bedroegen de RIZIV-uitgaven voor deze forfaits aan de ROB’s en RVT’s 
998 miljoen euro, of 7,2% van de totale RIZIV-uitgaven aan geneeskundige ver-
zorging. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de RIZIV-uitgaven tussen 1995 en 2001 
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met 70,5% zijn toegenomen. Het aandeel in de totale RIZIV-uitgaven steeg van 
5,91% naar 7,22% (RIZIV, 2002).  
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* Voor het objectief in 2002 werd geen onderscheid gemaakt tussen ROB, RVT en dagverzor-
ging. 

Bron: RIZIV 

Figuur 7.1 Evolutie RIZIV-uitgaven, België, 1990-2002 



 

 

Tabel 7.1 Evolutie RIZIV-uitgaven, in miljoenen euro, België, 1985-2000 

 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
(objectief) 

Ouderensector           
Rust- en verzorgingstehuizen 12 145 269 291 285 336 419 508 623  
Rustoorden voor bejaarden 57 91 318 353 356 362 363 360 375  
Dagverzorgingscentra 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
Totaal 69 236 587 644 641 698 782 868 1 001 1 151 

Totale RIZIV-uitgaven 4 788 7 071 9 938 10 957 10 656 11 294 12 029 12 819 13 774 14 381 

In index (1995=100)           
Ouderensector           
Rust- en verzorgingstehuizen   100,0 108,2 105,9 124,9 155,8 188,8 231,6  
Rustoorden voor bejaarden   100,0 111,0 111,9 113,8 114,2 113,2 117,92  
Totaal   100,0 109,7 109,2 118,9 133,2 147,9 170,5 196,1 
Totale RIZIV-uitgaven   100,0 110,3 107,2 113,6 121,0 129,0 138,6 144,7 

Totaal (1985=100) 100,0 342,0 850,7 933,3 929,0 1 011,6 1 133,3 1 258,0 1 450,7 1 668,1 
Totale RIZIV-uitgaven 

(1985=100) 
100,0 147,7 207,6 228,8 222,6 235,9 251,2 267,7 287,7 300,4 

Bron: RIZIV, Jaarverslagen 
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Tabel 7.2 Inspanningen RIZIV, Vlaamse Gemeenschap en eigen bijdragen in de financiering van de chronische zorg, raming, 1994-2002 

   Publieke financiering Eigen bijdragen 
 RVT1 ROB1 Zorgverzekering Aan-

deel 
Totaal Eigen aandelen   

Alge-
meen 
totaal 

   

Ver-
pleeg-
kun-
dige 

thuis-
zorgen 

Aan-
deel 

RIZIV 

Bejaar-
den-
zorg 

Gezins-
aange-
legen-
heden 

VIPA 
rustoor-

den Terug-
beta-

lingen 

Dotatie 
en int. 
fonds 

Vlaamse 
Gemeen-

schap 

Publieke 
financie-

ring 

RVT ROB Thuis-
verple-

ging 

Gezins-
zorg 

 

In miljoen euro                
1994 135 126 216 477 522 159 0 0 0 212 689 135 234 14 38 1 109 
1995 149 148 237 534 2 166 33 0 0 202 736 149 274 15 39 1 214 
1996 167 171 269 606 2 172 37 0 0 211 817 167 318 17 40 1 359 
1997 182 174 273 629 2 175 51 0 0 228 857 182 324 17 41 1 422 
1998 208 170 312 690 11 192 32 0 0 234 924 208 316 20 45 1 514 
1999 260 171 337 767 11 210 53 0 99 373 1 140 260 317 22 49 1 787 
2000 315 169 362 846 1 222 66 0 99 389 1 235 315 315 23 52 1 939 
2001 397 169 388 954 12 279 47 0 94 432 1 386 397 314 25 66 2 186 
2002 441 188 401 1 029 19 314 45 74 77 529 1 558 441 349 26 74 2 446 

In percentage van totaal                
1994 12,14 11,38 19,48 43,00 4,72 14,37 0,00 0,00 0,00 19,09 62,09 12,14 21,14 1,24 3,38 100,00 
1995 12,29 12,17 19,56 44,02 0,19 13,67 2,76 0,00 0,00 16,62 60,64 12,29 22,60 1,25 3,22 100,00 
1996 12,25 12,59 19,78 44,62 0,14 12,64 2,74 0,00 0,00 15,52 60,14 12,25 23,37 1,26 2,97 100,00 
1997 12,82 12,27 19,17 44,27 0,14 12,28 3,60 0,00 0,00 16,01 60,28 12,82 22,79 1,22 2,89 100,00 
1998 13,76 11,24 20,58 45,58 0,71 12,69 2,08 0,00 0,00 15,48 61,07 13,76 20,87 1,31 2,99 100,00 
1999 14,52 9,54 18,87 42,93 0,60 11,75 2,96 0,00 5,55 20,86 63,79 14,52 17,72 1,20 2,76 100,00 
2000 16,23 8,73 18,66 43,62 0,07 11,44 3,42 0,00 5,11 20,05 63,67 16,23 16,22 1,19 2,69 100,00 
2001 18,15 7,72 17,76 43,63 0,53 12,74 2,17 0,00 4,31 19,75 63,38 18,15 14,34 1,13 3,00 100,00 
2002 18,01 7,68 16,38 42,06 0,78 12,81 1,84 3,04 3,14 21,61 63,67 18,01 14,25 1,05 3,02 100,00 

1 RIZIV-budgetten ROB en RVT verdeeld over de gewesten op basis van aandeel bedden gewogen met forfaits van deze bedden (raming tot 1997 op 
basis van verdeling 1/1/1997 – raming vanaf 1997 op basis van verdeling bedden 1/1/2000). 

2 Deze begrotingspost is hier nog met inbegrip van dotaties fonds bouw die vanaf 1995 onder VIPA-middelen staan (zie Pacolet J., Vanderleyden L., 
Debrabander K. & Lanoye H., 1998). 

Bron: Vlaamse administratie, RIZIV en eigen ramingen 
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De aanzienlijke verhoging van de rusthuisfinanciering vanuit het RIZIV heeft 
vermeden dat de dagprijzen niet meer hoefden te stijgen dan de inflatie, maar is 
voor het overige blijkbaar volledig nodig geweest om de gestegen zorgkosten op 
te vangen omwille van de gestegen afhankelijkheid van de bewoners. De recon-
versie van ROB-bedden naar RVT-bedden heeft dan ook nagenoeg geen merkbare 
wijziging aangebracht in de verhouding collectieve zorgfinanciering/eigen bijdra-
gen via de dagprijs voor de ROB’s, maar wel voor de RVT’s. Samen met het geste-
gen aandeel RVT-bedden heeft de totale sector wel een stuk vooruitgang geboekt 
in vergelijking met wat in het buitenland reeds verworven was. Een alternatieve 
gestileerde raming (zie tabel 7.11) stelt immers tegenover een RIZIV-budget van 
662 miljoen euro, nog altijd een budget van eigen bijdragen van ongeveer 855 mil-
joen euro. Op kruissnelheid in 2004 zal de Vlaamse zorgverzekering daar 100 mil-
joen euro van compenseren. Merk ook op dat deze terugbetaling/ten laste neming 
in de Vlaamse zorgverzekering niet gedifferentieerd is naar zorgcategorie, noch 
naar inkomen. De niet-inkomensmodulering is verdienstelijk omdat zij daarmee 
de uitkering universeel en niet inkomens- of vermogensgetest maakt; de afwezig-
heid van enige band met zorgbehoefte roept vragen op. Indien zij evenwel een 
compensatie is voor niet-medische kosten bovenop de (overige) zorgkosten, wordt 
het vlakke verloop evenwel verdedigbaar aangezien uit ook onze analyse dergelijk 
vlak kostenverloop opvalt.  

Het feit dat deze kosten in het nieuwe systeem voor compensatie in aanmerking 
komen, illustreert dat er argumenten voor overheidsinterventie aanwezig zijn. Zij 
ondersteunen onze argumentatie voor een grotere overheidsfinanciering. Het feit 
dat deze bijdrage zich amper op iets meer dan 1/9 (wat op zich niet onaanzienlijk 
is) van de werkelijke kost situeert, is enkel begrijpelijk vanuit budgettaire beper-
kingen.  

2. Financiering psychiatrische verzorgingstehuizen 

Eind jaren ’80 werd de psychiatrische sector grondig hervormd. Hierbij werden de 
chronische psychiatrische ziekenhuisbedden omgeschakeld naar psychiatrische 
verzorgingsbedden (PVT) en plaatsen beschut wonen (Handboek Gezondheids-
economie, 1999). De psychiatrische verzorgingstehuizen richten zich tot personen 
met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis en tot mentaal gehandi-
capten, en dus niet specifiek tot ouderen die vooral nood hebben aan continue 
begeleiding. De bewoners zijn echter hoofdzakelijk ouderen met dementiestoor-
nissen. In 2000 heeft deze sector een aandeel van 0,57% in de totale RIZIV-uitga-
ven (58 miljoen euro). Tussen 1995 en 2000 kenden de uitgaven in PVT’s een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 3,6% (Handboek Gezondheidseconomie, 2002). 
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2.1 Vaststelling opnameprijs 

Voor de zorgen verstrekt in de PVT’s werd een verpleegdagprijs bepaald. In Bel-
gië bedroeg de prijs voor een verblijf in een PVT eind 2002 84,9 euro per dag. De 
ziekteverzekering betaalt hiervan 55,8 euro terug als tegemoetkoming voor de 
kosten van de verzorging. De overige hotelkosten (woon- en leefkost) zouden 
door de patiënt gedragen worden. De bijdrage moest echter wel draaglijk blijven 
voor de patiënt, zodat deze niet systematisch moet terugvallen op familie en/of 
OCMW. Daarom werd door de overheid besloten dat een deel van de opnameprijs 
door hen gedragen wordt (25% door het Ministerie van Volksgezondheid en 75% 
door het RIZIV), in tegenstelling tot de rusthuissector. Het bedrag van de tussen-
komst in de verblijfskost is afhankelijk van de categorie van bewoners. De 
opnameprijs, waarvan de Staat een tussenkomst betaalt, voor personen in psy-
chiatrische verzorgingstehuizen, vastgesteld door de Minister van Volksgezond-
heid, bestaat uit drie delen: 
- Een eerste deel dat de afschrijvingslasten (met inbegrip van de financiële las-

ten voor leningen) en de kredietlasten op korte termijn dekt (deel A); 
- Een tweede deel dat de werkingskosten (deel B1) en de lasten van het verzor-

gende en paramedische personeel (deel B2) dekt; 
- Een derde deel dat betrekking heeft op de inhaalbedragen (deel C). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opnameprijs in een PVT. 

Tabel 7.3 Dagprijs in een PVT, België, 1997, in euro 

Deel A Deel B Deel C Totaal 
 B1 B2 

Medisch 
forfait    

  Psychia-
trische 
patiënt 

Mentaal 
gehandi-

capte 

  Psychia-
trische 
patiënt 

Mentaal 
gehandi-

capte 

2,48 24,57 49,88 54,49 1,17 0 76,92 81,53 

* Delen A en C zijn niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deel B2 is 
gelijk aan het bedrag van de tegemoetkoming van de ziekteverzekering in de opnameprijs. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen personen met een langdurige en gestabili-
seerde psychische stoornis en de mentaal gehandicapten. Het medisch forfait houdt het for-
faitair bedrag in om de kosten te dekken van het toezicht door een arts-specialist in de neuro-
psychiatrie of in de psychiatrie. 

Bron: Handboek Gezondheidseconomie, 1999 

De staatstussenkomst in de verblijfskost is variabel. Bij de hoogste tussenkomst 
blijft er nog (eind 2002) 16,71 euro per dag voor rekening van de patiënt, of 
501,3 euro per maand (Persbericht Ministers Frank Vandenbroucke, Minister 
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Sociale Zaken en Minister Jef Tavernier, Minister Volksgezondheid, 9 decem-
ber 2002).  

Tabel 7.4 Ten laste neming van de zorgkost en de verblijfskost, België, december 2002, in euro 

Categorie patiënt Totale kost  
per dag 

Zorgkost ver-
goed door 
ziektever-
zekering 

Verblijfskost 
vergoed door 

overheid 

Eigen 
bijdrage in 

verblijfskost 

Deel uitmakend van gezin1 84,9 55,82 12,39 16,71 
Alleenstaanden met recht op 

verhoogde 
tegemoetkoming 

84,9 55,82 7,44 21,66 

Alle andere rechthebbenden 84,9 55,82 3,72 25,38 

1 In deze eerste categorie vallen de gerechtigden die ofwel personen in het kader van de ver-
zekering voor geneeskundige verzorging ten laste hebben ofwel in het kader van een rechter-
lijke beslissing of notariële akte verplicht zijn om onderhoudsgeld te storten. Ook de recht-
hebbenden die in de verzekering voor geneeskundige verzorging ingeschreven staan als per-
sonen ten laste van een gerechtigde vallen in deze categorie.  

2 Of 60 euro wanneer het iemand met een mentale handicap is. 

Bron: Koninklijk Besluit, 17 december 2002 

2.2 PVT-forfait 

Het PVT-forfait wordt toegekend aan patiënten die aangewezen zijn op verzor-
ging en bijstand van derden en die voldoen aan één van de criteria voor opname 
in een PVT. De toekenning gebeurt op basis van een medisch getuigschrift van de 
behandelende arts, goedgekeurd door een adviserende geneesheer van de verze-
keringsinstelling van de rechthebbende. 

3. Financiering sector gehandicaptenzorg 

De financiering van voorzieningen van gehandicapten vallen niet onder de sociale 
zekerheidsuitgaven. Tot 1980 behoorde de ganse welzijnszorg tot de bevoegdheid 
van de nationale (nu federale) overheid. Door de grondwetsherzieningen van 1980 
en 1988 werd in 1990 het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met 
een Handicap (VFSIPH) opgericht. Dit fonds was bevoegd over de tewerkstelling 
met inbegrip van de beschutte tewerkstelling, de opvang en begeleiding in collec-
tieve en ambulante voorzieningen en de individuele tussenkomsten voor sociale 
en materiële hulp. Het Vlaams Fonds komt rechtstreeks in verbinding met perso-
nen met een handicap via de toegang tot het systeem (via inschrijving) en via het 
verlenen van rechtstreekse vormen van bijstand aan de personen met een handi-
cap of zijn werkgever. Deze individugerichte bijstand kan bestaan uit tussenkom-
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sten voor beroepsopleiding, tussenkomsten voor tewerkstelling of tussenkomsten 
voor individuele materiële hulpmiddelen. Het gaat hier om residuaire tussenkom-
sten, wat betekent dat mogelijke tussenkomsten uit andere wetgevingen eerst 
moeten zijn uitgeput. Naast deze individugerichte prestaties verleent het Vlaams 
Fonds ook collectief gerichte prestaties via bijstand aan erkende voorzieningen 
(Jaarverslag 2001, Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een 
handicap).  

De laatste jaren kwamen er verschillende soorten zorgvormen op voor personen 
met een handicap. Zo ontstond het persoonlijk assistentiebudget (PAB), het per-
soonsgebonden budget voor individuele materiële bijstand (IMB) en worden de 
eerste stappen gezet richting persoonsgebonden budget zorg. Alledrie de maat-
regelen hebben tot doel om de personen met een handicap meer keuzevrijheid en 
zelfstandigheid te geven (VLAFO, 2002). Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Par-
lement het decreet goed over het invoeren van het persoonlijk assistentiebudget 
(PAB). Het persoonlijk assistentiebudget is een door de Vlaamse Regering in het 
leven geroepen zorgvorm die personen met een handicap toelaat met een door het 
VFSIPH uitgekeerd geldbedrag (afhankelijk van de zorgbehoefte) zelf assistentie 
in te kopen. Dit bedrag varieert van 7 437 euro tot 34 700 euro per jaar. Het PAB 
kan echter niet gebruikt worden voor individuele materiële bijstand, medische en 
paramedische behandelingen, onderzoeken of therapieën, door de overheid 
erkende/gesubsidieerde voorzieningen met dezelfde doelstellingen als die van 
het PAB, pedagogische en didactische studiebegeleiding die overlapt met het 
gewoon onderwijs en ondersteuning bij tewerkstelling die overlapt met de 
arbeidstrajectbegeleiding (Aanvraag voor een PAB, VLAFO, 2000).  

Sinds 1 januari 2002 bestaat er een nieuwe reglementering inzake Individuele 
Materiële Bijstand (IMB). Het doel is dat de gebruiker meer vrijheid heeft om het 
aan hem toegekende budget te beheren. Het VFSIPH kan door middel van deze 
maatregel onder bepaalde voorwaarden tussenkomen in de kosten van hulpmid-
delen en aanpassingen (bv. aanpassingen van de woning aan de noden van de 
persoon met een handicap) die, rekening houdend met de technologische evolutie, 
het best de beperkingen als gevolg van een handicap neutraliseren. 

Recent (in 2002) werd ook de basis gelegd voor het Persoonsgebonden Budget 
zorg (PGB). Het PGB zal het huidige Persoonlijk Assistentiebudget samen met de 
Individuele Materiële Bijstand omvatten. Ook zorg die via instellingen wordt 
geboden, zou dan ingekocht kunnen worden waardoor de mogelijkheid bestaat 
tot ‘behoeftegestuurde betoelaging in de voorzieningen’. Hierdoor zouden ook de 
voorzieningen een meer flexibele en meer vraaggerichte zorg kunnen aanbieden 
(Vlaams Parlement Beknopt verslag, 12 december 2001). Met het invoeren van het 
persoonsgebonden budget (PGB) wordt de wijze van financiering een geïndivi-
dualiseerd systeem waarbij de persoon met een handicap in zijn positie van zorg-
vrager wordt versterkt. Het subsidiebedrag is gebonden aan de persoon, geba-
seerd op zijn specifieke behoeften en overdraagbaar aan verschillende zorgaan-
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bieders. Bij het PGB wordt het budget rechtstreeks toegekend waarmee de per-
soon met een handicap zorg en bijstand ‘inkoopt’ en individuele materiële bijstand 
aanschaft. Het PGB kan worden toegekend voor het inkopen van zorgmodules in 
voorzieningen erkend door het Fonds. De persoon krijgt hierdoor de mogelijkheid 
de zorgfuncties waarop hij een beroep wenst te doen, in te kopen. Het PGB kan 
ook worden toegekend voor tussenkomst in de kosten van hulpmiddelen en 
aanpassingen. Door het toekennen van het PGB, op basis van de individuele 
behoeften en de specifieke situatie, kunnen mensen met een handicap zelf bepalen 
welke aanpassingen en hulpmiddelen, en welke specifieke modellen, in hun 
situatie het meest effectief hun sociale integratie zullen bevorderen. Het spreekt 
voor zich dat een dergelijke financiering een ingrijpende verandering zal 
teweegbrengen in het Vlaams Fonds en een grote uitdaging is voor de inschrij-
vingsprocedure van het Fonds (VLAFO, 2002), een nog grotere uitdaging voor de 
voorzieningen, maar misschien de grootste uitdaging voor de personen met een 
handicap zelf. 

Deze aandacht in de zorgsector voor personen met een handicap voor een PAB 
of PGB is nog niet aan de orde in de ouderenzorg. De in hoofdstuk 8 (punt 4.2) 
hierna even gesignaleerde groeiende internationale aandacht voor ‘consumer 
oriented care’, lijkt in Vlaanderen reeds een voedingsbodem gevonden te hebben 
in de sector voor de voorzieningen voor personen met een handicap. De ouderen-
zorgsector lijkt in België nog de richting uit te gaan van een instellingfinanciering. 
Misschien is voor de ouderenzorgsector dan ook een belangrijke conclusie uit 
deze sector dat de forfaitfinanciering in de ouderenzorg (per zorgcategorie van 
bewoners) een nog niet zo slechte vorm is van ‘persoonsgebonden’ budget. 

Tabel 7.5 Uitgaven van het VFSIPH naar vorm en naar doelgroep, in 1 000 euro, 1998 

 Minderjarigen Meerderjarigen Totaal Totaal in % 

Residentieel 166 611,7 253 099,3 419 711,0 79,4 
Semi-residentieel 44 633,2 44 720,0 89 348,3 16,9 
Ambulant 5 324,8 13 981,2 19 298,5 3,7 
Totaal 216 569,7 311 789,3 528 357,8 100,0 

Bron: VFSIPH Jaarverslagen 



 

 

Tabel 7.6 Uitgaven van het VFSIPH aan de verschillende vormen van zorg, in 1 000 euro, 1993-2002 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Thuisbegeleiding 2 285,1 2 455,1 3 569,7 3 103,4 3 450,2 4 011,4 5 073,4 5 890,0 6 741,5 8 440,0 
Begeleid wonen 3 265,5 3 657,9 3 998,5 4 502,0 4 834,7 5 632,4 6 947,0 8 674,8 9 732,1 12 270,0 
Zelfstandig wonen 1 841,6 1 975,5 1 936,0 2 323,0 3 311,1 4 498,8 5 210,5 5 557,7 5 949,2 6 580,0 
Beschermd wonen 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 1 051,1 1 566,7 2 704,5 4 039,4 4 530,0 
Totaal Ambulant 7 392,2 8 088,8 9 504,2 9 928,4 11 671,8 15 193,6 18 797,5 22 827,0 26 462,1 31 820,0 

Internaat 131 046,7 145 492,7 149 242,6 155 710,6 155 895,3 154 546,7 158 594,8 159 503,1 171 318,7 176 960,0 
Tehuizen voor werkenden 13 077,6 15 320,6 15 992,9 18 601,2 18 666,4 17 749,2 19 107,6 20 442,8 21 558,6 23 960,0 
Tehuizen voor niet-werken-

den  
146 422,5 185 383,0 194 590,2 215 084,1 235 664,9 233 850,4 258 800,8 260 671,9 287 953,1 305 990,0 

Kortverblijf 758,8 1 180,2 1 270,0 1 242,7 1 422,9 1 499,8 1 799,7 2 039,9 2 511,9 2 620,0 
Totaal Residentieel 291 305,9 347 376,4 361 095,6 390 638,5 411 649,5 407 646,0 438 303,0 442 657,8 483 342,3 509 530,0 

Dagcentrum n.b. n.b. n.b. n.b. 43 921,8 44 712,6 49 244,0 52 052,2 55 801,0 59 720,0 
Semi-internaat n.b. n.b. n.b. n.b. 43 740,8 44 633,2 47 642,7 48 318,4 57 799,9 58 510,0 
Totaal Semi-residentieel n.b. n.b. n.b. n.b. 87 662,6 89 345,8 96 886,7 100 370,6 113 600,9 118 230,0 

Algemeen totaal     510 983,9 512 185,4 553 987,2 565 855,4 623 405,3 659 580,0 

* n.b.= niet bekend. 

Bron: VFSIPH Jaarverslagen 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de investeringskredieten 
die aan de voorzieningen voor gehandicapten binnen de VIPA-procedure zijn 
voorzien in 2000 en 2001. 

Tabel 7.7 Investeringskrediet voor gehandicaptenvoorzieningen binnen de VIPA-procedure, 
in euro 

 2000 2001 

Nieuwbouw 7 688 660 10 579 909 
Uitbreiding 527 672 846 494 
Verbouwing 1 085 756 1 861 112 
Aankoop + verbouwing 661 458 611 737 
Bijzondere uitrusting 90 754 466 297 
Oprichtingskosten 0 0 
Combinatie van kostensoorten 5 142 922 2 290 708 
Totaal 15 197 223 16 656 256 

Bron: VIPA Jaarverslag, 2000 en 2001 

Een recent onderzoek, uitgevoerd door Bacob-Dexia bank in samenwerking met 
het Vlaams Welzijnsverbond, toonde aan dat 2 op de 5 voorzieningen in de gehan-
dicaptenzorg in 2001 met een negatief resultaat kampten (meer dan 50% van de 
Vlaamse instellingen werden in de financiële analyse onderzocht). De voorzie-
ningen voor gehandicapten ontvingen ongeveer 400 miljoen euro aan subsidies, 
waarvan 350 miljoen besteed werd aan bezoldigingen (90% van de werkings-
middelen), waardoor slechts 50 miljoen euro als werkingssubsidie beschikbaar 
was. Het tekort binnen de onderzochte instellingen bedroeg in 2001 -2,46% of 
9 756 494 euro. De subsidiëring wijkt blijkbaar meer en meer af van het reële 
kostenverloop.  
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Tabel 7.8 Financieel resultaat gehandicaptenzorg, 2000-2001 

 2000 2001 
 % % In euro 

Werkingsopbrengsten 100,00 100,00 396 269 029 
Werkingskosten 102,59 102,46 406 025 523 
Werkingsoverschot/-tekort -2,59 -2,46 -9 756 494 

Financiële opbrengsten 2,05 2,13 8 420 745 
Financiële kosten 0,23 0,24 96 505 
Overschot/tekort uit gewone activiteit -0,77 0,58 -2 287 487 

Uitzonderlijke opbrengsten 1,54 1,64 6 492 703 
Uitzonderlijke kosten 0,63 0,68 2 707 096 

Overschot/tekort van het boekjaar 0,14 0,38 1 498 120 

Bron: Vlaams Welzijnsverbond, 2002 

Een nieuwe studie van Bronselaer en Jacobs (2004, te verschijnen) maakt een 
grondige vergelijking van de personeelsomkadering tussen een nursing centrum 
met personen met een handicap waar personen met een diep mentale handicap 
worden verzorgd en anderzijds een RVT waar personen met dementie worden 
verzorgd. Voor meer details verwijzen wij naar deze studie. Als referentie voor de 
conclusies van deze studie zijn er evenwel een aantal belangrijke verschillen tus-
sen de CPH en de RVT te onthouden, samen te vatten in volgende tabel.  

Tabel 7.9 Verschil in werkingsvoorwaarden tussen een voorziening voor personen met een 
handicap en een RVT 

 Centrum voor personen 
met een handicap (CPH) 

RVT 

VTE per cliënt 0,88 0,48 
VTE per erkende woongelegenheid 0,92 0,63 
VTE per bezette dag per jaar 0,94 0,63 
VTE per effectieve verblijfsdag per jaar 1,00 0,63 
Overheidsfinanciering als % totaal 81,0% 48,0% 
Bijdragen bewoners 18,0% 41,0% 
Aandeel uren vrijwilligers  4,5% 1,5% 

Bron: Bronselaer J., Jacobs T., 2004, Studiedag Vooruitdenken over Zorg in Vlaanderen 

Het opgestarte debat, ook in de publieke opinie, dat hiermee gedocumenteerd 
wordt omtrent de verschillen in financieringsstructuur en werkingsvoorwaarden 
tussen beide sectoren, bevestigt de vaststelling die wij vanuit internationaal per-
spectief maakten dat er een duidelijke publieke onderfinanciering is van de oude-
renzorg. Een deel betreft de directe financiering van het zorgpersoneel, dat blijk-
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baar nu al in de RVT’s en rusthuissector aanwezig is, maar niet door het RIZIV 
wordt gefinancierd. Wij noemen het niet-forfaitpersoneel. Hierna argumenteren 
wij dat deze zorgkosten minstens moeten gedekt worden, maar dat daarenboven 
- en de buitenlandse evidentie ondersteunt dat - dat een groter deel van de reste-
rende kost voor de bewoners wordt gefinancierd door de sociale zekerheid. Boven 
stelden wij ook dat al deze kosten evolutieve begrippen zijn, die evolueren met het 
algemeen welvaartsniveau van de bevolking en de economie, en waarbij ook de 
tussenkomst van de overheid gelijke tred moet houden (een soort ‘welvaartvast-
heid’). 

Daarenboven stelt bovenstaande vergelijking ook het absolute niveau van de 
omkadering (en afgeleid de financiering daarvan) ter discussie. De vergelijking 
omtrent het niveau van financiering hangt echter samen met de afhankelijkheid en 
werkelijke zorgbehoefte van beide categorieën. Wij doen daarover geen uitspraak.  

4. Vergelijking met de thuiszorg en de dienstencheque anno 2004 

De diensten voor gezinszorg (bejaardenhulp) kennen een overheidssubsidie van 
gemiddeld 17,5 euro per uur, terwijl de eigen bijdragen worden gedefinieerd reke-
ning houdend met de inkomenssituatie van de gezinnen. Deze wordt geschat op 
15 à 20% van de totale kostprijs van ongeveer 20 euro (Pacolet, Lanoye & Bouten, 
1998), een situatie die anno 2001 niet noemenswaardig is gewijzigd: zo vermeldt 
Familiehulp in haar jaarverslag een eigen bijdrage van de cliënten van 15%, naast 
73% subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, 5% financiering via lokale overhe-
den en 4% via de Sociale Maribel. De eigen bijdrage varieert van minimum 
0,5 euro tot in theorie de volledige kostprijs (Pacolet, 1997, p. 86), en een gemid-
delde eigen bijdrage van ongeveer 2,5 euro wat de gemiddelde overheidsfinancie-
ring rond 17,5 euro brengt. De nieuwe subsidieregeling geeft kortingen op de 
eigen bijdragen voor de zwaar zorgbehoevende situaties (BEL-score hoger dan 35) 
en voor de intensieve (meer dan 60 uur per maand) en de langdurige zorg (langer 
dan een jaar) (Leus, 2001, p. 97).  

De poetshulp (officieel ‘logistieke hulp en aanvullende thuiszorg’, die in prin-
cipe voor meer zelfredzame personen worden ingeschakeld, kennen een meer 
gefragmenteerde publieke financiering met ondermeer de inschakeling van werk-
gelegenheidsprogramma’s. Ook hier is de bijdrageregeling inkomensgerelateerd, 
met een gemiddelde gebruikersbijdrage in 2001 tussen 3,62 en 5,2 euro, met een 
minimum van 0,63 euro en een maximum van 20,3 euro in de private diensten. Bij 
de OCMW’s bedraagt deze gemiddelde bijdrage tussen 2,55 euro en 6,20 euro en 
gemiddeld 4,09 euro (Misplon & Hedebouw, 2002, p. 59-62). Ook hier is de situatie 
recent niet noemenswaardig gewijzigd (zie ondermeer Jaarverslag Familiehulp 
2001).  
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Om even de cijfers in perspectief te zetten, citeren wij de huidige regelgeving 
voor de dienstencheques. Deze dienstencheque kan gebruikt worden om huishou-
delijke hulp (poetsen, wassen en strijken, klein naaiwerk, bereiden van maaltijden) 
te betalen, tegen volgende tarieven: aankoop cheque per uur 6,2 euro, forfaitaire 
fiscale aftrek van 30% of 1,86 euro wat een netto kostprijs van 4,34 euro betekent, 
wat ongeveer het tarief is van de behoeftebepaalde thuiszorg. Naast de fiscale 
aftrek betaalt de overheid nog eens 13,27 euro subsidie per uur of een totale subsi-
diecomponent van 15,13 euro. Men kan 500 dienstencheques per jaar (goed voor 
evenveel uren) bestellen, wat toch neerkomt op net geen 10 uren per week. Dit is 
meer dan de gemiddelde professionele thuiszorg die wij doorgaans op een achttal 
uren per week inschatten en overtreft ook de meer recente inschatting van de 
thuiszorg in het Qualidem-onderzoek bij personen met de ziekte van Alzheimer 
(zie tabel 7.11). In het 2001 Jaarverslag van Familiehulp blijkt de gemiddelde cliënt 
zorg voor bejaarden 258 uren hulp per jaar te krijgen, de cliënt logistieke hulp 
gemiddeld 94 uren en de cliënt zorg voor gezinnen 159 uren (Familiehulp, Jaarver-
slag 2001). Voor diegene die maximaal dit voordeel van de dienstencheque zou 
benutten zou dit neerkomen op een subsidie van 7 565 euro per jaar, het equiva-
lent bijna van een pleegzorgplaats in de gehandicaptenzorg, en meer dan een 
plaats begeleid wonen. Met zijn 15,13 euro per uur is het een veelvoud van het 
dagforfait voor de O- en A-categorieën in een ROB. Men kan zich afvragen wat 
deze aanbieders, en ondermeer ook de aanbieders van serviceflats, tegenhoudt om 
een erkenning aan te vragen in het kader van de dienstencheques. De cijfers illu-
streren het exuberante van de dienstenchequeregeling. Pijnlijk wordt daarenboven 
de vaststelling dat de laagste inkomenstrekkers hier een iets minder grote subsidie 
zouden kunnen krijgen omdat zij niet in aanmerking komen voor de fiscale aftrek, 
maar vermoedelijk kunnen deze groepen de voor hen goedkopere poetshulp 
krijgen, als die beschikbaar is, en waarschijnlijk zal die niet voor 500 uren per jaar 
beschikbaar zijn.  

De diensten warme maaltijden schatten wij in het verleden op een kost van 5 à 
6 euro, waarvan (situatie lage inkomens) de eigen bijdrage ongeveer 75% bedroeg 
(Pacolet, Lanoye & Bouten, 1998).  

5. Prioriteit van het beleid: institutionalisering of 
deïnstitutionalisering? 

In het Verslagboek van het Vlaams Zilver congres (Pacolet, 2001) signaleerden wij 
reeds dat gemeten aan het aantal plaatsen per 100 65+ er in Vlaanderen nog een 
lichte stijging van de institutionaliseringsgraad op te merken viel in de periode 
1996-2000. Hierbij hielden wij rekening met het bijkomend aantal plaatsen in 
serviceflats. De stijging van het aantal RIZIV-forfaits per 100 65+ is zelfs nog aan-
zienlijker in die periode, o.m. door een verbeterde financieringsgraad en een 
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verbeterde bezettingsgraad, wat in feite ook neerkomt op een hogere institutio-
nalisering.  

Wij herberekenen deze cijfers in tabel 7.10 voor de periode 1994-2003. De cijfers 
zijn over de hele periode gerelateerd tot de bevolking voor de Vlaamse Gemeen-
schap (Vlaams Gewest +17% Brussels gewest) alhoewel pas de laatste jaren expli-
ciet instellingen in Brussel in de statistieken verschijnen. Ook hier blijkt, met 
inbegrip van de serviceflats, een lichte stijging van de institutionaliseringsgraad: 
van 6,37 plaatsen naar 6,82 plaatsen per 100 65+. 
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Tabel 7.10 Institutionaliseringsgraad op basis van het aantal plaatsen in ROB’s, RVT’s en 
serviceflats in de Vlaamse Gemeenschap, in percentages van de totale bevolking en 
van de 65-plussers 

 1994 
(1 januari) 

1997 
(mei/aug.) 

2001 
(1 januari) 

2003 
(1 januari) 

Aantal bedden     
RVT-bedden     

Uit rusthuis 8 460 7 870 17 699 23 317 
Uit ziekenhuis 3 666 4 598 2 893 2 807 
Totaal 12 126 12 468 20 592 26 124 

ROB-bedden 42 323 40 597 41 138 36 780 
Totaal rusthuisbedden (ROB+RVT) 50 783 48 467 58 837 60 097 
Totaal rusthuisbedden met inbegrip 

RVT-bedden in ziekenhuis 
54 449 53 065 61 730 62 904 

Serviceflats 3 514 7 920 9 470 10 801 
Totaal 57 963 60 985 71 200 73 705 

Gebruikspercentage totale bevolking Vlaamse Gemeenschap   
Totale bevolking op 1/01  6 008 364 6 060 425 6 150 489 6 177 020 
RVT-bedden     

Uit rusthuis 0,14 0,13 0,29 0,38 
Uit ziekenhuis 0,06 0,08 0,05 0,05 
Totaal 0,20 0,21 0,33 0,42 

ROB-bedden 0,70 0,67 0,67 0,60 
Totaal rusthuisbedden (ROB+RVT) 0,85 0,80 0,96 0,97 
Totaal rusthuisbedden met inbegrip 

RVT-bedden in ziekenhuis 
0,91 0,88 1,00 1,02 

Serviceflats 0,06 0,13 0,15 0,17 
Totaal 0,96 1,01 1,16 1,19 

Gebruikspercentage 65-plussers Vlaamse Gemeenschap   
Aantal 65+ op 1/01 909 622 968 364 1 050 011 1 081 222 
RVT-bedden     

Uit rusthuis 0,93 0,81 1,69 2,16 
Uit ziekenhuis 0,40 0,47 0,28 0,26 
Totaal 1,33 1,29 1,96 2,42 

ROB-bedden 4,65 4,19 3,92 3,40 
Totaal rusthuisbedden (ROB+RVT) 5,58 5,01 5,60 5,56 
Totaal rusthuisbedden met inbegrip 

RVT-bedden in ziekenhuis 
5,99 5,48 5,88 5,82 

Serviceflats 0,39 0,82 0,90 1,00 
Totaal 6,37 6,30 6,78 6,82 

Bron: Deschamps M., Leclerq A., Pacolet J., Leroy X., 1998; VVI Jaarverslagen 

Bovenstaande tabel illustreert niet noodzakelijk de intentionele prioriteiten van 
het beleid, maar wel de feitelijke. De langdurige zorg, die wij hier in beeld bren-
gen, is in belangrijke mate residentiële zorg en thuiszorg. Zoals hierna ook uit de 
internationale vergelijking blijkt, is de thuiszorg in sterke mate publiek gefinan-
cierd, bijna volledig in de thuisverpleging, en inkomensgerelateerd in de gezins-
zorg.  
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De eigen bijdrage is aanzienlijk hoger in de residentiële zorg, maar ondanks de 
sterke stijging in het RIZIV-budget - een stijging die overigens ook aan de orde 
was in de thuisverpleging - is er geen noemenswaardige verschuiving in de graad 
van collectieve financiering opgetreden. Dit heeft ook tot gevolg dat beide seg-
menten ongeveer evenveel publiek geld krijgen, weliswaar van andere instanties, 
met zelfs een licht overwicht voor de thuiszorg (zie tabel 7.2 en 8.2). Op basis van 
deze relatieve budgetten en op basis van de cofinanciering kan men België/Vlaan-
deren gerust als redelijk thuiszorggeoriënteerd noemen. Als wij kijken naar het 
aantal personeelsleden actief in de residentiële zorg respectievelijk thuiszorg, valt 
het gelijke niveau op: er zijn bijna 1,8 zorgpersoneelsleden beschikbaar per 100 
65+ in de thuiszorg, en evenveel in de residentiële zorg.  
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Bron: Deschamps, Leclerq, Pacolet, Leroy & Gos, 1998 geciteerd in Pacolet J. & Degreef T. (2002) 

Figuur 7.2 Thuisvoorzieningen in 1995 in vergelijking met de residentiële ouderenzorg (aantal 
VTE personeelsleden per 100 65+) 

Het grote aandeel eigen bijdrage komt in de residentiële zorg deels neer op de 
huisvestingskost of woonkost, alhoewel die in de exploitatierekening toch erg 
bescheiden is, wat misschien ook verklaard wordt doordat de wooncomponent 
van de rusthuissector ook in werkelijkheid beperkt is, in vergelijking wat bijvoor-
beeld een serviceflat aan ruimte en comfort zou kunnen betekenen. Dat betekent 
dat de eigen bijdrage toch in belangrijke mate huishoudelijke hulp is, en geen per-
soonlijke zorg. Deze eerste categorie blijkt in de thuiszorg beter gefinancierd te 
zijn.  
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6. Validering van onze bevindingen 

In onderstaande tabel vatten wij een aantal institutionele parameters over de 
‘long-term care’ in Vlaanderen samen. We vergelijken de rusthuisfinanciering met 
de hierboven beschreven informatie van de PVT’s en voorzieningen voor perso-
nen met een handicap, zowel in geldtermen als in arbeidstijd. Tevens maken wij 
een vergelijking van het niveau van deze dagprijs met recente buitenlandse voor-
beelden van zorgvoorzieningen waar een goed uitgebouwde zorgverzekering is 
geïntroduceerd. In dit gestileerd overzicht van de sector anno 2003-2004 bereke-
nen wij een gemiddelde opbrengst vanuit het RIZIV voor de diverse zorgforfaits 
en de opbrengst vanuit de dagprijs. Dit betekent een totale dagprijsontvangst of 
eigen bijdrage in de zorgkost van 855 euro miljoen, tegenover een RIZIV-financie-
ring van 662 miljoen euro. Deze RIZIV-financiering maakt ongeveer 44% uit van 
het totaal van RIZIV-financiering en dagprijs, en respectievelijk 31 en 58% (1/3 en 
2/3) voor de ROB- en RVT-plaatsen. Wanneer in april 2004 de zorgverzekering 
voor alle rusthuisbedden in Vlaanderen van toepassing zal zijn, zullen al deze 
rusthuisbewoners een tegemoetkoming krijgen van dagelijks 4 euro, 16 euro of 
125 euro per maand. Dit is voor de totale residentiële sector een budget van 
98,8 miljard en zal dan het budget overtreffen dat bijvoorbeeld in 2003 werd toebe-
deeld door de zorgverzekering aan de thuiszorg. Dit budget evenaart ook reeds 
een kleine 1/7 van de RIZIV-financiering voor de zorg in instellingen en 1/9 van 
de eigen bijdragen wat tegelijk zijn belang als zijn beperktheid illustreert. Maar al 
bij al illustreert deze berekening ook de beperktheid van de RIZIV-financiering die 
relatief laag is, zodat de zorgverzekering die in deze een bescheiden ambitie had, 
zeer snel een niet onbelangrijke betekenis zal gekregen hebben in de publieke 
financiering.  

In het tweede deel van deze tabel situeren wij deze cijfers met een recente kost-
prijsstudie voor België van de zorg van personen met dementie (Qualidem-pro-
ject). De totale kostprijs van de zorg in een institutionele setting voor personen 
met dementie en een controlegroep is respectievelijk 50 euro en 40 euro; in de 
thuiszorg zou dit neerkomen op respectievelijk 32 euro en 22 euro. Daarachter 
schuilt een professionele zorgtijd van 0,7 tot 0,9 uur in de thuissituatie tot 1,7 en 
2,1 uur in een instelling. 



 

 

Tabel 7.11 Publieke financiering residentiële zorgvoorzieningen: gesimuleerde budgetten voor Vlaamse gemeenschap en internationale vergelijking, 
raming 

A. Simulatie budgetten Vlaanderen 

  RIZIV Dagprijs Zorgverzekering 
Tegemoetkoming per dag 

2003 Financiering  

  Forfait Gemid. Okt. ‘02 Apr. ‘03 Apr. ‘04 Aantal RIZIV Dagprijs Zorgver-
zekering 

RIZIV in 
% totaal 

        Miljoen 
euro 

Miljoen 
euro 

Miljoen 
euro 

 

RVT B 39,45 36  4,16 4,16 3 401 49,0 44,7 5,2  
 C 47,69 36 4,16 4,16 4,16 4 550 79,2 59,8 6,9  
 Cd 52,99 36 4,16 4,16 4,16 14 409 278,7 189,3 21,9  
ROB O 1,5 36   4,16 13 510 7,4 177,5 20,5  
 A 8,72 36   4,16 9 801 31,2 128,8 14,9  
 B 26,13 36  4,16 4,16 10 314 98,4 135,5 15,7  
 C 34,71 36 4,16 4,16 4,16 4 086 51,8 53,7 6,2  
 C+ 36,44 36 4,16 4,16 4,16 4 994 66,4 65,6 7,6  
Totaal  27,88 36    65 065 662,0 855,0 98,8 43,6 
Waarvan ROB  16,37 36    42 705 255,1 561,1 64,8 31,3 
Waarvan RVT  49,85 36    22 360 406,9 293,8 34,0 58,1 

PVT  55,8 16,7 à 25,38         
Persoon mentale handicap 58,92          

        

Vl. Zorg-
verz. 

Miljoen 
euro    

Thuis Zorgverzekering   3 3 3 80 895 88,6    
Residentieel Zorgverzekering     4,16 23 481 35,7    
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Tabel 7.11 Publieke financiering residentiële zorgvoorzieningen: gesimuleerde budgetten voor Vlaamse gemeenschap en internationale vergelijking, 
raming. Vervolg 

B. Zorgtijd en zorgkost Qualidem onderzoek België 

  Min/week Euro/week Uren/dag Euro/dag 

Thuis Dement 385 227,4 0,9 32,49 
 Niet dement 278 155,3 0,7 22,19 
Instelling Dement 873 348,2 2,1 49,74 
 Niet dement 717 282 1,7 40,29 

C. Vergoeding in Zorgverzekering Duitsland 

 Zorgcategorie Euro/maand Euro/dag   

 I 1 023 34,10   
 II 1 279 42,63   
 III 1 432 47,73   
 Max. 1 688 56,27   

D. Vergoeding in Zorgverzekering Luxemburg 

  Uur/week Uur/dag Euro/dag Aantal 

Vergoede zorgtijd Thuis 18,8 2,7 92,66 1 626 
2000 Residentieel 20,1 2,9 99,06 1 791 
Prijs per uur, euro 34,5    3 417 

Bron: MISSOC; Ministère de la Sécurité sociale, 2001, Luxembourg, p. 51, Vlaams Zorgfonds 30 september 2002, Plus est en vous 2, cijfers ROB en RVT 
bewoners 2003, Qualidem, Kostprijs (Misplon, Pacolet & Hedebouw, 2003) 
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Deze totale kostprijs voor de zorg in Vlaanderen/België respectievelijk de publiek 
gedragen kosten en de eigen bijdragen krijgen nog verder betekenis als wij ze ver-
gelijken met gehanteerde tarieven in een aantal stelsels van zorgverzekering in het 
buitenland. Wij vergelijken met Duitsland en Luxemburg. De vergoedingen in 
Duitsland volgens de diverse zorgcategorieën variëren van 34 tot 56 euro per dag.  

De laagste zorgcategorie in de residentiële ouderenzorg in Duitsland situeert 
zich op het B-forfait in België; het maximale forfait kan oplopen tot 56,27 euro. De 
nieuw gecreëerde Luxemburgse zorgverzekering heeft tot 99 euro per dag per 
bewoner beschikbaar. Wel is het aantal plaatsen dat daarvoor in aanmerking komt 
t.o.v. de bevolking maar de helft van het aantal in Vlaanderen beschikbare resi-
dentiële plaatsen. Het impliceert dat de discussie over de lage drempel voor deze 
zorgvoorziening in België zeker nog niet afgerond is.  
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HOOFDSTUK 8 
Internationale situering van de financieringsstructuur 
van het woon- en zorgcentrum 

Veel nieuwe informatie over de financiering van rusthuizen in internationaal per-
spectief is niet voorhanden. Indien wij de conclusies van ons vroeger onderzoek 
terzake verder toetsen aan de nieuwste informatie wordt ook bevestigd wat reeds 
in het Vlaams Zilver congresboek werd gesteld: de collectieve financiering van de 
rusthuizen in internationaal perspectief valt opmerkelijk laag uit, terwijl de totale 
kostprijs per dag en per plaats, gestandaardiseerd bijvoorbeeld voor het nationaal 
inkomen per capita in elk land, niet overdreven hoog is, en zeker niet overdreven 
hoog is wat de collectieve financiering betreft.  

1. Financiering van de residentiële zorg en de thuiszorg in de EU 

Wanneer wij de publieke financiering van de rustoordsector in België vergelijken 
met andere Europese landen, dan stellen we vast dat de residentiële zorg in België 
relatief onderverzekerd is (Pacolet, 2001). We stellen ook vast dat de collectieve 
financiering toeneemt naarmate het medische karakter lijkt toe te nemen. 



144 Hoofdstuk 8 

 

Oos Bel Den Spa Fin Ier Lux Ned Zwe VK
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
  ROB   RVT   Gezinszorg   Thuisverpleging

 

Bron: Data uit nationale rapporten, zie hoofdstuk over diensten voor ouderen in Pacolet, 
Bouten, Lanoye en Versieck, 2000 

Figuur 8.1 De financiering van de diensten voor ouderen: publieke financiering, als een 
percentage van de totale kost, rond 1995 

2. Totale kostprijs van de residentiële zorg in internationaal 
perspectief 

De studie van Jacobzone (1999) vergeleek ook de kostprijs van een institutionele 
zorgvoorziening met het nationaal inkomen per inwoner. In onderstaande tabel 
hebben wij dit aangevuld voor Vlaanderen. Ook daar kunnen verrassende conclu-
sies uit getrokken worden. De jaarlijkse kostprijs die wij hier hanteren is voor ROB 
en RVT respectievelijk 80 en 110% van het nationaal inkomen per capita (nog maar 
eens illustrerend dat zo een prijs voor een individu aanzienlijk, zo niet onbetaal-
baar is). Maar er zijn tal van landen waar voor alle voorzieningen samen (licht en 
zwaar zorgbehoevenden samen) die prijs ook rond de 100% ligt, en in de VSA en 
het VK zelfs op respectievelijk 137 en 153% ligt van een gemiddeld BBP per capita. 
Verder valt op dat in tal van landen het aandeel van de collectieve uitgaven boven 
het peil ligt van België. Voor ons is dit 27,8 tot 50,3% van een gemiddeld BBP per 
capita, in Duitsland is het 77% voor alle voorzieningen, in Nederland en Zweden 
respectievelijk 111% en 99%. Wij situeren ons daarmee niet bij de koplopers wat 
de zorgkost en de publiek gedragen component van deze zorgkost betreft. Zelfs al 
zou dit publieke budget nu verdubbelen, dan ligt het nog beneden sommige bui-
tenlandse voorbeelden. 
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Tabel 8.1 Vergelijking kostprijs en financieringsstructuur in Vlaanderen met een aantal andere 
landen, uitgedrukt in % van het BBP per capita 

 Rusthuis RVT 
 Eigen 

bijdrage 
Publiek Totaal Eigen 

bijdrage 
Publiek Totaal 

Vlaanderen        
Prijs per jaar 1 327 676 2 003 1 377 1 223 2 599 
Prijs per jaar 484 355 246 740 731 095 502 431 446 242 948 673 
BBP/capita  887 782      
als % van BBP 55 28 82 57 50 107 

Andere landen       
Australië  35   105  
Canada 7 61 68 8 72 80 
Frankrijk 36 31 67 60 51 111 
Duitsland (alle) 19 77 97    
Japan  62   146  
Nederland (alle)   111     
Zweden  100     
VK (alle) 65 89 154    
USA (alle)    71 67 138 

Bron: Jacobzone (1999) en eigen berekeningen 

3. Kostprijs en uitbouw residentiële zorg in EU en OESO-landen 

Bovenstaande tabel moet geïnterpreteerd worden op basis van de beschikbaarheid 
van het aantal plaatsen in deze landen. De totale kostprijs (hier gerelateerd naar 
het gemiddeld nationaal inkomen) kan hoger uitvallen indien het de meer 
zorgintensieve plaatsen zou betreffen. Voor een aantal landen is immers geen 
onderscheid gemaakt tussen een rusthuis en een RVT. Hoge kostprijzen kunnen 
slaan op een beperkte groep van plaatsen, voorbehouden voor de meest zorgbe-
hoevende ouderen. In combinatie met de informatie over het aantal bedden kan 
alvast de opmerking gemaakt worden dat de hogere prijs in VK en USA alvast 
samenvalt met een iets lagere institutionaliseringsgraad (in de USA slechts 4,2%) 
terwijl in Japan een hoge kostprijs verklaard wordt doordat bijna de helft van de 
residentiële zorg slaat op langdurig verblijfsbedden in ziekenhuizen (Gibson, 
Gregory & Pandya, 2003).  

Reeds herhaaldelijk trachtten wij zelf een inventaris te maken van het aantal plaat-
sen in residentiële voorzieningen, in internationaal perspectief. In onderstaande 
grafiek 8.2 vergelijken wij de eigen informatie die wij over de situatie rond 1995 
hadden verzameld met een aantal aanvullingen en actualiseringen in recentere 
internationale studies.  
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De conclusie uit onze studie van de financieringsstructuur van de ouderenvoor-
zieningen wordt samengevat in volgende grafiek.  

A B DK D EL E FIN F IRL I L NL P S UK N
0

2

4

6

8

10

12

14

  Permanente residentiële voorzieningen   Permanente semi-residentiële voorzieningen
  Tijdelijke  residentiële voorzieningen   OESO 1999
  AARP 2003

 

Bron: Pacolet, e.a (1998), Jacobzone S. (1999), Gibson M.J. e.a. (2003) 

Figuur 8.2 Aantal rusthuisbedden en permanente en tijdelijke (semi-)residentiële voorzieningen, 
per 100 65+ in de EU en Noorwegen, 1997-2003 
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Bron: Jacobzone S. (1999), Gibson M.J. e.a. (2003) 

Figuur 8.3 Aantal rusthuisbedden per 100 65+ in een aantal niet–EU-landen, 1999-2003 

Het is moeilijk om een land, of het Belgisch beleid eenduidig te typeren als priori-
tair gericht naar de thuiszorg, of prioritair gericht naar de residentiële zorg. Reden 
daartoe is ook dat de behoeften anders moeten worden omschreven. Uit een vroe-
gere studie (zie figuur 8.4) blijkt dat België een hoog niveau maar niet het hoogste 
niveau heeft van institutionele zorg; en relatief minder thuiszorg. Vlaanderen is 
evenwel meer thuiszorg georiënteerd terwijl Brussel en Wallonië relatief meer 
residentiële plaatsen hebben. Gecorrigeerd voor de leeftijdstructuur is dit verschil 
toch minder uitgesproken (zie Pacolet & Degreef, 2002). 
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Figuur 8.4 Ontwikkeling van residentiële en thuiszorgdiensten voor ouderen in Europa 

4. Voorwaarden van overheidsfinanciering 

4.1 Vroegere evidentie voor een aantal EU-landen 

Meer diepgaande analyse van typische situaties in de thuiszorg en de institutio-
nele zorg leerden ons dat er soms een verschil wordt gehanteerd naar inkomen, of 
kostensoort, of dat de voorziening wel gratis wordt maar dat men zijn inkomen 
volledig moest inbrengen in de financiering van het rusthuis zodat enkel zakgeld 
overbleef. Deze informatie werd alleen duidelijk als ook naar de inkomenssituatie 
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van de betrokkene werd gekeken. Door de volledige sociale bescherming in beeld 
te brengen werd een genereuze Scandinavische verzorgingsstaat plotseling niet 
meer zo genereus en kwam zij in de buurt van bijstandachtige situaties in de USA, 
omdat de bewoner finaal maar een ‘zakgeld’ ter beschikking kreeg voor zijn per-
soonlijke uitgaven (Pacolet e.a., 1998). 

 
 

(E) 71% financiering overheid én sociale zekerheid 
(F1) verwijst naar hotelkosten 
(F2) verwijst naar zorgkosten 

Bijkomende informatie over financiering voor landen niet opgenomen in de figuur: 
I: gezondheidsaspecten van afhankelijkheid worden volledig gedekt door de overheid; andere 

kosten moeten betaald worden door de ouderen zelf of door hun familie 
L: bejaarde en zijn familie moeten betalen voor accommodatie; bijstand komt tussenbeide in 

geval van onvoldoende inkomen en bezittingen 
P: vermogensgetoetste persoonlijke bijdragen voor zorg en verblijf 
S: gepensioneerde betaalt 70% van het totale inkomen voor huisvesting, zorg en diensten waar-

onder schoonmaken, haarverzorging en pedicure. 

Figuur 8.5 Gemiddelde kosten van rusthuizen per maand en geschatte bijdrage van 
verschillende partijen voor de financiering van de rusthuizen (volgens inkomen: laag 
of gemiddeld inkomen) 
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(E) 100% financiering overheid én sociale zekerheid 
(F1) verwijst naar hotelkosten 
(F2) verwijst naar zorgkosten 

Bijkomende informatie over financiering voor landen niet opgenomen in de figuur: 
D: financiering door sociale zekerheid + bijstand (inkomensgerelateerd en vermogensgetoetst) 
I: gezondheidsaspecten van afhankelijkheid worden volledig gedekt door de overheid; andere 

kosten moeten betaald worden door de ouderen zelf of door hun familie 
L: bejaarde en zijn familie moeten betalen voor accommodatie; bijstand komt tussenbeide in 

geval van onvoldoende inkomen en bezittingen 
NL: gepensioneerde betaalt 11% van het inkomen + financiering sociale zekerheid 
P: vermogensgetoetste persoonlijke bijdragen voor zorg en verblijf 
S: gepensioneerde betaalt 70% van het totale inkomen voor huisvesting, zorg en diensten zoals 

poetsen, knippen van haar en pedicure 

Figuur 8.6 Gemiddelde kost van rust- en verzorgingstehuizen per maand en geschatte bijdrage 
van verschillende partijen voor de financiering van rust- en verzorgingstehuizen 
(volgens inkomen: laag of gemiddeld inkomen) 

4.2 Nieuwe evidentie voor een aantal EU-landen, een aantal OESO-landen en 
Vlaanderen 

In tabel 8.3 op basis van een AARP-studie wordt voor een aantal landen van de 
EU en een aantal niet-EU-landen meer recente informatie weergegeven. De con-
clusies zijn evenwel dezelfde. De interpretatie blijft gevaarlijk zonder een zicht op 
de achtergrondsituatie of exacte definitie van de zorgvoorziening. Indien de zorg-
component beperkt is, omdat de voorziening nog in sterke mate enkel een woon-
functie verschaft, zal het aandeel eigen financiering in de wooncomponent groot 
zijn. Indien de instelling meer het karakter heeft van een ‘nursing home’ (wat in 
België het rustoord toch geworden is), dan zal de financiering volledig door de 
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overheid gebeuren. Voor een aantal landen wordt de woon- of maaltijdkost aange-
rekend. Soms wordt dit evenwel gekoppeld aan een inkomens- of vermogenstoets, 
zodat voor lagere inkomens de last draaglijker wordt. Een aantal landen gebrui-
ken echter het gros van het inkomen ter financiering van het rusthuis en laten 
maar zakgeld over voor de bewoner, wat zij extreem reduceert tot een bijstand-
voorziening, waarbij men zijn volledig inkomen moet uitputten voor men ‘steun’ 
krijgt. Wij kunnen hier niet ingaan op een nieuwe trend die zich in deze en ook 
andere studies van het AARP (American Association Retired Persons) manifes-
teert op het vlak van de vraaggestuurdheid van de financiering van de ouderen-
zorg (m.n. ‘Consumer-Directed home care’), een trend die wij ook noteren in de 
OESO-studies hierna gerefereerd. Uit deze laatste studies halen wij wel opnieuw 
de informatie over de mate van publieke financiering van de residentiële zorg, 
respectievelijk de thuiszorg. 

De in voorbereiding zijnde OESO-studies over de financiering en organisatie van 
de zogenaamde ‘long term care’ vermelden dat de uitgaven voor institutionele 
zorg schijnen te stagneren of zelfs te dalen, terwijl de uitgaven voor thuiszorg en 
vergoedingen ‘in cash’ toenemen, wat in lijn is met de prioriteit dat het beleid in 
de meeste landen reeds lang had in die richting. Van de totale publieke zorguit-
gaven (gezondheid en langdurige zorg samen) zou tussen 1990 en 2000 in de 
bestudeerde landen dit aandeel licht dalen en tussen 2,5 (Spanje), 5 (Duitsland) en 
20% (Denemarken) liggen; terwijl de aandelen voor thuiszorg evenwel nog lager 
liggen (2% in Canada bijvoorbeeld, 9 à 10% in Nederland), met een toename in 
Duitsland, onder invloed van de introductie van de zorgverzekering. Deze tegen-
gestelde evolutie maakt wel dat het relatief belang van beide zorgcategorieën in 
enkel de (publieke) uitgaven voor langdurige zorg aan het wijzigen is: het aandeel 
van thuiszorguitgaven is namelijk aan het stijgen, bijvoorbeeld van ongeveer 13% 
naar meer dan 25% in de VSA in de periode 1990-2000, van 15% tot 40% in Duits-
land en het blijft 40% in Nederland (voorlopige cijfers op basis van powerpoint 
presentaties OESO: Huber, Hennessy, Izumi & Kim, 2004, te verschijnen en Hurst, 
Huber, Izumi & Hennessy, 2003, te verschijnen; cijfers hierna gehanteerd zijn 
onder voorbehoud23). 

Wij berekenen hieronder vergelijkbare cijfers voor Vlaanderen op basis van de 
informatie opgenomen in vorig hoofdstuk. Wij geven vooreerst de publieke uitga-
ven voor residentiële zorg (de RIZIV-forfaits voor RVT’s en ROB’s en de VIPA-
financiering), en thuiszorg (RIZIV-financiering voor thuisverpleging en financie-
ring Vlaamse Gemeenschap voor de thuiszorg). Vanaf 2002 komt er ook een tege-
moetkoming van de zorgverzekering in beeld, en deze zal trouwens voor 2003 en 
2004 ook belangrijk worden voor de residentiële zorg (hier niet verder meer mee-

                                                 
23  Met dank aan M. Huber en de OESO voor de toelating om te mogen verwijzen naar deze voor-

lopige cijfers die hier onder voorbehoud zijn gegeven.  
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gerekend). In de publieke uitgaven is het relatief gewicht van de residentiële zorg 
eveneens stabiel gebleven, en enkel in het laatste jaar is de thuiszorg iets meer 
terug publiek gefinancierd doordat de zorgverzekering daar eerst van start ging. 
Nu in 2004 is ook in de Vlaamse zorgverzekering de tegemoetkoming in beide 
zorgcircuits budgettair even groot (per persoon is de financiering zelfs hoger in de 
residentiële voorzieningen dan in de thuiszorg). Het aandeel residentiële uitgaven 
schommelt rond de 47,5%, met een lichte stijging op het einde. Voor de thuiszorg 
schommelt het rond de 52,5% met een daling naar het einde. De lichte stijging in 
2002 is te verklaren door de tegemoetkoming uit de zorgverzekering, een situatie 
die in 2004 zal rechtgetrokken zijn doordat alle rusthuisbewoners een forfait 
krijgen. Vergeleken met een aantal hierboven beschreven landen is met deze meer 
dan 50% aandeel thuiszorg in de publieke financiering Vlaanderen (en België) bij 
de hoogste landen gesitueerd, wat een de facto prioriteit geeft aan de publieke 
ondersteuning aan de thuiszorg (voornamelijk vanuit de Gemeenschappen) en 
omdat de publieke financiering vanuit het RIZIV voor de residentiële zorg in 
internationaal perspectief laag uitvalt. Dit beeld hoeft niet in tegenstrijd te zijn met 
de boven geschetste oriëntering van het Belgisch zorgsysteem naar eerder resi-
dentiële zorg, omdat dit verhoudingsgewijs meer met eigen bijdragen van de 
bewoner is gefinancierd.  

De rest van de tabel geeft verder het relatief belang van deze uitgaven voor resi-
dentiële ouderenvoorzieningen en thuiszorg in het totaal van de publieke uitga-
ven voor gezondheid en langdurige zorg. Hiervoor namen wij voor Vlaanderen 
57% van het totaal van de RIZIV-uitgaven, opgehoogd met de financiering van 
Volksgezondheid voor ziekenhuisbedden (percentage van 8,3 in 1997 voor de hele 
periode gebruikt), en de reeds eerder besproken uitgaven in de Vlaamse begroting 
voor deze zorgcategorieën. Wij berekenen opnieuw het aandeel voor de rusthuis-
sector respectievelijk de thuiszorg in deze publieke uitgaven. Dit evolueert van 5% 
naar bijna 7% voor de residentiële zorg, en van 6% naar 8% voor de thuiszorg. De 
sprong van 7 naar 8% in het laatste jaar illustreert het relatief belang van de Zorg-
verzekering (1/10 komt er bij). In 2004 zal een vergelijkbaar percentage ook kun-
nen toegevoegd worden in de residentiële zorg. Gesitueerd in de internationale 
cijfers van de OESO zit Vlaanderen voor de publieke financiering van de thuiszorg 
bij de koplopers, net iets lager dan de 9% in Nederland, maar aanzienlijk hoger 
dan landen als Ierland, Duitsland en Canada. Voor de residentiële zorg is dit, en 
dit was te verwachten, niet het geval: wij zaten in 1995 rond de situatie van Ierland 
en Duitsland (rond de 5%) maar zijn ook vandaag lager als landen als Australië, 
VSA, Canada en zeker Nederland en Duitsland.  

De nieuwste cijfers en deze alternatieve berekeningen bevestigen de conclusies 
uit ons vroeger internationaal vergelijkend onderzoek, met name dat de relatieve 
onderfinanciering van de rusthuisplaatsen in ons zorgsysteem opvalt, en dat dit 
voorlopig nog een tijdje kan voortduren. Terwijl de OESO echter dit aandeel ziet 
dalen in tal van landen (maar dit kan net zozeer het gevolg zijn van een relatieve 
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daling van het aantal plaatsen als van de financiering) kunnen wij voor België en 
Vlaanderen een stijgende publieke financiering observeren zowel in absolute 
bedragen, in plaatsen, als in aanvullende financiering via de zorgverzekering. 
Deze beweging is niet af, en zal naar de toekomst toe daarenboven moeten mee-
drijven op de demografische behoefteontwikkelingen.  

Als percentage van het bruto binnenlands product stijgen de publieke uitgaven 
voor de ouderenzorg in residentiële voorzieningen en de thuiszorg van 0,65% tot 
1%, wat het aandeel boven de meeste landen van de OESO brengt, ook boven de 
VSA, Duitsland, enz., maar nog beneden Canada, Luxemburg en Nederland die 
1,4 tot 1,5% uitgeven en Noorwegen zelfs 2,5% (Hurst, Huber, Izumi & Hennessy, 
2003).  

Deze cijfers liggen in lijn met wat voor België wordt gehanteerd in recente Euro-
pese vergelijkingen van de kost van de vergrijzing, en waarbij ook een onder-
scheid wordt gemaakt tussen gezondheidszorg, langdurige zorg en het totaal 
(Economic Policy Committee (ECP), 2001, p. 25): 5,3% gezondheidszorg, 0,8% 
langdurige zorg en 6,1% voor beide samen (telkens als % van het BBP, voor het 
jaar 2000). Het verschil met onze cijfers is voor gezondheidszorg misschien de 
ophoging die wij maakten voor de bijkomende financiering door Volksgezond-
heid van de ziekenhuizen. Voor de langdurige zorg zitten wij eveneens hoger, wat 
opnieuw kan verwijzen naar een ruimere ‘perimeter’ van onze inschatting. Maar 
toch liggen deze cijfers opvallend in dezelfde orde van grootte wat een validering 
is voor onze benadering. Bij de vaststelling dat de ECP cijfers iets lager uitvallen, 
kan enkel nog de kanttekening gemaakt worden dat schattingen van de gezond-
heidszorg permanent ook het gevaar lopen te laag te zijn. 

De cijfers in de definitie van de OESO-studies bevatten vermoedelijk ook meer 
dan alleen de ouderenzorg. Zo kunnen in meer of mindere mate ook voorzienin-
gen voor personen met een handicap opgenomen zijn. Volgens informatie inge-
wonnen bij de OESO zou 10 tot 30% van de boven geciteerd uitgaven gaan naar 
personen beneden de 65 jaar. Ook in onze cijfers is deze categorie niet volledig uit 
te sluiten, bijvoorbeeld voor de gezinszorg, waar maar een deel zuivere bejaarden-
zorg is. Zo is ook de zorgverzekering gericht naar een ruimere doelgroep dan de 
ouderen. Een belangrijke uitgavenpost hebben wij echter niet ingerekend in deze 
eerste internationale vergelijking, en dat is de zorg voor personen met een handi-
cap (blijkbaar zitten die ook niet in de uitgaven van het EPC). Wij doen dit hierna 
nog bij wijze van vergelijkingspunt. 

In het tweede deel van onderstaande tabel hebben wij de financiering van de 
voorzieningen voor personen vanuit het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van 
Personen met een Handicap VFSIP mee in beeld gebracht. Wij hebben de uitgaven 
opgesplitst naar ambulante (of thuiszorg) en een ruim gedefinieerde residentiële 
zorg en semi-residentiële zorg (voor detail zie ook tabel 7.6). Voor een doelgroep 
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die uiteraard beperkter is dan de ouderenzorg, is een bedrag beschikbaar dat 
ongeveer de helft is van de uitgaven die voornamelijk naar ouderenzorg gaat, wat 
neerkomt op een ook niet onbelangrijk 0,5% van het BBP. Opvallend is dat in de 
ouderenzorg de publieke middelen ongeveer gelijk naar de residentiële zorg en 
naar de thuiszorg toevloeien, dit in de zorg voor personen met een handicap hele-
maal niet het geval is. Het gros gaat naar de (semi-)residentiële sector. Opvallend 
is verder dat deze uitgaven, als % van het Vlaams BBP, gestagneerd is rond 0,43%, 
terwijl de publieke ouderenzorguitgaven (voornamelijk RIZIV-gelden) stegen van 
0,64% BBP naar 0,99% 

Indien wij deze uitgaven zouden mogen meetellen in de uitgaven voor langdurige 
zorg (de internationaal vergelijkbare statistieken blijven achterwege omdat blijk-
baar deze domeinen nog te vaak gescheiden blijven) dan komt Vlaanderen in de 
OESO-statistieken (waar blijkbaar soms ook 1/3 voor niet ouderen is, wat ook hier 
het geval is) bij de best presterende regio’s terecht. Dit kan ons enigszins gerust-
stellen. En deze vergelijking van de uitgaven voor ouderenzorg met deze voor 
personen met een handicap kan zeker niet tot de conclusie leiden dat de laatste 
sector beter is bedeeld (cf. het probleem van de wachtlijsten en tekort aan opvang) 
maar de geruststellende vaststelling dat onze zorgsector goed is uitgebouwd blijft 
scherp naar voren halen dat het vooral in de publieke financiering van de residen-
tiële ouderenzorg is dat wij relatief achterop liggen.  



 

 

Tabel 8.2 Relatief belang institutionele zorg/thuiszorg in Vlaanderen in de publieke zorguitgaven, 1994-2002 

A. Landurige zorg (LTC): voornamelijk ouderenzorg 

 Publiek uitgaven Totaal % Totaal RIZIV Totaal % RIZIV + 
Vlaanderen 

LTC als 
% BBP 

 Instel-
lingen 

Thuis LTC Instel-
lingen 

Thuis Instel-
lingen 

Thuis 

Totaal 
RIZIV 

met 
inbegrip 
Volks-

gezond-
heid 

BBP 
Vlaan-
deren  

 In miljoen euro    

Vlaan-
deren 
(57% 

België1) 

RIZIV + 
Gemeen

schap 

  In miljoen euro  

Gezond-
heids-

zorg als 
% van 
BBP 

Gezond-
heids-

zorg en 
LTC als 
% van 
BBP 

1994  3112  3782 689 45,1 54,9          
1995 330 406 736 44,9 55,1 6 138 6 817 4,8 6,0 10 768 114 651 0,64 5,35 5,95 
1996 375 443 817 45,8 54,2 6 767 7 520 5,0 5,9 11 872 117 075 0,70 5,78 6,42 
1997 408 449 857 47,6 52,4 6 581 7 373 5,5 6,1 11 546 123 744 0,69 5,32 5,96 
1998 410 514 924 44,4 55,6 6 975 7 799 5,3 6,6 12 237 127 553 0,72 5,47 6,11 
1999 483 558 1 041 46,4 53,6 7 429 8 449 5,7 6,6 13 033 134 050 0,78 5,54 6,30 
2000 550 585 1 135 48,5 51,5 7 917 9 010 6,1 6,5 13 889 141 703 0,80 5,59 6,36 
2001 613 679 1 292 47,5 52,5 8 507 9 739 6,3 7,0 14 924 145 169 0,89 5,86 6,71 
2002 673 807 1 481 45,5 54,5 8 882 10 299 6,5 7,8 15 582 148 852 0,99 5,97 6,92 
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Tabel 8.2 Relatief belang institutionele zorg/thuiszorg in Vlaanderen in de publieke zorguitgaven, 1994-2002. Vervolg 

B. Langdurige zorg met inbegrip van voorzieningen voor personen met een handicap 

 VFSIPH LTC met inbegrip personen met een handicap 
 (Semi)-

residentieel 
Ambulant Totaal Instellingen Thuis Totaal 

LTC  
als %  
BBP 

VFSIPH  
als % 
BBP 

1994  8       
1995  10       
1996  10       
1997 517 12 528 925 461 1 385 1,12 0,43 
1998 515 15 530 925 530 1 454 1,14 0,42 
1999 553 19 572 1 036 577 1 613 1,20 0,43 
2000 562 23 584 1 112 608 1 720 1,21 0,41 
2001 617 26 643 1 230 705 1 935 1,33 0,44 
2002 647 32 679 1 320 839 2 160 1,45 0,46 

1 RIZIV uitgaven zijn voor Vlaanderen geschat op 57% van uitgaven voor het Rijk; RIZIV-budget is opgehoogd met 8,3% voor aanvullende 
financiering Volksgezondheid (was situatie in 1997: zie Pacolet e.a., 2001); BBP Bruto Binnenlands Produkt Vlaanderen INR, Belgostat Online. 

2 In 1994 wordt verondersteld dat de post ‘bejaardenzorg’ (zie tabel 7.2) voor 50 miljoen euro dotaties zijn voor fonds bouw, nadien wordt dat VIPA. 

Bron: Berekend op basis van cijfers tabel 7.2, 7,6 en VFSIPH; een iets ruimere definitie van (semi-) residentieel is hier gebruikt in vergelijking met 
tabel 7.6 
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Hierna geven wij nog een beeld van de voorwaarden waaronder de financiering 
van de langdurige institutionele zorg in het buitenland verloopt. 

Tabel 8.3 Situering financieringsstructuur van het woon- en zorgcentrum in een aantal 
EU-landen en een aantal OESO-landen 

Australië Universeel 
Leeftijdscriteria: Geen leeftijdslimiet 
Eigen bijdrage bewoners: Dagelijkse leefkosten afhankelijk van inko-
men en vermogen en de huisvestingskosten variëren tussen de ver-
schillende staten. 

Oostenrijk Universeel 
Leeftijdscriteria: geen leeftijdslimiet 
Eigen bijdrage bewoners: ja 

Canada Bewoners met een inkomen beneden een bepaalde limiet betalen niets 
in de meeste provincies; diegene met een inkomen boven de limiet 
betalen kosten afhankelijk van het inkomen maar geplafonneerd. 
Leeftijdscriteria: Geen leeftijdslimiet 
Medische component via NHI. 

Denemarken Universeel 
Leeftijdscriteria: Geen leeftijdslimiet 
Eigen bijdrage bewoners: Bewoners betalen voor huisvestingskosten, 
onkosten zijn afhankelijk van het inkomen. Ongeveer 10% van de 
totale uitgaven gebeurt contant. 

Frankrijk Voor lage inkomens is er inkomensafhankelijke bijstand. 
Eigen bijdrage bewoners: Bewoners betalen voor huisvesting en de 
basisverzorging. 

Duitsland Universeel 
Leeftijdscriteria: geen leeftijdslimiet 
Eigen bijdrage bewoners: Minimum 25% van de institutionele zorg 

Israël Inkomensafhankelijk 
Leeftijdscriteria: Vrouwen op 60 jaar, mannen op 65 jaar 

Japan Universeel 
Leeftijdscriteria: personen +65 jaar en personen tussen de 40 en 60 jaar 
met leeftijdsgerelateerde problemen, zoals dementie 
Eigen bijdrage bewoners: 10%  
Bewoners moeten betalen voor de maaltijden in de instellingen 

Nederland Universeel 
Leeftijdscriteria: geen leeftijdslimiet 
Eigen bijdrage bewoners: bewoners betalen volgens inkomen voor 
maaltijden en huisvesting 

Nieuw Zeeland Inkomensafhankelijk (inkomen en vermogen) 
Eigen bijdrage bewoners 

Zweden Universeel 
Leeftijdscriteria: een leeftijdslimiet 
Eigen bijdrage bewoners: gemeentes zijn bevoegd om kosten, die 
variëren in grootte en samenstelling, te innen. Alleen een minderheid 
van de totale kosten (ongeveer 5%) worden contant betaald. 
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Tabel 8.3 Situering financieringsstructuur van het woon- en zorgcentrum in een aantal 
EU-landen en een aantal OESO-landen. Vervolg 

Verenigd Koninkrijk Personenzorg in rusthuizen is afhankelijk van het inkomen. De vermo-
genslimiet bedroeg in 2001 $28,000, inclusief eigendom van een huis. 
Eigendom van een huis wordt de eerste 3 maanden niet in rekening 
gebracht. 

Verenigde Staten Universeel voor korte verblijven in rusthuizen. Wordt gedekt door 
Medicare voor invalide personen van +65 jaar die het ziekenhuis ver-
laten en professionele hulp nodig hebben. 
Eigen bijdrage bewoners: geen voor de eerste 20 dagen, $105 per dag 
voor een verblijf tussen de 21 en 100 dagen. Hulp wordt beëindigd na 
3 maanden. 
Voor lange verblijven in rusthuizen: inkomensafhankelijk (zowel 
inkomen als vermogen) onder Medicaid. 
Eigen bijdrage bewoners: alleenstaanden moeten hun volledig inko-
men bijdragen met uitzondering van een klein bedrag voor persoonlijk 
gebruik van ongeveer $30-$40 per maand. 

Bron: Gibson e.a., AARP, 2003 
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HOOFDSTUK 9 
Samenvatting en beleidsconclusies voor de 
financieringsmodaliteiten 

Dit onderzoek ging op zoek naar de determinanten van de kostprijs en de finan-
ciering van het woon- en zorgcentrum in Vlaanderen. Op basis van de feitelijke 
situatie kan een uitspraak gedaan worden over de impact van bewoner-gebonden 
en voorzieninggebonden factoren. Dit kan toelaten uitspraken te doen over de 
modalisering van de financiering in functie van deze karakteristieken. Over het 
wenselijk niveau van overheidsfinanciering en de verdeling tussen collectieve 
financiering en eigen bijdragen via een dagprijs kan evenwel geen uitspraak 
gedaan worden. Dat is een normatieve aangelegenheid waar vergelijking met 
andere sectoren of andere landen een referentiepunt kan vormen. Wel kan de 
analyse van de feitelijke situatie in de eigen sector wel wijzen op een aantal ano-
malieën terzake.  

1. Theoretische uitgangspunten 

Het gebruik van de rusthuisvoorzieningen wordt meer en meer in lijn gesteld met 
grote risico’s in de gezondheidszorg. Voor diegenen die geconfronteerd worden 
met het risico is het een aanzienlijke kost, in belangrijke mate gedetermineerd 
door gezondheidssituatie, afhankelijkheid en zorgbehoeften. De bijkomende vraag 
is, welk deel van de kosten dienen collectief gefinancierd te worden en welke 
delen dienen privaat gefinancierd te worden.  

Doorgaans wordt het onderscheid gemaakt tussen zorgkost, woonkost en leefkost.  
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Bron: Bogaert G., De Prins P., 1996, p. 28 

Schema 9.1 Kosten en opbrengsten in de rustoorden 

De studie van de determinanten van de kostprijs en de financiering voor de resi-
dentiële zorg kan gebeuren op twee manieren: 
- vanuit het oogpunt van de oudere, met dataverzameling rond de patiënt en 

met al dan niet bijkomende informatie over de zorgsetting (thuiszorg, residen-
tiële zorg, type voorziening); 

- vanuit het oogpunt van de voorziening, met bijkomende informatie over het 
profiel van de bewoner. 
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Karakteristieken van de bewoners: 
micro-niveau van de bewoner

Organisatievorm: 
micro-niveau van de instelling 

 

Schema 9.2 Combinatie van analyse op basis van dataverzameling van de bewoners en op basis 
van de voorzieningen 

Beide informatiesystemen zijn complementair en zouden, indien voldoende grote 
datasets beschikbaar zijn, gecombineerd kunnen geanalyseerd worden. Afzonder-
lijke analyses via beide pistes kunnen eveneens nog altijd complementaire of 
wederzijds controlerende informatie opleveren. Het HIVA propageert reeds 
geruime tijd dataverzameling rond de patiënt met behulp van een gedetailleerde 
registratie van de zorgtijd. Deze piste leverde recent ook informatie op omtrent de 
ouderen in de residentiële zorg, via het Qualidem-rapport. Wij gebruikten het 
hierboven ook voor validering van voorliggende studie. 

Voorliggend rapport vertrekt van informatie op het niveau van de voorziening, 
met weliswaar informatie over het profiel van de bewoner. Hiermee wordt een 
gemiddeld profiel van de voorziening opgeleverd, waarachter een ongeobser-
veerd profiel van de bewoners verscholen zit. Analytisch zou het beter zijn indien 
men zou kunnen vertrekken van deze laatste informatie (eerste methode); de 
analyse op het niveau van de voorziening evenwel laat toe de impact van organi-
satorische aspecten (schaal van de voorziening en eigendomsstructuur) te evalue-
ren. Ons onderzoek probeert achter de sluier van het instellingprofiel het silhouet 
van de bewoners te herkennen. Het spreekt voor zich dat deze werkwijze via 
ongeobserveerde kenmerken, zeker in zijn eerste toepassing, nog een onscherp 
beeld oplevert. Hierbij dient te worden vermeld dat de nieuwe financieringsfor-
mule voor de rusthuizen de patiëntgebonden financieringsformule vervangt door 
een geaggregeerd en gecorrigeerd instellingsprofiel, maar niet de misvatting mag 
creëren dat er geen rekening meer wordt gehouden met het profiel van de bewo-
ners.  
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2. Empirische vaststellingen 

2.1 Bronnen 

Het onderzoek kon vertrekken van individuele informatie per rusthuis en per 
RVT omtrent volgende aspecten: 
- Het zorgprofiel van de bewoners op basis van de RIZIV-zorgforfaits, verkre-

gen via ACC-SSC. 
- De exploitatierekening met financiële informatie over kosten en opbrengsten 

van de VVI-instellingen aangesloten bij het ACC. 
- De exploitatierekening van de commerciële instellingen op basis van de 

Balanscentrale en de informatie beschikbaar bij de Vlaamse Administratie, 
verkregen via SELV. 

- De personeelsgegevens beschikbaar via de enquête in rust en verzorgingste-
huizen, jaarlijks georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge-
zondheid en Leefmilieu en RSZ-gegevens. 

- De personeelsgegevens voor de VVI-instellingen aangesloten bij het SSC. 

De afzonderlijke informatie over reële personeelsgegevens (VTE, naar kwalifica-
tiestructuur) en van financiële gegevens liet toe een dubbele analyse te maken van 
de kostprijs van de zorg, in personeelseenheden en in financiële termen.  

Aangezien de financieringsformule deze twee dimensies (personeel en budget) 
hanteert, is deze gecombineerde analyse voor de hand liggend. Wij vinden ze ook 
terug bij diverse eerdere studies terzake (Bogaert, 1995; Delesie, 1998; Probis, 
2001). 

Een gedetailleerde gecombineerde analyse van financiële en omkaderingscijfers is 
enkel mogelijk geweest voor de VVI-rusthuizen en RVT’s aangesloten bij ACC en 
SCC. De zo beschikbare steekproef is goed voor 15% van de sector in Vlaanderen. 
Deze steekproef is representatief voor de VVI-instellingen met een lichte onder-
vertegenwoordiging van de kleine instellingen24, maar niet voor de hele sector. 
Onderstaande grafiek illustreert dat de commerciële sector gekenmerkt is door 
vooral kleine instellingen, terwijl zij ook meer voorkomen bij de openbare sector.  

Er zijn structurele verschillen tussen de drie categorieën aanbieders in de rusthuis-
sector: de commerciële instellingen zijn eerder klein; de VVI instellingen zijn klein 
tot middelgroot en de openbare sector heeft meer zeer grote instellingen. 

                                                 
24  Die hier daarenboven enkel RVT-instellingen omvatten ontstaan uit de reconversie van zieken-

huisbedden. 
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* Bij de VVI-leden aangesloten bij het ACC en/of SSC zijn enkel de instellingen opgenomen die 
in de steekproef werden weerhouden. 

Bron: VVI en eigen berekeningen 

Figuur 9.1 Procentuele verdeling van de instellingen naar grootte, Vlaanderen, 2000, in % 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens RIZIV, ACC-gegevens en SSC-gegevens en op 
basis van de VVI-bijdragen, 2000 

Figuur 9.2 Gemiddelde zorgafhankelijkheid van de bewoners (in aantal RIZIV-dagen) per 
zorgbehoevendheidscategorie, naar grootte van de instelling, 2000, aandeel in % 

Tabel 9.1 Aantal residenten in ROB’s en RVT’s in het Vlaamse Gewest, naar zorgcategorie, 2000 

 O A B C C+/Cd Totaal 

ROB       
Absoluut 12 285 9 007 9 490 3 720 4 542 39 046 
Procentueel 31,5 23,1 24,3 9,5 11,6 100 

RVT       
Absoluut   3 088 4 202 13 304 20 597 
Procentueel   15,0 20,4 64,6 100 

ROB+RVT       
Absoluut 12 285 9 007 12 577 7 922 17 847 59 643 
Procentueel 20,6 15,1 21,1 13,3 29,9 100 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RIZIV (2001) en NIS-bevolkingsstatistieken (2000) 

2.2 Op basis van de enquête Volksgezondheid in rust- en verzorgingstehuizen 

De analyse van de dagprijzen kan over al de beheersinstanties gebeuren via de 
feed-back van de enquête in RVT’s georganiseerd door het Ministerie Volksge-
zondheid. In absolute termen verschillen de dagprijzen tussen de beheersinstan-
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ties en de verschillende groottes van de instellingen niet zo sterk. We kunnen 
echter volgende conclusies trekken: 
- Er kan een licht maar significante hogere dagprijs bij de vzw-RVT’s vastge-

steld worden. 
- De dagprijs bij de grotere instellingen is hoger, alvast voor de éénpersoonska-

mers. 
- Alhoewel alle instellingen, onverschillig de beheersinstantie, één of ander sup-

plement aanrekenen, zijn er lagere supplementen naarmate de dagprijzen 
hoger zijn. Dit hangt ook samen met de grootte van de instelling.  

- Een meervoudige regressieanalyse van de determinanten leert ons bovendien 
dat de dagprijs van de openbare RVT’s lager ligt naarmate meer bewoners van 
de eigen gemeente worden opgenomen. 

- Hogere zorgbehoevendheid (gedefinieerd als aandeel C- en Cd-patiënten) 
heeft wel een invloed op de dagprijs. 

De informatie over de personeelsomkadering in de RVT’s leert ons dat deze posi-
tief beïnvloed wordt door de zorgbehoefte (aandeel C- en Cd-forfaits) terwijl het 
substantieel hoog aandeel niet-forfaitpersoneel (gemiddeld 21%) daalt naarmate 
meer bewoners onder de hogere C- en Cd-forfaits vallen. 

Volgende conclusies kunnen verder getrokken worden: 
- Er zijn opmerkelijke kostprijsverschillen tussen commerciële en vzw-instellin-

gen. 
- Er is een opmerkelijk verschil tussen de commerciële en vzw-instellingen op 

het vlak van de personeelskosten in het bijzonder en de werkingskosten in het 
algemeen. Dit valt samen met een opmerkelijk verschil in grootte: de commer-
ciële instellingen zijn kleiner dan de vzw-instellingen, schaalverschillen die 
ook samenvallen met verschillen in zorgafhankelijkheid. Zo hebben de grotere 
instellingen meer zorgafhankelijke bewoners. Een gecombineerde analyse van 
de schaal en zorgafhankelijkheid en eigendomsstructuur bevestigt het belang 
van de laatste factor en van zorgafhankelijkheid (als % RVT-bedden). Schaal 
(grootte) krijgt slechts in derde orde een rol. 

2.3 Op basis van ACC en SSC steekproef van de VVI-instellingen 

Aangezien wij niet over informatie beschikten van zorgbehoefte voor de volledige 
groep, beperken wij ons verder tot de VVI-instellingen.  

De gemiddelde kosten en opbrengsten per dag stijgen naarmate de instellingen 
groter zijn. Een regressieanalyse op deze kostencomponenten toont echter aan dat 
de verklarende waarde van de schaal (grootte) beperkt is; enkel het aandeel 
RIZIV-financiering schijnt toe te nemen naarmate de instelling groter wordt. De 
verklaring hiervoor is dat de grotere instellingen in de steekproef een groter aan-
deel RVT-bedden kennen. 
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De impact van zorgbehoefte op de zorgkost is wel duidelijk. De graad van 
zorgbehoefte wordt gemeten aan de hand van het aantal B-, C- en C+/Cd-forfaits. 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de zorgkost afwijkt van de financiering op 
basis van de forfaits. Zowel de instellingen met de laagste zorgcategorieën als de 
hoogste, hebben een hogere kost dan gecompenseerd is door de financiering van 
het RIZIV. Dit vertaalt zich in een groter deel dat moet gedragen worden door de 
dagprijs, maar leidt zelfs tot een negatief resultaat voor de situaties met de kleinste 
en de grootste zorgafhankelijkheid.  
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde opbrengst 
van de mutualiteiten en de gemiddelde kosten per verblijfsdag weergegeven per zorgbe-
hoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 
65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur 9.3 Verband tussen de gemiddelde opbrengst van de mutualiteiten, de zorgkost per 
verblijfsdag, de werkingskost en kost bezoldigingen naar de zorgafhankelijkheid van 
de bewoners 

De toekenning van de ROB-zorgforfaits compenseren onvoldoende de zorgkost; 
het RVT-forfait gaat daarin een stap verder. Wij merken dan ook dat naarmate een 
instelling meer RVT-bedden heeft de financieringsverhouding tussen gesubsi-
dieerde zorgkost en de totale zorgkost beter wordt. Dit blijkt reeds uit een theore-
tische analyse van de verhoudingen tussen personeelsnorm en forfaitbedrag. Bin-
nen elke categorie evolueren de bedragen (weliswaar net onvoldoende wat maakt 
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dat de financiering eens men het B-forfait heeft bereikt, er niet op verbetert tenzij 
men naar RVT forfait kan overschakelen) in verhouding met de personeelsnor-
men, maar voor dezelfde zorgbehoeftecategorieën overtreffen de extra budgetten 
van de RVT-bedden t.o.v. de ROB-bedden de extra personeelsnormen met zo een 
20%.  

Tabel 9.2 Verband tussen de RIZIV-forfaits, de RIZIV-normen voor verpleegkundigen en 
verzorgenden per 30 bedden en de graad van zorgbehoevendheid, 2000 en 2002 

 RIZIV-normen VTE 
verpleegkundigen en VTE 

verzorgenden per 30 bedden 

RIZIV-forfaits 

 ROB RVT ROB RVT 

2000     
ROB = 100     
B 100 142,86 100 166,41 
C 100 124,29 100 146,15 
C+/Cd 100 119,05 100 138,66 

B-forfait = 100     
B 100 100 100 100 
C 158,04 137,5 151,83 133,35 
C+/Cd 172,50 143,80 165,93 138,25 

2002     
ROB = 100     
B 100 147,54 100 160,07 
C 100 125,71 100 139,99 
C+/Cd 100 125,55 100 143,80 

B-forfait = 100     
B 100 100 100 100 
C 143,44 122,22 138,19 120,86 
C+/Cd 150,16 127,78 147,86 132,84 

Bron: RIZIV 

Een analyse van de VVI-instellingen leert ons dat de schaalfactor niet speelt wat 
voor bepaalde kosten personeelscategorieën ook kan verwacht worden. De 
arbeidsinzet van verplegend, verzorgend en zelfs overig personeel is gebonden 
aan de bewoners zodat zich niet al te veel schaalvoordelen kunnen voordoen. 
Schaalnadelen kunnen optreden voor coördinatietijd. Administratieve tijd, waar 
wel schaalvoordelen zouden kunnen gevonden worden, kan uitbesteed worden of 
in de groep georganiseerd worden, zodat ook hier geen schaaleffecten hoeven op 
te treden. 

Deze informatie was niet beschikbaar voor de commerciële instellingen, zodat 
een verdere analyse niet mogelijk was.  
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Er is blijkbaar een optimaal niveau van zorgafhankelijkheid van het cliënteel van-
uit het oogpunt voor het financiële evenwicht van de voorziening: instellingen met 
een kleiner aandeel zorgafhankelijke personen respectievelijk een groter aandeel 
dan dit optimaal niveau hebben een ongunstiger verloop van de kosten. Een deel 
van dit kostenverloop kan toe te schrijven zijn doordat de personen met O- en A-
forfait toch ook een minimale personeelsomkadering nodig hebben die niet 
voorzien is in de financiering, terwijl de instellingen met een zeer groot aantal 
zorgafhankelijke personen ook ondergefinancierd zijn. 

Er is het verwachte verloop van de verpleegkundige omkadering die toeneemt 
naarmate de voorziening een groter aandeel zorgafhankelijke personen heeft; de 
omkadering van de verzorgenden neemt in mindere mate toe maar is reeds bij een 
geringere zorgbehoefte aanwezig, maar blijkbaar niet gefinancierd binnen de 
RIZIV-forfaits voor de laagste zorgcategorieën. 

Binnen de zorgkost kan een gedifferentieerd verloop worden geconstateerd. 
Voor alle instellingen samen ligt de totale personeelsomkadering lager bij de 
commerciële rusthuizen in vergelijking met de VVI-instellingen. Omwille van het 
detail van de beschikbare informatie beperkten wij ons verder tot deze VVI-instel-
lingen. Het totale personeelsverloop in functie van de schaal is licht dalend, maar 
niet betekenisvol verklaard door deze parameter. Indien de afzonderlijke perso-
neelscategorieën worden gerelateerd tot de schaal, komt naar boven dat het 
onderhoudspersoneel daalt met de schaal, terwijl het paramedisch personeel toe-
neemt met de schaal, maar dit hangt samen met een groter aandeel RVT-forfaits 
waarin paramedisch personeel is inbegrepen.  

In functie van de zorgbehoefte stijgt het verplegend personeel het meest uitge-
sproken, terwijl het verzorgend personeel daarentegen minder sterk stijgt met de 
zorggraad, maar wel reeds vroeger aanwezig dient te zijn. Dit stemt overeen met 
tal van andere studies die illustreerden dat eerst de zorgbehoefte voor persoon-
lijke verzorging opduikt, en pas later, als de intensiteit van de zorgbehoefte toe-
neemt, meer verpleegkundige zorg nodig heeft. Tegelijk wordt hier bevestigd dat 
de overige hulp (keuken- en onderhoudspersoneel) over het volledige afhankelijk-
heidsgamma opduikt, maar niet is gefinancierd door de overheid. In de thuiszorg 
wordt deze zorg, gemoduleerd naar inkomen wel ondersteund. 

Dit profiel in de discrepantie tussen de totale zorgkost en de zorgfinanciering 
enerzijds, en het verloop van de zorgtijd anderzijds, is in overeenstemming met de 
micro-informatie beschikbaar vanuit andere studies. Zo bleek reeds uit de vroeger 
geciteerde cijfers van P. Cokelaere (1996, geciteerd in Pacolet, 2001) dat de gefinan-
cierde zorgtijd voor de O- en A-forfaits onvoldoende was in vergelijking met de 
werkelijk gepresteerde tijd. De Qualidem studie noteert ook een zorgtijd die voor 
de A-forfaits niet verschillend is van de B-forfaits, terwijl ook de O-forfaits hoger 
liggen dan aangenomen in de terugbetalingscategorieën. De zorgtijd die niet gefi-
nancierd wordt door de forfaits is hoger naarmate men minder afhankelijk is; de 
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verpleegkundige tijd is blijkbaar over alle categorieën heen ondergefinancierd, 
maar in mindere mate. 

3. Aanbevelingen 

3.1 Aanbevelingen omtrent het niveau van de overheidstussenkomst 

Het beschikbare materiaal laat niet toe een uitspraak te doen over de adequaatheid 
van de collectieve financiering. Hiervoor dienen argumenten exogeen aan de sec-
tor gezocht te worden. Internationale vergelijking dient ons te informeren, maar 
niet te normeren. De uitbouw van de zorgfinanciering dient verder zijn eigen 
rationaliteit te volgen. Het niveau van de financiering zal ook argumenteerbaar 
blijven vanuit de vergelijking met de thuiszorg en de gehandicaptenvoorzieningen 
in eigen land.  

De legitimering van de omvang van de overheidsinterventie en financiering kan 
niet worden afgeleid uit de kosten- en opbrengstenstructuur van de ouderenvoor-
zieningen. Internationaal blijkt dat de mate van overheidstussenkomst alsook het 
absolute niveau zich op verschillende niveaus bevindt. In België is dit nog steeds 
op een redelijk laag niveau, alhoewel substantieel stijgend. ‘Long term care’ is een 
groot gezondheidsrisico of risico van de oude dag dat, vergelijkbaar met de grote 
risico’s in de gezondheidszorg, dient verzekerd te worden. In de meeste ontwik-
kelde naties is dit, en in groeiende mate, een collectief verzekerd risico. Theore-
tisch kan men een onderscheid maken tussen meer medisch georiënteerde ver-
pleeg- en zorgkosten, en overige kosten (leefkosten, huisvesting). Het valt op dat 
meer gemedicaliseerde diensten doorgaans meer collectief gefinancierd zijn in de 
ziekteverzekering, terwijl overige kosten minder collectief verzekerd zijn of waar-
bij een inkomensgerelateerde financiering voorzien is (bijvoorbeeld ondersteuning 
in de huisvestingskosten indien het inkomen te laag is).  

Het theoretische onderscheid tussen deze kostencomponenten is gehanteerd in 
deze en vroegere analyses van de kosten. Het onderscheiden van deze compo-
nenten, ook omwille van de analyse, doet evenwel geen uitspraak om ze te schei-
den in de financiering.  

Er vallen een aantal anomalieën op:  
- De eigen bijdragen zijn, althans per instelling, niet expliciet gedifferentieerd 

naar inkomen wat in andere zorg- en welzijnssystemen wel het geval is (selec-
tieve sociale huisvesting, eigen bijdragen in de ziekteverzekering gemoduleerd 
naar voorkeurregeling en gemodereerd door de maximumfactuur, eigen bij-
dragen in gezinszorg en kinderopvang). Op deze inkomensmodulering gaan 
wij hier niet verder in aangezien zij niet het voorwerp uitmaakte van analyse. 
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Elders signaleerden wij dat een te verregaande inkomensdifferentiatie het 
systeem van verzekering wel reduceert tot een bijstandsregeling. 

- Er is een grotere financiering door de overheid in België van bepaalde andere 
‘long term care’ voorzieningen. 

- Internationaal blijkt er een toenemende druk te bestaan om de chronische 
ouderenzorg beter collectief te financieren, soms na decennia van discussies. 
Dit traject is nog niet voltooid in België.  

3.2 Aanbevelingen omtrent de vorm van de overheidsfinanciering 

De thans gehanteerde zorgcategorieën, gebaseerd op de Katz-schaal en deels 
gedifferentieerd voor desoriëntatie, blijken in diverse studies uiteindelijk een 
belangrijke verklarende waarde op te leveren, en vaak goed te correleren met 
alternatieve maatstaven. Zij hebben echter het comparatief voordeel zowel bij de 
voorzieningen als bij de controle-instanties goed ingeburgerd te zijn. Hun extra 
gevoeligheid voor situaties met zware zorgbehoefte maakt zij extra functioneel om 
de zorgbehoefte in de ouderenzorg in te schatten. Een ander probleem is het 
niveau waarop men de terugbetaalde zorg situeert, wat zoals boven geschetst een 
normatieve uitspraak impliceert. 

De door L. Delesie voorgestelde tweedeling desoriëntatie/geen desoriëntatie 
wordt de facto overbodig omdat reeds 1/3 van de forfaits verhoogd is omwille 
van desoriëntatie, wat slaat op bijna de helft van de middelen, terwijl ook in de 
andere zorgcategorieën de factor desoriëntatie maakt dat men in een hogere zorg-
categorie kon terecht komen (zie omschrijving in bijlage 1). De grote samenhang 
tussen ADL-aspecten en desoriëntatie of dementieproblemen maakt dat nog bij-
komende categorieën of parameters waarschijnlijk overbodig zijn. Ook in het 
Qualidem-onderzoek wordt de impact van de ADL-scores via de forfaits genoeg-
zaam geïdentificeerd maar wordt het moeilijk om een bijkomend onderscheid 
naar dementie te vinden. Ook het door ons in het Qualidem-onderzoek 
opgemerkte onderscheid (Misplon, Pacolet & Hedebouw, 2003) tussen demente 
bewoners en de controlegroep was te verklaren door het verschil in ADL-scores.  

De zorgforfaits blijken een belangrijke verklarende waarde te hebben voor de 
zorgkosten van de voorzieningen. Deels kan dit veroorzaakt zijn doordat zij ook 
de basis vormen voor de gefinancierde zorgtijd die bijgevolg een verklaring kan 
vormen voor de geleverde zorgtijd. Aangezien de discrepantie tussen deze 
gefinancierde zorgtijd en de totale kostprijs nog aanzienlijk is, en gecompenseerd 
kan worden door de overige ontvangsten, bestaat er een marge die de niet RIZIV-
gefinancierde zorgtijd kan opvangen. 

De gemiddelde woon- en leefkosten per verblijfsdag blijken niet significant ver-
schillend te zijn tussen instellingen met een verschillende grootte, graad van zorg-
behoevendheid of graad van meer intensieve RIZIV-financiering. Interen op de 
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dagprijs die zogezegd de woon- en leefkosten moeten financieren is dan ook inte-
ren op deze kostencategorieën. 

Naarmate de zorgbehoevendheid toeneemt, neemt het aandeel niet gefinancierd 
zorgpersoneel af. Dit aandeel heeft echter een ander verloop voor het verplegend 
en het verzorgend personeel. Het percentage neemt af voor het verzorgend perso-
neel, een betere financiering illustrerend van dit personeel, terwijl het aandeel 
voor het verplegend zorgpersoneel constant blijft, illustrerend dat de ongedekte 
financieringsbehoefte in relatieve termen niet wijzigt. In absolute termen vertaald, 
wordt evenwel duidelijk dat verzorgend personeel bij een laag zorgprofiel van de 
instelling onvoldoende gefinancierd is. 

Dit profiel van het personeelskostenverloop strookt met de interpretatie van de 
discrepantie tussen gefinancierde zorgkost en werkelijke zorgkost. Deze is in 
absolute termen te laag bij de lage zorgcategorieën en eveneens te laag bij de hoge 
zorgbehoeftecategorieën. Deze ongelijkheid tussen instellingen impliceert een dis-
criminatie van de bewoners van deze instellingen. Wij gaan na in welke mate een 
nieuwe financieringswijze dit kan rechttrekken.  

3.2.1 Correcties voor zorgprofiel instellingen 

De econometrische analyse laat ons toe een uitspraak te doen over de adequaat-
heid van de financiering in functie van de zorgbehoefte: deze lijkt minder aanwe-
zig te zijn bij de voorzieningen met een lage zorgbehoefte en deze met de hoogste 
zorgbehoefte. 

De geconstateerde (maar nog niet verklaarde) afwijking tussen het kostenverloop 
en de financieringsformule is niet instellingneutraal en bijgevolg ook niet neutraal 
voor de bewoners van de instelling. Neutraal zou betekenen dat de kostprijs (die 
stijgt in functie van de zorgbehoefte van de bewoner en per aggregatie voor de 
instelling) voor alle groottecategorieën en zorgcategorieën op dezelfde manier 
worden gecompenseerd. 

Nu is er een discriminatie tussen de hoge en lage zorgcategorieën. De verdere 
omschakeling naar louter RVT-forfaits kan in de hoge zorgcategorieën de financie-
ring adequater maken. Bij de lage zorgcategorieën moet evenwel een groter deel 
van de kost van verzorgenden (die reëel is, zoals blijkt uit diverse studies en ook 
dit onderzoek) in rekening worden genomen. 

Verschillende formules zijn mogelijk.  

1. Omvorming van de ROB-forfaits naar RVT-forfaits 

De door de sector reeds geruime tijd voorgestelde reconversie van ROB- naar 
RVT-forfaits verschuift de opbrengstencurve zonder iets te wijzigen aan de vorm.  
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De RIZIV-financiering sluit eerder aan bij de vorm van de totale kostprijs dan de 
zorgkost, die zij toch pretendeert te compenseren. Het feit dat de zorgkost eerst 
stijgt, dan redelijk stabiel blijft om nadien terug te stijgen samen met de afhanke-
lijkheidsgraad dient verder onderzocht te worden. De analyse van deelcompo-
nenten op basis van de personeelscategorieën zou ons een antwoord kunnen 
geven.  

De veralgemeende verhoging van de forfaits B-, C- en C+-forfaits zou vooral voor 
de middengroep de zorgkost volledig compenseren, maar verbetert niet in aan-
zienlijke mate de totale financiering en lost ook niets op aan de ongelijke situatie 
voor bepaalde instellingen.  

2. Selectieve verhoging van de B- en C-forfaits voor de instellingen met relatief 
zeer veel en respectievelijk zeer weinig B- en C-forfaits 

Wij constateerden dat bepaalde instellingen een minder gunstige RIZIV-financie-
ring kenden dan de middengroep met een soort optimale bewonersmix. Het pro-
fiel van de financiering volgt onvoldoende het profiel van de zorgkost. Dit heeft 
implicaties voor de financiering van de aangeboden/noodzakelijke zorg voor de 
bewoners en moet om billijkheidsredenen tegenover de bewoners rechtgetrokken 
worden. Alhoewel de bedragen beperkt zijn (een paar euro per dag) maken deze 
bedragen blijkbaar ook het verschil uit tussen winst en verlies.  

3. Verhoging van de O- en A-forfaits 

4. Selectieve verhoging van de O- en A-forfaits voor de instellingen met relatief 
veel O- en A-forfaits 

De voorgestelde scenario’s kunnen ook redelijk eenvoudig nagerekend worden 
naar hun budgettaire impact voor de ziekteverzekering. Met de huidige financie-
ringsstructuur komen de thans gehanteerde forfaits overeen met ongeveer 
662 miljoen euro voor de Vlaamse Gemeenschap. De collectief ongedekte factuur 
is ongeveer 855 miljoen euro. Op kruissnelheid zal de Vlaamse Zorgverzekering er 
in 2004 100 miljoen van compenseren/toevoegen. Ondanks de toegenomen bud-
getten en de reconversie van ROB naar RVT zullen aanpassingen in de financie-
ringsmodaliteiten maar marginaal deze hoge kostprijs voor de bewoners in bewe-
ging brengen.  

Thans kennen wij een beknotte financiering: een strenge overheid zou deze kun-
nen optrekken en een daling (of niet verdere stijging) van de dagprijzen vragen. 
Het alternatief is de gestegen financiering aanwenden voor nieuwe diensten. Wil 
men dynamische efficiëntie organiseren en een vooruitgangsdynamiek op gang 
brengen kan men juist expliciet de nieuwe diensten financieren. Dit dient evenwel 
afgewogen tegenover de vereiste van toegankelijkheid van de basisvoorzieningen.  
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3.2.2 Correcties voor grootte 

Wat betreft schaalvoordelen is de conclusie de volgende: deze zijn niet expliciet te 
constateren bij de VVI instellingen, ondermeer omdat zij zich in de middenmoot 
situeren. 

Wij stellen bij de VVI-instellingen geen opmerkelijke verschillen vast van de zorg-
kost in functie van de grootte zodat hier geen extra compensaties, indien zij al 
zouden kunnen verantwoord worden, nodig zijn. Wij stellen voor dat deze neu-
traliteit wel wordt nagestreefd.  

3.2.3 Bruikbaarheid van de thans gehanteerde ADL-schaal 

Zoals ook uit het Qualidem onderzoek blijkt maar hier bevestigd wordt, heeft de 
op ADL gebaseerde schaal een belangrijke verklarende waarde, zodanig dat wij 
nog niet direct redenen tot vervanging zien. Het is overigens merkwaardig dat een 
in de praktijk goed presterend instrument nog zoveel theoretische bedenkingen 
oproept om haar te vervangen door een andere schaal.  

Er was in het Qualidem onderzoek evidentie dat de verpleegkundige en verzor-
gende tijd hoger is voor de demente dan voor niet demente ouderen. Deels wordt 
dit gevat door de co-morbiditeit met andere afhankelijkheidproblemen zodanig 
dat geen verdergaande compensatie voor de dementieproblemen zich lijken aan te 
dienen. Zij is reeds goed gevat door het thans bestaande onderscheid tussen C en 
C+ en Cd.  

In een vroegere studie van L. Delesie werd overigens gepleit voor een tweedeling 
bewoners met en zonder desoriëntatie, aangevuld met een verdere differentiëring 
naar ADL-score. Het voorstel, al dan niet genormaliseerd via een ridit-score wordt 
niet tegengesproken door onze conclusies, noch door de observaties vanuit de 
Qualidem-deelrapporten. Deze laatste studie en onze eigen interpretatie toont 
evenwel aan dat de thans beschikbare informatie volgens de huidige categorieën 
reeds voldoende informatie bevat om de situatie van gedesoriënteerde personen te 
vatten. In aantallen evenaren de categorieën C+ en Cd de categorie C bij de ROB’s 
en is zelfs drie keer zo groot bij de RVT’s zodat zij voor de globale rusthuissector 
bijna 1/3 van de bewoners uitmaakt en bijna de helft van de financiering determi-
neert (zie tabel 9.1). Wij kunnen dus enkel besluiten dat de huidige schaal nog vol-
doende adequaat is om de financiering te helpen verklaren en verantwoorden. 
Ook voor de andere zorgcategorieën wordt een forfaitverhoging mogelijk indien 
desoriëntatie aanwezig is. 

Het feit dat sinds 2003 een vervlakking optreedt tussen de financiering van Cd- 
en C-categorieën (zie tabel 1.4 en figuur 1.2 hierboven) laat vermoeden dat de 
overheid dit onderscheid minder belangrijk vindt. 
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3.2.4 Correctie voor kostprijsverschillen 

Het beschikbare materiaal zou verder dienen onderzocht te worden wat betreft de 
modaliteiten van de nieuwe financieringsformule. Wij zijn namelijk niet ingegaan 
op de impact van anciënniteit en loonkostverschillen. De beweging van het cliënt-
forfait naar een forfait voor de personeelsomkadering, gecorrigeerd voor de finan-
ciering van de reële loonkost op een gemiddeld niveau, is plausibel maar roept de 
vraag op waarom hierin niet verder is gegaan in differentiatie van de anciënniteit. 
De nieuwe formule behoudt in alle geval de voordelen (wij kunnen niet het 
bestaande systeem in België als onaangepast omschrijven, ondanks de voort-
durende discussie over de constructie van nieuwe afhankelijkheidsschalen) van 
het vroegere stelsel en voegt er een aantal nieuwe voordelen aan toe, met name 
incalculatie van de anciënniteit. De impact van anciënniteit op de prestaties zou 
moeten verder onderzocht worden. 

3.2.5 Correctie voor regionale verschillen 

Impact van regionale kostprijsverschillen: voor loonkost zullen die beperkt zijn 
wegens de nationale loononderhandelingen, en zeker indien verder gecompen-
seerd wordt voor anciënniteit. Voor bouwkost (maar beperkt in de totale kostprijs) 
is dit wel denkbaar, maar in welke mate zijn prijsverschillen hier niet synoniem 
van kwaliteitsverschillen? 

3.2.6 Open vragen 

Het onderzoek roept nog tal van vraagtekens op. Vergelijking van de formele per-
soneelsnormen en de werkelijk gepresteerde tijd, zoals die uiteindelijk ook rond 
de persoon van de patiënt worden genoteerd roept nog aanzienlijke verschillen 
op. Zoals de Probis-studie reeds voor de openbare rusthuizen een discrepantie 
tussen omkadering en beschikbare tijd vaststelde, is dit ook bij de VVI-instellingen 
te noteren. De kloof met de rond de persoon van de bewoner gepresteerde tijd 
zoals ondermeer blijkt uit de Qualidem-studie lijkt nog groter en zou een verder 
onderzoek naar het optimaliseren van de organisatie noodzakelijk maken. Indien 
deze ‘verdwenen’ tijd tussen genoteerde en werkelijke tijd kan verklaard worden 
roept dit verdere vragen op omtrent de kostprijs van de ouderenzorg: deze zou 
wel eens hoger komen te liggen dan tot nu toe aangenomen.  

3.2.7 Evaluatie nieuw financieringsmechanisme van kracht sinds 2004 

Dit rapport had niet als voorwerp de evaluatie van het nieuwe financieringsmodel 
dat van kracht is sinds januari 2004. Bij de beschrijving van dit nieuwe stelsel 
gaven wij reeds de conclusie dat een vergelijking van het kostenverloop op basis 
van historische kostprijzen met de nieuwe financieringsformule en het gewijzigd 
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kostenverloop vandaag een unieke ‘laboratorium’ situatie oplevert voor de eva-
luatie van de impact van het beleid op het gedrag van de voorziening. De lezer die 
ondertussen met het nieuwe mechanisme is geconfronteerd zal in voorliggend 
rapport alvast opmerken dat het nieuwe mechanisme een verbetering meebrengt, 
niet noodzakelijk in relatie met het profiel van de bewoner (want daar blijft de for-
mule gedreven door dezelfde Katz-schaal), maar een supplementaire financiering 
is voorzien in functie van de anciënniteit, en indien er meer zorgkosten zijn dan 
gehonoreerd via de basisomkadering (en dit rapport toont aan waar dat dit kan 
voorkomen), wordt een deel daarvan (tot 8,4% van de basisfinanciering) extra 
gefinancierd. 

De nieuwe financieringsformule corrigeert op het eerste zicht een aantal aspec-
ten van het historische systeem maar behoudt toch een belangrijke verwijzing naar 
het behoefteprofiel van de bewoners van de instelling, naar zijn bewonersprofiel. 
Misschien zit hier wel het belangrijkste aspect van ‘persoonsgebonden budget’ en 
‘consumer oriented care’ die internationaal opgang vindt. Ook deze hypothese 
dient verder onderzocht bij de nieuwe financieringsformule. 

4. Conclusies op het vlak van de beleidsinformatie 

Het onderzoek heeft aangetoond dat met de nodige goodwill reeds een nieuw 
licht kan geworpen worden op de determinanten van de kostprijs van de zorg, dit 
zonder bijkomende registraties en bevragingen. Een ontbrekende instantie zijn de 
openbare rusthuizen, maar mits akkoord van deze rusthuizen kan o.m. de 
RSZPPO een belangrijke en gedetailleerde bijkomende informatiebron zijn voor 
alvast de personeelsomkadering en de personeelskost in deze voorzieningen.  

Dit onderzoek heeft in belangrijke mate kunnen gebruik maken van in de voorzie-
ningen en door de ziekteverzekering verzamelde informatie. Het onderzoek heeft 
aangetoond dat een groter gebruik voor interne benchmarking en voor beleidseva-
luatie ervan mogelijk is dan tot nu toe gebeurd en wij bevelen dan ook aan om de 
hier gebruikte analyses te enten op de feedback die nu reeds gegeven wordt door 
ACC en SSC. Ondermeer de personeelsregistratie, en dat is toch een belangrijke 
factor in deze arbeidsintensieve sector, kan nog interessante informatie opleveren 
over de aard van de contracten en de dynamiek die daarin optreedt.  

Deze informatie moet echter toegepast worden voor de ganse sector zodanig dat 
een grotere transparantie van de sectorgegevens op ofwel federaal niveau of op 
Vlaams niveau dient georganiseerd te worden. 

Wij kunnen aan SSC en ACC de hier ingeslagen weg warm aanbevelen om zelf 
verder te bewandelen en van de federale en regionale overheden en sociale para-
statalen kunnen wij alleen verhopen dat de hier gedemonstreerde secundaire 
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analyse van hun informatie inspirerend is voor de verdere validering en valorisa-
tie van hun data.  

5. Conclusies voor het beleid 

De betaalbaarheid van de rusthuissector schrikt velen af. Wij hebben hier op basis 
van de sectorinformatie aangetoond hoe dat zorgkost en zorgfinanciering in 
belangrijke mate gedetermineerd wordt door de afhankelijkheid van de bewoners. 
Wij toonden ook aan dat deze financiering onvoldoende is om alle kosten te dek-
ken.  

Elders argumenteerden wij dat de ‘long-term care’ een onvolledig verzekerd 
gezondheidsrisico is dat in vele landen, voor zowel thuiszorg, institutionele zorg 
als informele zorg, een debat uitlokte over de creatie van een zorgverzekering.  

Het is hierbij zelfs niet aan de orde of er voldoende draagkracht is bij de bewo-
ner om ‘out of the pocket’ deze zorg zelf te financieren, aangezien het alternatief 
van verzekering voor dit soort van risico effectiever is.  

Wij actualiseerden de informatie over deze ‘verzekering’ van het risico in 
andere landen en kregen een bevestiging van onze vroegere observaties dat de 
mate van collectieve financiering in tal van landen aanzienlijk hoger was dan in 
België. Het bevestigt het pleidooi van een grotere graad van verzekering voor dit 
risico in België, en tal van buitenlandse voorbeelden illustreren dat dit best een 
sociale verzekering wordt. De buitenlandse voorbeelden laten ook zien dat er 
beperkingen kunnen ingebouwd worden. Soms is deze zo verregaand dat men 
een volledig gratis voorziening krijgt, maar zijn pensioenrechten daaraan ziet 
opgaan, waardoor enkel zakgeld overblijft. Het is merkwaardig dat dergelijke 
extreme situaties zowel in de Scandinavische verzorgingsstaat als de Amerikaanse 
welvaartsstaat wordt opgetekend, en de sector weet beter dan wie ook dat ook in 
België deze situatie de facto hier voorkomt. In tal van landen voorziet men wel een 
zekere inkomensmodulering van de bijdragen, iets wat in België in sommige 
welzijnsdiensten en de gezondheidszorg wel aanvaard werd, maar in het rusthuis-
segment niet werd voorzien. Deze modulering van bijdragen naar inkomensgroep 
is een piste die verder dient onderzocht te worden, maar net als in de gezond-
heidszorg zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt omdat daardoor te veel mensen 
zich zouden afwenden van dit zorgsysteem omdat zij er zich niet door verzekerd 
voelen. De introductie van de zorgverzekering in Vlaanderen, met tegemoetko-
mingen die niet inkomensgerelateerd zijn, gaan overigens verder in de andere 
richting. In sommige landen is er zelfs een vermogenstest voorzien. Daar wordt de 
overheidstussenkomst een bijstandregeling, waardoor wij verder afwijken van de 
verzekeringsidee. 

De betaalbaarheid van de vergrijzing is de voornaamste bekommernis. Een aantal 
studies, ondermeer onze eigen manpower planning voor de zorgsector, voorziet 
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dat de expansie van de totale sector substantieel maar niet onoverkomelijk zal zijn. 
Voor de rusthuissector schatten wij de groei voor de periode 2000-2020 van het 
aantal plaatsen op 60% en de personeelsomkadering op ongeveer 90%; voor de 
totale zorgsector op ongeveer 40%. Wij beschreven deze toename als ‘overkoom-
baar’ en ‘betaalbaar’. In een recente studie omschrijft de WHO - en zij kan het 
weten want het perspectief is daar oneindig groter dan de blindheid die wij kun-
nen krijgen door naar het eigen bedrijf alleen te kijken - de groei van het aantal 
afhankelijke personen in onze rijke markteconomieën als ‘a modest increase’, 
namelijk gemiddeld +30% tegen 2040. De ‘bom van de vergrijzing’ tikt blijkbaar 
niet overal even snel of is misschien zelfs ontmijnd. Het besef van de redelijkheid 
van de uitdaging, kan misschien de verlammende schrik wegnemen, en leiden tot 
stappen vooruit.  

Wij hopen met dit onderzoek een hint gegeven te hebben voor de richting waarin 
men zou kunnen vooruit gaan, met name verder in de richting van ‘goede zorg’, 
die de vergelijking kan doorstaan met de terzake meest vooruitstrevende buiten-
landse voorbeelden. 





 179 

 

BIJLAGEN 



 

 



 181 

 

Bijlage 1 / KATZ-schaal 

Beoordelingsschalen die een beeld geven van de functionele status op het gebied 
van de algemene activiteiten van het dagelijks leven, kunnen zeer nuttig zijn om 
de zorgbehoefte te meten bij bejaarden in instellingen. De zorgennood wordt 
immers grotendeels bepaald door de ADL-ondersteuning (algemeen dagelijkse 
leven). De ADL-Index, die door Katz e.a. ontwikkeld werd in 1963, is één van de 
best gekende en meest toegepaste schalen zowel voor beleidsdoeleinden als in 
researchprojecten. De evaluatieschaal van de staat van de fysische afhankelijkheid, 
die in het Belgische bejaardenbeleid toegepast wordt, is ook op de Katz-Index 
gebaseerd. Deze schaal wordt dan ook binnen de sector gemeenzaam de Katz-
schaal genoemd.  

De Katz-schaal meet voornamelijk de fysieke zorgafhankelijkheid: afhankelijkheid 
op het gebied van wassen, kleden, eten, verplaatsen, toiletbezoek en incontinentie. 
Afhankelijk van de score op deze verschillende items bekomen we vier groepen 
van licht tot zwaar zorgafhankelijk: O, A, B en C. Naast deze vier categorieën 
onderscheiden we nog een categorie Cd waar de ‘d’ wijst op problemen inzake 
desoriëntatie in tijd en ruimte (of kortweg dementie). 
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Tabel B1.1 De zorgbehoevendheidscategorieën voor ROB’s en RVT’s, geldig anno 2000 

ROB  

Categorie O De rechthebbenden die fysiek volledig onafhankelijk en niet dement 
zijn. 

Categorie A De rechthebbenden die: 
 Ofwel fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen 

en/of te kleden; 
 Ofwel psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en 

ruimte, én zijn fysiek volledig onafhankelijk. 
Categorie B1 De rechthebbenden die: 

 Ofwel fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen 
en te kleden, én zij zijn afhankelijk om zich te verplaatsen en/of om 
te eten en/of wegens incontinentie; 

 Ofwel psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en 
ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden. 

Categorie C De rechthebbenden die: 
 Ofwel fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen 

en te kleden, én zij zijn afhankelijk om zich te verplaatsen en naar 
het toilet te gaan, én zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of 
om te eten; 

 Ofwel psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en 
ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, en zij 
zijn afhankelijk wegens incontinentie, én zij zijn afhankelijk om zich 
te verplaatsen en/of naar het toilet te gaan, en/of om te eten. 

Categorie C+2 Indien het rustoord aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoet 
(wanneer de ROB-populatie voor minimum 40% uit B- of C-bewoners 
bestaat en wanneer dit er minimum 25 in aantal zijn) wordt het C-forfait 
verhoogd tot het C+-forfait. 
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Tabel B1.1 De zorgbehoevendheidscategorieën voor ROB’s en RVT’s, geldig anno 2000. Vervolg 

RVT  

Categorie B De rechthebbenden die: 
 Ofwel fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen 

en te kleden, én zij zijn afhankelijk om zich te verplaatsen en/of 
naar het toilet te gaan; 

 Ofwel psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en 
ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden. 

Categorie C De rechthebbenden die: 
 Ofwel fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen 

en te kleden, én zij zijn afhankelijk om zich te verplaatsen en naar 
het toilet te gaan, én zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of 
om te eten; 

 Ofwel psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en 
ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, en zij 
zijn afhankelijk wegens incontinentie, én zij zijn afhankelijk om zich 
te verplaatsen en/of naar het toilet te gaan, en/of om te eten. 

Categorie Cd Wanneer de rechthebbende voldoet aan de voorwaarden van de C-cate-
gorie volgens de psychische afhankelijkheid, kan het C-forfait worden 
verhoogd tot het Cd-forfait wanneer er per 30 residenten voorzien 
wordt in 0,5 extra VTE aan verzorgenden. 

1 Op 22 juli 2003 werden de voorwaarden voor het bekomen van de categorie B in een ROB 
gelijk geschakeld aan deze van de categorie B in een RVT (KB 9 juli 2003, BS 22 juli 2003). 

2 In het nieuwe financieringssysteem voor de ROB’s en RVT’s dat op 1 januari 2004 van start 
ging, vervalt in de ROB’s het onderscheid tussen de C- en de C+-categorie.  

Bron: Bejaardenzorg, Wetgeving en praktijk, 2003 (2.6.1/20.11) 
RIZIV, Formulier mod. 762, KB 3 juli 1996 
CM-informatie, 1999, 2004 
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Bijlage 2 / Kostenrubrieken 

1. Zorgkost: 
- Aankopen producten (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, luiers, …) 
- Externe verzorging (hospitalisatie, raadpleging arts, kinesitherapie, ergo-

therapie, logopedist, pedicure, optieker, mutualiteitsbijdragen, kleding 
bewoners, …) 

- Paramedisch personeel  
- Verplegend personeel  
- Verzorgend personeel  
- Recuperatie medische kosten (opbrengst; aangerekende geneesmiddelen, 

hospitalisatie, arts, kine, logo, ergo, mutualiteitsbijdrage, …) 

2. Voedingskost: 
- Voeding 
- Uitgegeven keuken 
- Keukenpersoneel 

3. Onderhoudskost 
- Onderhoudsproducten/klein materieel  
- Textiel en wasproducten  
- Uitgegeven wasserij 
- Uitgegeven onderhoud 
- Externe reiniging 
- Onderhoud en herstellingen 
- Onderhoudspersoneel 

4. Administratiekost 
- Aankopen bureelbenodigdheden en materieel voor informatie 
- Sociaal secretariaat 
- Boekhouding en automatisering 
- Bijdrage VVI 
- Verzekeringen 
- Administratie 
- Vergoedingen en erelonen 
- Administratie personeel 

5. Investeringslasten en huur 
- Afschrijvingskosten: 

- Oprichtingskosten 
- Immateriële vaste activa 
- Gebouwen en inrichting 
- Installaties 
- Meubilair en rollend materiaal 
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- Leasing en soortgelijke rechten 
- Overige materiële activa 

- Kapitaalsubsidies 
- Intresten op leningen 
- Voorzieningen groot onderhoud 
- Huur en erfpacht 

6. Rest kosten 
- Algemene kosten 
- Energie 
- Belastingen en taksen 



186 

 

Bijlage 3 / Scenario’s, het verband tussen zorgafhankelijkheid van 
de bewoners en de dekking van de zorgkost 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde opbrengst 
van de mutualiteiten en de gemiddelde zorgkost per verblijfsdag weergegeven per zorgbe-
hoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 
65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur B3.1 Verband tussen de gemiddelde opbrengst van de mutualiteiten en de zorgkost per 
verblijfsdag naar de zorgafhankelijkheid van de bewoners, wanneer alle B-, C- en 
C+-ROB-forfaits B-, C- en Cd-RVT forfaits worden 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde opbrengst 
van de mutualiteiten en de gemiddelde zorgkost per verblijfsdag weergegeven per zorgbe-
hoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 
65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur B3.2 Verband tussen de gemiddelde opbrengst van de mutualiteiten en de zorgkost per 
verblijfsdag naar de zorgafhankelijkheid van de bewoners, wanneer alle C- en 
C+-ROB-forfaits C- en Cd-RVT forfaits worden 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde opbrengst 
van de mutualiteiten en de gemiddelde zorgkost per verblijfsdag weergegeven per zorgbe-
hoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 
65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur B3.3 Verband tussen de gemiddelde opbrengst van de mutualiteiten en de zorgkost per 
verblijfsdag naar de zorgafhankelijkheid van de bewoners, wanneer alle C+-ROB-
forfaits Cd-RVT forfaits worden 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde opbrengst 
van de mutualiteiten en de gemiddelde zorgkost per verblijfsdag weergegeven per zorgbe-
hoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 
65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur B3.4 Verband tussen de gemiddelde opbrengst van de mutualiteiten en de zorgkost per 
verblijfsdag naar de zorgafhankelijkheid van de bewoners, wanneer alle O-ROB-
forfaits vermenigvuldigd worden met 8 en alle A-ROB-forfaits met 2,5 
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* Om de anonimiteit van de instellingen te vrijwaren, wordt enkel de gemiddelde opbrengst 
van de mutualiteiten en de gemiddelde zorgkost per verblijfsdag weergegeven per zorgbe-
hoevendheidscategorie (aandeel B-, C- en C+/Cd-RIZIV-dagen <50%, tussen 50-60%, 60-65%, 
65-70%, 70-75%, 75-80%, 80-85% en >85%). 

Bron: Eigen berekeningen op basis van ACC-gegevens 

Figuur B3.5 Verband tussen de gemiddelde opbrengst van de mutualiteiten en de zorgkost per 
verblijfsdag naar de zorgafhankelijkheid van de bewoners, wanneer alle O-ROB-
forfaits vermenigvuldigd worden met 8 en alle A-ROB-forfaits met 2,5 en alle C en 
C+-ROB-forfaits worden C en Cd-RVT-forfaits 
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