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Voorwoord 

De Vlaamse Zorgverzekering hebben wij de voorbije jaren een mirakel genoemd 
omdat zij met relatief beperkte middelen er in geslaagd is om op korte termijn 
haar eerste doel te bereiken, met name voor de zwaar zorgbehoevende in de thuis-
zorg en diegenen opgenomen in een residentiële voorziening de kost van de zorg 
te reduceren met, nu, een premie van 130 euro per maand. Ons enthousiasme nam 
nog toe wanneer bleek dat zij er in de thuiszorg in slaagde om de bestaanson-
zekerheid die dreigde te ontstaan omwille van de hoge kost van de zorg, voor het 
grootste deel te vermijden.  

Een van de tekortkomingen van de Vlaamse Zorgverzekering was dat toch nog 
een relatief grote groep overbleef met onevenredig hoge kosten, die niet werden 
gecompenseerd door de uniforme premie die de mantelzorgpremie was. Het 
Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 stelde voor om een soort van maximumfactuur 
in de zorg of zorgbonus te voorzien die er zou voor zorgen dat er een maximum 
werd gesteld aan deze kosten ten laste van de zorgbehoevende. In het maart 2009 
goedgekeurde woonzorgdecreet werd dit principe een feit.  

Hiermee zal de tenlasteneming van zorgkosten door de Vlaamse overheid voor 
chronisch hulpbehoevenden zich verder ontwikkelen in lijn met wat wij ook in het 
buitenland observeren, met name een steeds verdergaande sociale bescherming 
van dit sociale risico van de langdurige zorgbehoefte (‘long-term care’).  

In voorliggende ‘studie ter voorbereiding van het invoeren van het systeem van 
een maximumfactuur in de zorg’ werd aan het HIVA gevraagd om modellen van 
tenlasteneming voor te stellen, en scenario’s uit te rekenen van de mogelijke 
invoering van dergelijke verbeterde tenlasteneming. Hiervoor moesten wij empi-
risch materiaal aanbrengen. Wij hebben hier teruggegrepen naar een methodiek 
van bevraging van de kosten in de thuiszorg die wij reeds meer dan een kwart-
eeuw aan het HIVA gebruiken. Wij hebben ze ook zo grondig mogelijk uitge-
werkt, zodat materiaal beschikbaar komt dat dienstig kan zijn voor de directe 
onderzoeksvragen, maar nog voor tal van andere analyses omtrent de organisatie 
van de thuiszorg en de situatie van de hulpbehoevenden en hun mantelzorgers.  

Eens te meer stellen wij vast dat de cumulatie van kosten voor diegenen getrof-
fen door het risico aanzienlijk zijn, maar dat de globale kost in macro-economische 
termen kan teruggebracht worden tot haalbare dimensies. Meer dan oorspronke-
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lijk gedacht bestaan er diverse mogelijkheden om deze kosten te compenseren, het 
is zelfs administratief niet onoverkoombaar en budgettair lijkt het haalbaar. 

Met deze optimistische conclusie willen wij vooreerst de opdrachtgever danken 
voor de vragen die men ons stelde en de onderzoeksmogelijkheden die ons 
gegund werden.  

In eerste instantie wensen wij de personen die deel uitgemaakt hebben van de 
stuurgroep te bedanken, voor de oriëntatie die zij gaven in het begin van het 
onderzoek en de kritische ingesteldheid gedurende het onderzoek. De ambitie die 
zij zich zelf stelden met het beleid vertaalden zij in talrijke nieuwe vragen aan het 
onderzoek. Het waren Wim Coumans, Veerle Bekaert, Diana De Graeve, Frederik 
Delecluyse, Ignace Leus, Xavier Meurisse, Karine Moykens, Lut Vanden Boer, 
Marleen Vanhees, Chris Vander Auwera, Dominique Verté, Ilse Van De Putte en 
Sarah Willockx die zorgden voor een intensieve begeleiding en sturing. Meer spe-
cifiek willen wij hier voor de dagdagelijks verloop van ons onderzoek een drie-
manschap danken binnen de administratie zelf, die in een voorbeeldige onder-
linge complementariteit een ideale ruggesteun vormden voor ons als onderzoeker: 
Chris Vander Auwera, Lut Vanden Boer, en Xavier Meurisse. Maar uiteraard zijn 
het enkel de onderzoekers die verantwoordelijkheid dragen voor de hier gerap-
porteerde analyses en finaal ook de interpretaties.  

De dataverzameling, de grote en grondige bevraging, mobiliseerde zeer veel 
mensen. Wij danken hen graag van harte: het Vlaams Zorgfonds dat adressen en 
informatie moest leveren, de mutualiteiten die adressen en data moesten leveren, 
de diensten gezinszorg en de Vlaamse Vereniging van Diensten voor Gezinszorg 
die aanvullende data moesten leveren, de enquêteurs die bij finaal 640 gezinnen 
langs gingen om twee interviews af te nemen en huishoudboekjes te laten invul-
len, de Survey-dienst van het HIVA dit zorgde voor de organisatie van deze 
enquêtes, en tenslotte de hulpbehoevende zelf en de mantelzorgers en de profes-
sionelen die bereid waren om mee te werken aan de enquête. Het zijn de hulpbe-
hoevenden zelf die als het ware letterlijk en figuurlijk ons in hun achterkeuken 
toelieten om ons een volledig zicht te gunnen op hun zorgbehoeften en zorgge-
bruik. Velen waren verheugd om de aandacht die zij en hun zorgsituatie kregen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat hun bijdrage het goede doel zal dienen om voor vele 
anderen in de toekomst een betere tenlasteneming van de zorgkost die hen treft te 
verzekeren.  

Alleen al de opsomming van de betrokkenen, illustreert wat wij bedoelen met 
een ‘grote en grondige bevraging’. Dit heeft een aanzienlijke investering gevraagd 
die nog maar voor een deel is benut. Wij hopen dat wij hierop verder kunnen 
werken, tot nut van het algemeen. 

Wij voegen er aan toe dat wat hier bekeken wordt, op diezelfde wijze, en met 
misschien nog meer urgentie, aan de orde moet gesteld worden voor de residen-
tiële zorg. Aandacht voor de verbeterde thuiszorg mag de residentiële zorg niet 
doen vergeten. 
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Ons werk is wetenschappelijk onderzoek. De collega’s die wij hierin tegenko-
men als onderzoeker zijn daarin vitaal. Niet minder dan drie collega’s hebben zich 
kunnen inschakelen in het project, en met de nodige snelheid en toewijding heb-
ben zij het werk opgestart, voortgeleid en helpen afronden. Eerst Nele Spruytte, 
dan Sigrid Merckx en ten slotte Sofie Cabus. Wij hadden het gevoel een estafette-
loop te zien passeren, waar perfect telkens de stok werd doorgegeven. Aan elk van 
deze estafetteloopsters onze bewondering voor het gelopen parcours en onze 
dank. Voor ons zelf was het een sportieve opdracht in langeafstandsloop en vol-
houding, en wij kunnen ons voorstellen dat beide disciplines in de sport niet 
samen gaan, maar in het contractonderzoek is dit een klassieke formule.  

En niet alleen in het onderzoek. Het valt ons op dat in diezelfde periode de 
minister onder wiens hoede deze opdracht ons werd gegund, ook drie keer is ver-
anderd. Eerst minister Inge Vervotte, dan minister Steven Vanackere en tot slot 
minister Veerle Heeren. Aan alle drie dank voor de onderzoeksopdracht. Wij heb-
ben het gevoel gehad dat ook zij perfect op elkaar ingespeelde estafettelopers 
waren.  

De redactie van dit rapport was afgesloten voor het regeerakkoord 2009-2014 
van de nieuwe Vlaamse regering tot stand kwam. De conclusies van ons rapport 
blijven onveranderd. Onze overtuiging wordt evenwel versterkt dat zelfs in tijden 
van budgettaire orthodoxie en austeriteit sociale vooruitgang op het vlak van 
gezondheidszorg en ouderenzorg denkbaar en betaalbaar is. Het is immers wat de 
mensen wensen. Wij wensen de nieuwe minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin Jo Vandeurzen een vruchtbaar gebruik toe van deze studie.  

Prof. dr. Jozef Pacolet 
Hoofd Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 

Voorliggende ‘Studie ter voorbereiding van het invoeren van het systeem van 
maximumfactuur in de zorg of zorgbonus’ moest empirische evidentie en aanbe-
velingen opleveren voor de introductie van een maximumfactuur in de zorg in 
Vlaanderen.  

In het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 was immers voorzien dat: ‘We werken 
tijdens deze legislatuur de gefaseerde invoering uit van een maximumfactuur voor 
zorg die beschermt tegen onaanvaardbaar hoge kosten in vergelijking met de 
draagkracht. Dit gaat gepaard met controle van de gebruikersprijzen in de zorg.’ 
(memorie van toelichting Voorontwerp woonzorgdecreet, p. 113). 

Op 5 maart 2009 werd deze maximumfactuur in de zorg alvast voor de thuis-
zorg ingevoerd in het kader van het ‘woonzorgdecreet’. Het principe werd inge-
schreven in het decreet om een grens in te stellen in de persoonlijke bijdragen van 
de gebruiker van thuiszorgdiensten, dit in verhouding tot de financiële draag-
kracht. Volgens de memorie van toelichting moet dit garanderen dat ‘gebruikers 
met hoge persoonlijke bijdragen in verhouding tot een beperkte financiële draag-
kracht, de zorg die zij omwille van hun zorgafhankelijkheid nodig hebben koste-
loos kunnen verkrijgen, of terugbetaald kunnen krijgen’ (memorie van toelichting, 
p. 113).  

Hiermee werd een verdere stap gezet in de gefaseerde invoering van deze maxi-
mumfactuur in de thuiszorg. Voorliggend rapport moet een aantal mogelijkheden 
geven om dit uit te voeren. 

Het Vlaams Zorgfonds gaf aan het HIVA de opdracht om de omvang van de 
niet-medische kosten die onaanvaardbaar hoog zijn in vergelijking met het inko-
men in beeld te brengen, en om voorstellen te formuleren hoe deze beter ten laste 
zouden kunnen genomen worden door de overheid. Hiervoor zouden modalitei-
ten dienen te worden bepaald waaronder dit zou kunnen gebeuren, en zouden 
scenario’s moeten uitgewerkt worden waarin de impact van de invoering van 
dergelijke verhoogde tenlasteneming wordt berekend. 

Hoofdstuk 2 van dit rapport vat de onderzoeksvragen samen. Drie delen kun-
nen verder onderscheiden worden. 

Vooreerst dient nagegaan te worden welke elementen dienen opgenomen te 
worden in dit streven naar een grotere tenlasteneming van zorgkosten, en onder 
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welke vorm dit het best kan gebeuren. Naast een theoretische schets van deze 
elementen werd voor de vorm vooral gekeken naar de reeds bestaande modellen 
in België en Vlaanderen en tevens werd nagegaan welke lessen konden worden 
getrokken uit buitenlandse voorbeelden ter zake in de zogenaamde ‘long-term 
care insurance’.  

Een tweede deel diende empirisch een zicht te geven op zowel gezinssituatie, 
zorgbehoefte, inkomenssituatie, zorggebruik en zorgkost van hulpbehoevende 
personen in Vlaanderen. 

In een derde deel worden een aantal scenario’s van verbeterde tenlasteneming 
voorgesteld en de impact uitgerekend op basis van de in het tweede deel beschre-
ven databank.  

De eerste onderzoeksopdracht was na te gaan welke modaliteiten kunnen wor-
den gehanteerd voor deze grotere tenlasteneming. Hiervoor werd in hoofdstuk 3 
een theoretisch schema geschetst van tenlasteneming van de zorgkosten bij lang-
durige zorg en werd een inventaris opgemaakt van de huidige stelsels die in Bel-
gië en Vlaanderen bestonden, en de criteria die men hanteerde. Dit overzicht 
inspireerde de nieuwe scenario’s en kan ook gebruikt wordt als referentiepunt of 
‘benchmark’. Hoofdstuk 4 brengt internationale voorbeelden aan. 

Het tweede luik van dit onderzoek poogde een zicht te geven op de werkelijke 
situatie. Aangezien geen enkele administratieve databank een exhaustief beeld 
geeft van de mogelijke medische en niet-medische kosten en de cumulatie daarvan 
in sommige situaties, werd geopteerd voor een ‘grote en grondige bevraging van 
de kost in de thuiszorg’. Een exhaustieve en holistische registratie van alle dimen-
sies van de situatie van de zorgbehoevende in de thuissituatie werd nagestreefd. 
Niet al deze elementen en componenten zouden nadien gehanteerd dienen te 
worden in een operationeel systeem van verhoogde tenlasteneming, maar zij zijn 
wel noodzakelijk om de geobserveerde kosten en hun impact op de zorgbehoe-
vende beter te kunnen begrijpen. Zij vormen ook de basis voor de simulatie van 
uiteenlopende scenario’s. De steekproef is in eerste instantie getrokken uit de 
groep genieters van de mantelzorgpremie in de Vlaamse Zorgverzekering. Dit 
heeft het voordeel dat de zwaardere zorgsituaties zijn opgenomen, waar vermoe-
delijk ook de cumulatie van kosten en de druk op de betaalbaarheid zich het meest 
acuut stelt. Met een goede 527 respondenten levert zij een tamelijk representatief 
beeld op van de leef- en zorgsituatie van een goede 117 000 genieters van de 
mantelzorgpremie in Vlaanderen. Het nadeel is dat niet de volledige thuiszorg in 
Vlaanderen in beeld wordt gebracht. Wel is een bijkomende steekproef getrokken 
bij de genieters van de het zorgforfait chronisch zieken in de ziekteverzekering.  

In hoofdstuk 5 en 6 bespreken wij achtereenvolgens de design, de organisatie en 
de representativiteit van deze grote en grondige bevraging. Een belangrijk punt is 
in hoofdstuk 5 de opsomming van de mogelijke kostencomponenten die kunnen 
onderscheiden worden. Deze zijn van formele (professionele zorg en andere kos-
ten) en informele aard (mantelzorg). De formele kosten kunnen verder onder-
scheiden worden in niet-medische en medische kosten, en een aantal tussencate-
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gorieën. Niet al deze kosten zullen in rekening worden genomen voor een ver-
hoogde tenlasteneming in dit rapport. De volledigheid van de bevraging laat wel 
toe een zicht te krijgen waar men de grens trekt, en welke kostencategorieën even-
tueel nog over blijven, en bijvoorbeeld eerder in de ziekteverzekering zouden 
moeten ten laste genomen worden. In hoofdstuk 6 beschrijven wij een aantal 
belangrijke achtergrondkenmerken van deze steekproef en in hoofdstuk 7 bespre-
ken wij de voornaamste kostencomponenten en in een laatste paragraaf schetsen 
wij ook de vooruitgang die geboekt is door deze ‘grote en grondige’ bevraging ten 
opzichte van vroegere studies over kosten in de thuiszorg en van chronisch zie-
ken. Het laat ook toe deze kosten te situeren die nadien verder in de scenario’s 
voor een verbeterde tenlasteneming zullen worden weerhouden. 

Hoofdstuk 8 vormt het derde en belangrijkste deel van dit onderzoek. Hier 
worden een aantal scenario’s gedefinieerd, niet in het minst in overleg met de 
opdrachtgever, van mogelijke vormen van verbeterde tenlasteneming. Zij zijn qua 
principe of modaliteiten weliswaar geïnspireerd op bepaalde alternatieven die 
reeds bestaan in België of Vlaanderen of ook in het buitenland, maar zijn tevens 
geïnspireerd door de noodzaak om werkbare en administratief eenvoudige for-
mules van verbeterde tenlasteneming te vinden.  

Dit rapport sluit in hoofdstuk 9 af met een samenvatting en conclusies. 
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Hoofdstuk 2 
Vraagstelling 

1. De opdrachtgever 

De opdrachtgever van dit onderzoek is het Vlaams Zorgfonds, dat ressorteert 
onder het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Vlaams Zorgfonds staat 
in voor het beheer van de Vlaamse Zorgverzekering en erkent, subsidieert en con-
troleert de zorgkassen.  

Elke inwoner van Vlaanderen die ouder is dan 25 jaar is verplicht zich aan te 
sluiten bij één van de zeven erkende zorgkassen. Inwoners van het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Zorg-
verzekering. Jaarlijks dient men een aansluitingsbijdrage te betalen aan de zorg-
kas. Vanaf 2003 is dit 25 euro per jaar, behalve voor personen die recht hebben op 
de verhoogde tegemoetkoming en het Omnio-statuut in het kader van de ver-
plichte ziekteverzekering. Voor hen is de bijdrage 10 euro.  

De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse Zorgverze-
kering (aansluitingen regelen, bijdragen innen, aanvragen tot tenlastenemingen 
behandelen en controleren, tenlastenemingen uitvoeren). Er zijn vijf zorgkassen 
die zijn opgericht door ziekenfondsen (CM-Zorgkas Vlaanderen, Neutrale Zorg-
kas Vlaanderen, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten, Zorgkas van de Libe-
rale Mutualiteiten, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen). De Vlaamse 
Zorgkas is opgericht door het Vlaams Zorgfonds, de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn (OCMW) fungeren er als lokaal agent. Tot slot is er één zorg-
kas opgericht door een verzekeringsmaatschappij: Zorgkas DKV Belgium. Ethias-
Zorgkas heeft haar activiteit stopgezet in 2006.  

2. Het onderwerp van dit onderzoek 

De Vlaamse Zorgverzekering is in het leven geroepen om de niet-medische kosten 
van zorgbehoevendheid mee te ondersteunen (sinds 1 oktober 2001). Personen 
met ernstige zorgbehoevendheid hebben medische kosten, die vanuit de ver-
plichte ziekteverzekering ten dele worden terugbetaald. De niet-medische kosten 
worden ten dele gedekt door de maandelijkse ‘tenlasteneming’ van de Vlaamse 
Zorgverzekering onder de vorm van een forfaitaire vergoeding. Deze tegemoet-
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koming is bedoeld voor de kosten voor mantelzorg, professionele zorgverleners, 
zorgvoorzieningen of niet-medische hulpmiddelen.  

De Vlaamse Zorgverzekering kent twee forfaitaire vergoedingen: ‘mantel- en 
thuiszorg’ voor thuiswonende zorgbehoevende personen en ‘residentieel’ voor 
personen verblijvend in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychia-
trisch verzorgingstehuis (PVT). Voor Brussel komen bewoners uit alle residentiële 
ouderenzorgvoorzieningen sinds 9 november 2007 in aanmerking (ook voorzie-
ningen erkend door de Gemeenschappelijke of Franse Gemeenschapscommissie). 
De tegemoetkoming ‘Residentieel’ was lange tijd hoger (125 euro per maand) dan 
de tegemoetkoming voor thuiswonende rechthebbenden. Vanaf 1 januari 2006 is 
een inhaalbeweging ingezet, die versneld werd doorgevoerd op 1 juli 2008. Vanaf 
dan krijgen alle rechthebbenden op de Vlaamse Zorgverzekering maandelijks 
125 euro. Vanaf 1 maart 2009 is deze tegemoetkoming 130 euro geworden. Bij-
lage 1 bundelt samenvattende tabellen over de Vlaamse Zorgverzekering met de 
meest recente informatie over de leden en ambtshalve aansluitingen, de aanvragen 
en de lopende dossiers.  

Het regeerakkoord van 2004 en de beleidsbrief 2006-2007 van minister Vervotte 
verwezen naar de inhoudelijke en technische gefaseerde uitwerking van een sys-
teem van maximumfactuur in de zorg, die gepaard gaat met controle van de 
gebruikersprijzen in de zorg.  

De doelstelling van de maximumfactuur is het financieel toegankelijk maken 
van de niet-medische zorg. Dit betekent dat de zorg betaalbaar wordt voor de 
gebruiker doordat alle niet-medische kosten ten laste van de gebruiker boven een 
bepaald grensbedrag gedragen worden door de maximumfactuur. De maximum-
factuur biedt aan zorgbehoevende personen met een beperkte financiële draag-
kracht en hoge aantoonbare niet-medische zorgkosten de garantie op financiële 
toegankelijkheid van een welbepaald pakket aan niet-medische zorgprestaties. De 
maximumfactuur houdt enkel rekening met de effectieve kosten ten laste van de 
gebruiker en is residuair ten aanzien van andere ondersteuningsmaatregelen zoals 
bijvoorbeeld het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  

Ter voorbereiding van de uitwerking van de maximumfactuur heeft het Vlaams 
Zorgfonds het HIVA de opdracht gegeven een onderzoek te voeren bij een repre-
sentatief staal van de populatie van ernstig zorgbehoevende personen in de thuis-
zorg. Men wil een gedetailleerd en betrouwbaar beeld krijgen van het inkomen, de 
inkomensbronnen en van de eigen niet-medische uitgaven die voortvloeien uit de 
zorgbehoevendheid. Het onderzoek moet ook informatie verschaffen over de 
redenen voor het niet-gebruik van bepaalde niet-medische zorgvormen, dienst-
verlening en hulpmiddelen.  

3. De onderzoeksvragen 

De opdrachtgever maakt een onderscheid tussen een voorbereidend inkomenson-
derzoek en de onderzoeksvragen uit het empirisch gedeelte van de studie.  
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3.1 Voorbereidend inkomensonderzoek 

De maximumfactuur is bedoeld voor ernstig zorgbehoevende personen met hoge 
aantoonbare niet-medische kosten én een beperkt inkomen. De inkomenstoets 
moet op die manier worden vormgegeven dat het systeem voldoende kan diffe-
rentiëren met verschillende zorgkostenplafonds in functie van het inkomen. In een 
voorbereidend inkomensonderzoek dienen de volgende vragen te worden beant-
woord:  
– Welke inkomenstoetsen bestaan er reeds in functie van bestaande voordelen of 

tegemoetkomingen?  
– Welke bestaande inkomenstoetsen lenen zich voor een analoge toepassing in 

het systeem van de maximumfactuur?  
– Welke inkomensbronnen die we niet terugvinden in de bestaande inkomens-

toetsen, zijn relevant voor het systeem van de maximumfactuur?  
– Zijn er argumenten die pleiten voor een aparte gegevensstroom betreffende het 

inkomen in het kader van de maximumfactuur in de zorg?  

3.2 Onderzoeksvragen voor het empirisch gedeelte 

De gegevensverzameling bij een representatieve steekproef van ernstig zorgbe-
hoevende personen in de thuiszorg moet toelaten een antwoord te formuleren op 
een aantal beschrijvende vragen:  
– Op welke niet-medische zorgvormen, dienstverlening en hulpmiddelen doen 

zorgbehoevende personen een beroep en in welke combinatievormen, met 
welke frequentie en intensiteit maken ze hiervan gebruik?  

– Wie zijn de verstrekkers van deze gebruikte niet-medische zorgvorm? 
– Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage van de gebruiker, per eenheid en in functie 

van het totaal aantal eenheden?  
– Is er een financiële tussenkomst en zo ja, van wie gaat die uit, wat is de hoogte 

ervan en hoe wordt de tussenkomst toegekend?  
– Hoeveel is de gemiddelde eigen niet-medische kost op jaarbasis, per kosten-

component en over combinaties van kostencomponenten heen? 
– Op welke niet-medische zorgvorm, dienstverlening en hulpmiddel wordt geen 

beroep gedaan, hoewel men er nood aan heeft? Welke redenen worden aange-
geven voor niet-gebruik? In welke mate zou men er een beroep op doen indien 
men zou tegemoetkomen aan de redenen voor niet-gebruik?  

Vervolgens wil men in een aantal vragen zoeken naar verbanden tussen variabe-
len en op zoek gaan naar mogelijke verklaringen:  
– In welke mate spelen seizoenseffecten een rol in het gebruik van en de eigen 

kosten voor niet-medische uitgaven? 
– In welke mate kan een relatie worden aangetoond tussen de eigen niet-

medische zorgkost en de graad van zorgbehoefte?  
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– In welke mate kan een relatie worden aangetoond tussen de niet-medische 
zorgkost en het gebruik van medische zorgen (bv. verband met de maximum-
factuur in de gezondheidszorg)? 

– In welke mate kan een relatie worden aangetoond tussen de niet-medische 
zorgkost en andere relevante criteria? 

De antwoorden op deze vragen, moeten toelaten dat meerdere scenario’s worden 
uitgetekend voor de operationalisering van een systeem van maximumfactuur in 
de zorg: 
– Welke modellen kunnen uitgewerkt worden met betrekking tot een minimum-

pakket van niet-medische zorgkosten die noodzakelijk deel uitmaken van de 
maximumfactuur? 

– Welke modellen kunnen uitgewerkt worden met betrekking tot een maximum-
pakket van niet-medische zorgkosten die wenselijk deel uitmaken van de 
maximumfactuur? 

– Welke modellen kunnen uitgewerkt worden met betrekking tot het niet of nog 
niet opnemen van bepaalde niet-medische zorgkosten in de maximumfactuur? 

– Welke indicaties en tegenindicaties kunnen worden gegeven om in het systeem 
van de maximumfactuur in de zorg te werken met analoge inkomensgrenzen 
zoals diegene bij bestaande voordelen of tegemoetkomingen?  

– Welke zijn de kritische randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van 
de maximumfactuur? Wat is de beleidsmatige, organisatorische, praktische en 
administratieve impact van de implementatie van het systeem van de maxi-
mumfactuur in de zorg?  

Het geheel van deze onderzoeksvragen wordt beantwoord in dit onderzoeksrap-
port. In een eerstvolgend hoofdstuk behandelen we de inkomenstoetsen zoals die 
gehanteerd worden in andere tegemoetkomingen en financiële ondersteunings-
maatregelen voor zorgbehoevende personen in België. In hoofdstuk vier bestude-
ren we de systemen van tegemoetkomingen uit het buitenland. In hoofdstuk vijf 
gaan we in op de methode en het onderzoeksdesign van het empirisch gedeelte 
van de studie.  
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Hoofdstuk 3 
Inkomenstoets bij tegemoetkomingen voor 
zorgbehoevende personen in België en Vlaanderen 

1. Inleiding 

De ondersteuning van zorgbehoevende personen kan verschillende vormen aan-
nemen. Gebaseerd op het eerdere werk van Pacolet, Bouten, Lanoye & Versieck 
(1998) kan dit schematisch worden weergegeven in volgende figuren (3.1, 3.2 en 
3.3).  

Meerdere dimensies zijn met elkaar verweven. Er is de publieke financiering, 
tegenover private financiering. Er is de mogelijkheid tot financiering van een zorg-
aanbod (‘in kind’) tegenover de rechtstreekse financiële ondersteuning van de 
betrokken zorgbehoevende personen (‘in cash’). Er is het onderscheid tussen 
sociale bijstand (inkomen getoetst) en sociale zekerheid (sociale verzekering op 
basis van bijdragen of universeel en gefinancierd door belastingen). Ook de een-
heid van toekenning verschilt: een maatregel kan gericht zijn op het zorgbehoe-
vende individu en/of het gezin waartoe deze persoon behoort. De zorgnood kan 
zich situeren op het vlak van medische en/of paramedische hulp tot meer niet-
medische zorgnoden.  
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Bron: Pacolet, Bouten, Lanoye & Versieck, 1998 

Figuur 3.1 Ontwerpfiguur van de financiering van zorgnoden, gebaseerd op Pacolet, Bouten, 
Lanoye & Versieck, 1998 
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Figuur 3.2 Risico’s en dekking van risico’s in de ouderenzorg 
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Bron: Pacolet, Bouten, Lanoye & Versieck, 1998 

Figuur 3.3 Matrix over de financiering en organisatie van bejaardenzorg 

Bij de bespreking van mogelijke nieuwe vormen van tenlasteneming van de kos-
ten van de formele en informele zorg zullen wij zien hoe dat de perimeter van de 
tenlasteneming kan variëren (medische, niet-medische, huishoudelijke hulp, man-
telzorg, ...) en ook de vorm (forfaitaire tegemoetkoming in functie van hulpbehoe-
vendheid of hogere tenlasteneming voor de effectieve kosten voor bepaalde zorg-
vormen).  

Voor dit overzicht van de bestaande systemen ter voorbereiding van de invoe-
ring van een systeem van de ‘maximumfactuur in de zorg’, laten we ons vooral 
inspireren door de diverse systemen van publieke financiering onder de vorm van 
tegemoetkomingen (‘in cash’). We bespreken echter ook kort de aanbodgerichte 
financiering (‘in kind’) van de diensten voor gezinszorg en poetshulp door de 
Vlaamse overheid. Wij bespreken hier stelsels die zowel behoren tot de gezond-
heidszorg als de welzijnszorg. In het empirisch gedeelte beperken wij ons tot de 
niet-medische zorg.  

2. Verhoogde tegemoetkoming 

De verhoogde tegemoetkoming of voorkeurregeling is enerzijds voorbehouden 
voor personen die een bepaalde ZIV-hoedanigheid hebben en van wie het inko-
men een bepaald bedrag niet overschrijdt en anderzijds voor personen die van een 
sociaal voordeel genieten zoals het leefloon.  

De personen met een van volgende hoedanigheden (alsook hun partner en per-
sonen ten laste) kunnen aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming, 
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indien hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 14 337,94 euro, 
plus 2 654,33 euro per persoon ten laste1 (KB van 1 april 20072 en 
http://www.inami.fgov.be/secure/nl/medical_cost/general/ceiling/index.htm): 
– de wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen (WIGW); 
– ambtenaren die minstens een jaar op vroegtijdig pensioen gesteld zijn door 

ziekte of gebrekkigheid; 
– zelfstandigen die hun beroepsactiviteit hebben onderbroken wegens ziekte of 

invaliditeit en minstens vier kwartalen zijn rechten inzake het rust- en overle-
vingspensioen vrijwaart; 

– personen met een handicap; 
– residenten die minstens 65 jaar zijn;  
– leden van een kloostergemeenschap die minstens 65 jaar zijn;  
– werklozen die minstens een jaar voltijds werkloos zijn en ouder zijn dan 

50 jaar. 

De personen die van een sociaal voordeel genieten (alsook hun partner en perso-
nen ten laste) hebben automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. De 
betrokken rechthebbenden zijn: 
– gehandicapte kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 

ten minste 66%;  
– rechthebbenden op het ‘leefloon’ van het OCMW; 
– rechthebbenden op een gelijkaardige hulp van het OCMW;  
– personen die de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen 

voor bejaarden genieten;  
– rechthebbenden op één van de uitkeringen van gehandicapten volgens de wet 

van 27 februari 1987. 

De personen met een bepaalde hoedanigheid moeten, zoals hierboven bepaald, 
aan een inkomensvoorwaarde voldoen. Deze inkomensvoorwaarde wordt toege-
past op het bruto belastbaar gezinsinkomen. Belangrijk hierbij is wat onder het begrip 
‘gezin’ moet worden verstaan. Dit wordt eveneens bepaald in het KB van 
1 april 2007: een gezin bestaat uit gerechtigde die de hoedanigheid heeft, zijn echt-
genoot of levenspartner en hun personen ten laste. De levenspartner is de persoon 
die met de gerechtigde samenwoont, uitgezonderd bloed- of aanverwanten tot en 
met de derde graad. Deze gezinssamenstelling wordt op 1 januari van het betref-
fende jaar bepaald aan de hand van gegevens in het Rijksregister.  

                                                 
1  Deze bedragen zijn geldig sinds 1 mei 2008. 
2  KB van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut. 
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Vervolgens moet ieder gezinslid een verklaring op eer ondertekenen waarin zijn 
huidige bruto-inkomen wordt opgenomen. Dit belastbaar bruto-inkomen wordt 
als volgt bepaald: 
– het huidige belastbare bruto-inkomen, vóór elke aftrek; 
– te verhogen met: 

– buitenlandse inkomens die niet onderworpen zijn aan de Belgische inkom-
stenbelasting; 

– inkomens uit roerende goederen; 
– inkomens waarvan de aangifte aan de belastingadministratie niet verplicht 

is; 
– het brutobedrag van de beroepsinkomsten uit een zelfstandige bezigheid 

worden fictief vastgesteld op 100/80 van het verschil tussen de brutowin-
sten of -baten en de beroepslasten die daaraan zijn verbonden; 

– brutobedrag van de spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die aan de 
belasting zijn onderworpen; 

– het geïndexeerd kadastraal inkomen (met een vrijstelling van 1 100 euro; 
plus een verhoging van 183 euro per persoon ten laste). 

Indien aan al deze voorwaarden voldoen is, kan het recht op de verhoogde tege-
moetkoming (= VT-statuut) toegekend worden vanaf de ondertekening van de 
verklaring op eer tot 31 december van het derde jaar dat volgt.  

Dit VT-statuut biedt tal van voordelen. Ten eerste moeten mensen met een 
VT-statuut minder remgeld betalen dan de gewone verzekerden voor de meeste 
medische verzorging. Qua geneesmiddelen is er een verschil in terugbetaling 
naargelang de categorie waartoe de geneesmiddelen behoren (Hannes, 2007, p. 5). 
Dit wordt weergegeven in tabel 3.1.  

Verder biedt het VT-statuut eveneens bescherming tegen het aanrekenen van 
ziekenhuissupplementen en zullen er geen kamersupplementen moeten betaald 
worden bij een opname in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer. Ten-
slotte hebben ze recht op de sociale MAF, op het derdebetalersysteem en tal van 
niet-medische voordelen (Hannes, 2007, p. 4-5).  

In tabel 3.2 worden de eigenlijke rechthebbenden en de personen ten laste met 
een eigen recht op de verhoogde tegemoetkoming voor het jaar 2006 weergegeven.  

De uitgaven voor personen met een voorkeurregeling (via de algemene rege-
ling) bedroeg in het jaar 2005 5,37 miljard euro. Voor zelfstandigen met een 
VT-statuut zijn deze uitgaven niet gekend. 
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Tabel 3.1 Vergoedingscategorieën geneesmiddelen voor personen met en personen zonder een 
verhoogde tegemoetkoming op 1 april 2007 

 Personen met verhoogde 
tegemoetkoming 

Personen zonder ver-
hoogde tegemoetkoming 

Categorie A 100% terugbetaald 
Geen remgeld 

100% terugbetaald 
Geen remgeld 

Categorie B 

Waar geen generisch alternatief voor 
bestaat: 

- voor gewone verpakking 
- voor grote verpakking 
Waar een generisch alternatief voor bestaat: 
- voor gewone verpakking 
- voor grote verpakking 

85% terugbetaald 
15% remgeld: 
 
 
- maximum 7,10 euro  
- maximum 8,80 euro 
 
- maximum 10,60 euro 
- maximum 15,90 euro 

75% terugbetaald 
25% remgeld: 
 
 
- maximum 10,60 euro 
- maximum 13,30 euro 
 
- maximum 15,90 euro 
- maximum 23,90 euro 

Categorie C 
 

- Waar geen generisch alternatief voor 
bestaat 

- Waar een generisch alternatief voor 
bestaat 

50% terugbetaald 
50% remgeld: 
- maximum 8,80 euro 

 
- maximum 15,90 euro 

50% terugbetaald 
50% remgeld: 
- maximum 13,30 euro 

 
- maximum 23,90 euro 

Categorie Cs 40% terugbetaald 
60% remgeld 

40% terugbetaald 
60% remgeld 

Categorie Cx 20% terugbetaald 
80% remgeld 

20% terugbetaald 
80% remgeld 

Categorie D 100% remgeld 100% remgeld 

* Deze terugbetalingstarieven gelden enkel voor personen die niet zijn opgenomen in een zie-
kenhuis. In een ziekenhuis gelden namelijk andere terugbetalingstarieven. 

Bron: http://inami.fgov.be/drug/nl/drugs/general-information/refunding/index.htm 
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Tabel 3.2 Aantal rechthebbenden met een VT-statuut op 30 juni 2006, België 

Categorie  Eigenlijke recht-
hebbenden op VT 

Personen ten laste met 
eigen recht op VT 

Totaal personen 
met recht op VT 

 Algemene 
regeling 

Zelfstan-
digen* 

Algemene 
regeling 

Zelfstan-
digen* 

 

Primair uitkeringsge-
rechtigden  

203 584 2 616 12 636 832 219 668 

Studenten  10    10 
Invaliden  147 274 10 176 992 159 158 601 
Mindervaliden  79 868 53 149 349 85 133 451 
Weduwen en weduwnaars 176 387 21 859 549 24 198 819 
Wezen  2 136 925  2 3 063 
Gepensioneerden  378 324 63 220 8 532 1 515 451 591 
Personen ingeschreven in 

het Rijksregister 
180 795  2 257  183 052 

Totaal rechthebbenden  1 168 378 151 945 25 315 2 617 1 348 255 

* De verhoogde tegemoetkoming bij zelfstandigen is vooral belangrijk bij prestaties zoals raad-
pleging en geneesmiddelen die tot de kleine risico’s behoren en dus niet terugbetaalbaar zijn 
voor de zelfstandigen. 

Bron: Statistieken van het RIZIV, ledentallen – sociaal verzekerden 2006 

3. Voorkeurregeling OMNIO 

De verhoogde tegemoetkoming of voorkeurregeling was tot 31 maart 2007 enkel 
voorbehouden voor enerzijds personen die een bepaalde ZIV-hoedanigheid heb-
ben en van wie het inkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt en anderzijds 
personen die van een sociaal voordeel genieten zoals het leefloon. Deze verhoogde 
tegemoetkoming werd tot 31 maart 2007 dus enkel toegekend aan mensen die een 
bepaalde hoedanigheid hebben én aan een inkomensvoorwaarde voldoen. Vanaf 
1 april 2007 wordt de verhoogde tegemoetkoming ook toegekend aan gezinnen 
die in financiële moeilijkheden verkeren. Deze gezinnen krijgen een OMNIO-sta-
tuut. Dit OMNIO-statuut is bijgevolg een uitbreiding van het bestaande recht op 
de verhoogde tegemoetkoming (= het VT-statuut) (http://www.riziv.fgov.be/ 
secure/nl/medical_cost/general/omnio/faq/index.htm; Hannes, 2007, p. 6-8).  

In het KB van 1 april 20073 werd bepaald aan welke voorwaarden de gezinnen 
moeten voldoen om een OMNIO-statuut te verkrijgen. Ten eerste moet het gezin 
aan een inkomensvoorwaarde voldoen: het jaarlijks belastbaar bruto gezinsinkomen van 
het jaar voor de aanvraag mag niet meer bedragen dan 13 312,80 euro (bedrag in 

                                                 
3  KB van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming, bedoelt in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut (BS 3 april 2007). 
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2006), verhoogd met 2 464,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.4 Ten 
tweede wordt gedefinieerd wat onder het begrip gezin moet worden verstaan: een 
gezin bestaat uit één of meerdere personen die gewoonlijk eenzelfde woonplaats 
delen en er samen leven, uitgezonderd bloed- of aanverwanten tot en met de 
derde graad. Deze gezinssamenstelling wordt op 1 januari van het betreffende jaar 
bepaald op basis van gegevens in het Rijksregister. Wijzigingen in de gezins-
samenstelling die zich in de loop van het jaar voordoen worden niet in rekening 
gebracht, behoudens voor kinderen jonger dan 16 jaar die voor het eerst in het 
Rijksregister worden ingeschreven (bv. pasgeborenen, adoptiekinderen, …). 
Indien het gezin voldoet aan deze voorwaarden krijgt elk lid van het gezin het 
OMNIO-statuut toegekend vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de 
indiening van de aanvraag tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van de 
indiening. Deze periode kan evenwel in bepaalde gevallen worden ingekort.  

Deze algemene regel omtrent de definiëring van het begrip gezin kent evenwel 
nog enkele uitzonderingen:  
– Personen die in een gemeenschap leven, d.w.z. in een ROB, RVT, PVT, initiatief 

voor beschut wonen, psychiatrisch ziekenhuis, centrum voor sociaal verweer, 
gevangenis of kloostergemeenschap, en daar hun hoofdverblijfplaats hebben, 
worden aanzien als personen alleen en vormen een gezin op zich. Indien deze 
persoon echter samen met zijn/haar echtgenoot, levenspartner of een persoon 
ten laste in deze gemeenschap woont, worden zij samen evenwel als een gezin 
aanzien.  

– Personen in een zorgafhankelijkheidstoestand kunnen ervoor opteren om een 
gezin op zichzelf te vormen. Deze beslissing geldt zowel voor het OMNIO-
statuut als de maximumfactuur.  
Personen in een zorgafhankelijkheidstoestand zijn:  
– personen die tijdens het kalenderjaar voor de aanvraag gedurende min-

stens drie maanden recht hadden op het forfait B of C voor thuisverpleging 
(mits instemming van de adviserend geneesheer); 

– personen die tijdens het kalenderjaar voor de aanvraag gedurende min-
stens zes maanden recht hadden op een terugbetaling van een kinesithera-
piebehandeling wegens een zware pathologie (mits instemming van de 
adviserend geneesheer); 

– personen met een handicap die een integratietegemoetkoming of een tege-
moetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen omwille van een mini-
mumscore van 12 punten op de graad van zelfredzaamheid; 

– personen met een handicap die een tegemoetkoming voor hulp van derden 
ontvangen ingevolge de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen 
van tegemoetkomingen aan mindervaliden (= oud stelsel);  

                                                 
4  Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex en worden telkens aangepast aan het indexcij-

fer van de consumptieprijzen. 
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– invalide gerechtigden die een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van 
derden genieten ingevolge de erkenning van de behoefte aan andermans 
hulp; 

– invalide gerechtigden die aanspraak maken op uitkeringen als gerechtigde 
met gezinslast ingevolge de erkenning van de behoefte aan andermans 
hulp; 

– personen die in een referentieperiode van twee jaar voor de aanvraag 
gedurende minstens 120 dagen of minstens zes maal werden opgenomen 
in een ziekenhuis of chirurgisch dagziekenhuis; 

– personen die gereglementeerd zijn geplaatst in een gezin.  

Het OMNIO-statuut biedt dezelfde voordelen als het VT-statuut (zie paragraaf 2 
‘Verhoogde tegemoetkoming’). 

Het OMNIO-statuut is pas in het jaar 2007 in werking getreden. Men schat dat 
naast de 1,2 miljoen mensen die reeds recht hebben op een verhoogde tegemoet-
koming er nog eens 800 000 nieuwe rechthebbenden via het OMNIO-statuut zul-
len bijkomen, voornamelijk langdurig werklozen jonger dan 50 jaar, arbeiders met 
een laag inkomen en eenoudergezinnen (Hannes, 2007, p. 1). De omvang van de 
uitgaven wordt geschat op 50 miljoen euro voor het jaar 2007 (Demotte, 2007). 
Toch stelt men in werkelijkheid vast dat het aantal veel lager ligt, namelijk slechts 
47 169 personen op 1 juli 2007 en slechts 147 508 personen op 1 april 2008 
(http://www.riziv.fgov.be/secure/nl/medical_cost/general/omnio/beneficiary
/index.htm). Deze lage cijfers zijn te wijten aan het feit dat het recht niet automa-
tisch wordt toegekend. De mogelijke rechthebbenden moeten zelf een aanvraag 
indienen bij hun ziekenfonds, waardoor velen dit voordeel niet opnemen. 

4. Van sociale en fiscale franchise over maximumfactuur in België 
naar deze in Vlaanderen 

4.1 Regelgeving 

Het moduleren van remgelden en franchise in functie van enerzijds draagkracht 
en anderzijds het vrijwaren van de toegankelijkheid van zowel de eerste zorg 
(preventieve karakter) als de langdurige zorg, is al lang een punt van discussie (zie 
onder meer in de jaren ’80 in België: Pacolet, Decoster, Nicaise & Wouters). Het 
differentiëren tussen WIGW en PUG was één voorbeeld maar blijkbaar onvol-
doende om de toegankelijkheid te vrijwaren door een cumulatie van remgelden. 

In 1994 werd het systeem van de sociale en fiscale franchise ingevoerd met als 
hoofdbedoeling voor sociaal zwakkeren de financiële toegankelijkheid van de 
ziekteverzekering te vergroten. Begin de jaren ’90 waren er immers diverse verho-
gingen geweest van de eigen bijdragen in de ziekteverzekering. 
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De Sociale Franchise voorzag in een beperking van het remgeld voor personen 
met een WIGW-statuut5 tot 371,84 euro (15 000 BEF). Dit wil zeggen dat bij het 
bereiken van dit bedrag de verzekerde gedurende dat lopende kalenderjaar voor 
de resterende gezondheidszorgen een terugbetaling van 100% genoot. Voor de 
berekening van het drempelbedrag werden wel niet de eigen bijdragen voor 
geneesmiddelen of de eigen bijdragen voor het verblijf in een ROB, RVT, PVT of 
voorziening voor beschut wonen opgenomen. 

De Fiscale Franchise was bedoeld voor alle fiscale gezinnen voor wie er een fis-
cale vrijstelling was voorzien van het remgeld dat gerelateerd was aan het bruto-
inkomen. Zo waren er vijf inkomenscategorieën bepaald waarvoor telkens een 
ander drempelbedrag werd voorzien (tabel 3.3): 

Tabel 3.3 Inkomenscategorieën en drempelbedrag fiscale franchise, in euro per jaar 

Inkomenscategorie belastbaar bruto-inkomen  Drempelbedrag 

Van 0 tot 13 336,65 371,84* 
Van 13 336,66 tot 20 550,34 495,79 
Van 20 550,36 tot 27 764,04 743,68 
Van 27 764,06 tot 34 977,75 991,57 
Van 34 977,76 1 239,47 

* Idem als sociale franchise. 

Bron: RIZIV jaarverslag 2000 

Het bedrag dat aan remgelden werd betaald boven het drempelbedrag, kon dan 
via een aftrek bij het indienen van de belastingsaangifte worden gerecupereerd. 
Deze terugbetaling door de fiscus had wel tot gevolg dat men ongeveer twee jaar 
moest wachten op de terugbetaling van zijn remgelden. Het RIZIV zorgde achteraf 
voor de terugbetaling aan de fiscus. 

Het systeem van de sociale en fiscale franchise werd vervangen door de wet van 
5 juni 2002, die het systeem van de maximumfactuur (MAF) invoerde. De regeling 
van de MAF is net zoals de sociale en fiscale franchise een beschermingsmaatregel 
tegen een cumulatie van kosten voor geneeskundige verstrekkingen, waarbij men 
voorziet in een beperking van de uitgaven voor deze verstrekkingen in functie van 
het inkomen. In dat systeem waren drie subsystemen voorzien:  
– de sociale MAF: voor gezinnen die behoren tot een sociale categorie; 
– de inkomens MAF: voor gezinnen met een laag of bescheiden inkomen; 
– de fiscale MAF: voor gezinnen die niet tot de twee voorgaande categorieën 

behoren. Men maakte een onderverdeling naar inkomensklassen. 

                                                 
5 Bij de invoering van de Sociale Franchise werd het WIGW-statuut enkel toegekend aan wedu-

wen, invaliden, gepensioneerden en wezen met een laag inkomen. Sinds 1997 werden echter 
ook andere groepen in het WIGW-statuut opgenomen onder andere bestaansminimumtrekkers 
en langdurige werklozen ouder dan 50 jaar. 
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Wat nieuw is, is dat in het systeem van het MAF ook de remgelden voor genees-
middelen uit de categorie A, B en C worden meegerekend voor het bepalen van 
het totale remgeld. Ook voor kinderen en chronische zieken zijn er aparte voor-
zieningen binnen de MAF waardoor ze sneller onder het systeem van de sociale 
MAF kunnen vallen (CM, 2003). 

Wat ook nieuw is, is dat men het inkomen van het ‘feitelijk gezin’ (ook wel het 
‘sociologische gezin’ genoemd) in rekening neemt in plaats van het ‘mutualistisch 
gezin’ (een gerechtigde in de ziekteverzekering met de van hem of haar afhanke-
lijke rechthebbenden). Het feitelijk gezin zijn alle personen die onder één dak 
wonen zoals blijkt uit het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

In de RIZIV-berekeningen wordt de dagprijs voor de rusthuissector niet 
beschouwd als een remgeld. Qua omvang is deze post alleen al (dagprijs voor 
ROB en RVT) even groot als de overige remgelden in de gezondheidszorg (zie 
Pacolet et al., 2005). De uitdaging voor de MAF zal dan ook zijn of men naar de 
toekomst toe deze belangrijke post in de ouderenzorg al dan niet zal mee nemen. 
Het alternatief is dat men dit als een ‘niet-medische’ kost beschouwt. Dan zal de 
uitdaging voor de Vlaamse overheid bijvoorbeeld zijn of deze kost in haar ‘peri-
meter’ van de maximumfactuur zal kunnen opgenomen worden. Maar dit is dan 
een probleem van de tegemoetkoming in de residentiële zorg. In het vervolg van 
dit onderzoek omtrent de niet-medische kosten beperken wij ons tot de thuiszorg-
situatie. 

Sedert 1 januari 2005 is de fiscale MAF opgeheven en geïntegreerd in de inko-
mens MAF, waardoor enkel de sociale en de inkomens MAF nog bestaan:  
– De sociale MAF: voor gezinnen die behoren tot een sociale categorie (met een 

snelle terugbetaling door het ziekenfonds); 
De sociale MAF is van toepassing wanneer een van de rechthebbenden van een 
gezin behoort tot een sociale categorie zoals het recht op de verhoogde tege-
moetkoming (inclusief rechthebbenden via het OMNIO-statuut), het recht op 
een tegemoetkoming voor gehandicapten, … Voor dergelijke gezinnen 
bedraagt het remgeldplafond 450 euro. Het recht op de sociale MAF wordt wel 
beperkt tot de rechthebbende die tot een sociale categorie behoort, zijn partner 
en de personen ten laste. 

– De inkomens MAF: alle gezinnen (= zoals gekend in het Rijksregister) kunnen 
hier voor in aanmerking komen (eveneens snelle terugbetaling door het zie-
kenfonds);  
Het remgeldplafond wordt bepaald aan de hand van het netto belastbaar 
gezinsinkomen (drie jaar voor het jaar waarin het recht op de MAF onderzocht 
wordt). Volgende inkomenscategorieën waren in het jaar 2007 van toepassing: 
– voor gezinnen met een inkomen tot 15 144,56 euro is er een remgeldpla-

fond voorzien van 450 euro;  
– voor gezinnen met een inkomen tussen 15 144,57 en 23 281,93 euro is er een 

plafond voorzien van 650 euro; 
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– voor gezinnen met een inkomen tussen 23 281,94 en 31 419,32 euro is er een 
plafond voorzien van 1 000 euro remgeld; 

– voor gezinnen met een inkomen tussen 31 419,33 en 39 217,63 euro is er een 
plafond voorzien van 1 400 euro;  

– voor gezinnen met een inkomen hoger dan 39 217,63 euro is er een plafond 
voorzien van 1 800 euro. 

Tevens geldt voor kinderen jonger dan 19 jaar die een remgeld van 650 euro heb-
ben betaald, dat ze individueel in aanmerking voor de MAF kunnen komen 
(http://www.riziv.fgov.be/secure/nl/medical_cost/general/maf/index.htm). 

4.2 De effectiviteit van de MAF 

Ook de maximumfactuur wordt een niet onbelangrijk stelsel dat in 2003 goed was 
voor 0,07% van het BBP (Pacolet et al., 2004).  

De omvang van de uitgaven voor sociale en fiscale franchise bedroegen in 2001 
in totaal zo’n 49 miljoen euro (cf. tabel 3.4). 

Tabel 3.4 Terugstorting van het remgeld in het kader van de sociale en fiscale franchise  
(in miljoen euro) 

 1998 1999 2000 2001 

Sociale franchise 17,75 17,16 18,22 23,62 
Fiscale franchise 29,51 26,70 25,07 25,46 

Totaal 47,26 43,86 43,29 49,09 

Bron: RIZIV dienst voor geneeskundige controle (2004), Statistieken van het RIZIV, 
http://www.inami.fgov.be 

De uitgaven voor de sociale en fiscale franchise waren beduidend lager dan de 
huidige uitgaven van de maximumfactuur. In 2003 bedroegen de totale RIZIV-uit-
gaven voor de MAF (dus de sociale en de inkomens MAF, zonder de fiscale MAF) 
zo’n 150 miljoen euro (zie tabel 3.5). Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat 
de kosten die in aanmerking worden genomen zijn uitgebreid tot de medicatie 
(categorie A en B, en vanaf 2003 ook categorie C) en zorgen zoals opname in een 
psychiatrische voorziening. 

Volgens het RIZIV hebben de hoge uitgaven voor de sociale en inkomens MAF 
in 2003 eveneens te maken met het feit dat de meeste verzekeringsinstellingen 
administratieve problemen gekend hebben bij de toepassing van de maximumfac-
tuur in de loop van het dienstjaar 2002. Daardoor werd een pakket aan uitgaven 
niet geboekt in 2002 maar wel in 2003. Deze transfer wordt door het RIZIV 
geraamd op ongeveer 29 miljoen euro. In feite kunnen we dus de cijfers in onder-
staande tabel corrigeren: voor 2002 waren de uitgaven voor de sociale en inko-
mens MAF zo’n 84 miljoen euro, en in 2003 zo’n 121 miljoen euro.  
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Een ander belangrijk verschil tussen het systeem van de sociale franchise en de 
MAF is dat bij de MAF de sociale bescherming wordt georganiseerd in functie van 
het inkomen in plaats van in functie van sociale categorieën (bijvoorbeeld mensen 
met een vervangingsinkomen). Alle gezinnen met een laag inkomen zullen met 
andere woorden kunnen genieten van de maatregel, ongeacht hun sociale catego-
rie (Van Paepegem et al., 2001).  

Door de introductie van de MAF betaalt bijna 10% van de gezinnen een kleiner 
bedrag aan eigen bijdragen. In absolute termen uitgedrukt gaat het om iets meer 
dan 400 000 gezinnen. De gemiddelde vermindering bedraagt voor deze mensen 
zo’n 135 euro met een uitschieter tot bijna 1 000 euro. Schokkaert et al. (2004) 
onderzochten het profiel van de ‘winnaars’ van de MAF. Zij kwamen tot de vast-
stelling dat het vooral om mensen met een vervangingsinkomen en ouderen gaat. 
Ook hebben de winnaars gemiddeld genomen een lager inkomen en zijn ze sterker 
in Wallonië geconcentreerd. Het opvallendste resultaat is wellicht dat relatief veel 
grotere gezinnen bij de winnaars horen. Dit hangt volgens de onderzoekers onge-
twijfeld samen met de overschakeling van mutualistische naar sociologische 
gezinnen. 
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Tabel 3.5 Evolutie van de uitgaven van de ziekteverzekering voor de regeling van de 
maximumfactuur (in miljoen euro) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Sociale en inkomens MAF1  35,332 148,422     

Sociale franchise3 19,77 1,96     
Subtotaal sociale franchise en MAF 55,102 150,382 179,29 198,43 232,37 

Fiscale franchise en fiscale MAF 
RIZIV 

26,25 54,48 50,84 54,42 56,79 

Fiscale franchise en fiscale MAF 
DOSZ + HKVZ4 

0,04 0,08    

Subtotaal fiscale franchise en fiscale 
MAF 

26,29 54,57 50,84 54,42 56,79 

Totaal 81,39 204,95 230,13 252,85 288,92 

1 Hierin zijn ook de cijfers van een eenmalige aanpassing inbegrepen die diende om de wisse-
ling van het systeem van sociale franchise naar sociale en inkomens MAF te overbruggen. 

2 Omwille van boekingen van de uitgaven van 2002 in het jaar 2003, zijn de werkelijke uitgaven 
voor de sociale en inkomens MAF in 2002 hoger (zo’n 84 mio euro) en de uitgaven voor 2003 
lager (zo’n 121 mio euro). 

3 De getuigschriften voor verstrekte hulp kunnen tot twee jaar na datum bij de ziekenfondsen 
binnengebracht worden en komen dan nog in aanmerking voor terugbetaling. Het systeem 
van de sociale en fiscale franchise was in voege tot en met het jaar 2001, maar door deze verja-
ringstermijn van twee jaar werden er tot het jaar 2003 nog terugbetalingen van remgelden 
volgens het systeem van de sociale en fiscale franchise doorgevoerd. 

4 Voor de volledigheid hebben we ook de cijfers weergegeven van de uitgaven die de Dienst 
voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de Hulpkas voor Zeevarenden (HKZV) doen in 
het kader van de fiscale franchise. 

Bron: RIZIV, jaarverslagen 2002, 2003, 2004, 2005 & 2006 

Schokkaert et al. (2004) stellen dat - wanneer er via de MAF wordt voorzien dat 
ieder gezin nog maar een maximumbedrag aan remgelden moet betalen dat vari-
eert in functie van het inkomen - de vraag kan gesteld worden of het systeem van 
voorkeurregeling moet worden behouden. Wanneer immers de gezinnen die nu 
genieten van de voorkeurregeling boven de maximumdrempel uitkomen, kunnen 
zij zoals iedereen van het systeem van de MAF genieten. Wanneer zij niet boven 
de maximumdrempel uitkomen, kan er volgens de onderzoekers de vraag gesteld 
worden of het nodig is om hun een voorkeurbehandeling te geven. Zij geven 
argumenten om de voorkeurregeling voor sociale groepen wel te behouden. 

5. De tegemoetkomingen in functie van de hulpbehoevendheid 

Op federaal vlak zijn er drie actieve stelsels van tegemoetkomingen voor personen 
met een handicap. Daarnaast is ook in de regeling voor arbeidsongeschiktheid een 
tegemoetkoming voorzien voor hulp van derden. 



Inkomenstoets bij tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen 23 

 

Ten eerste zijn er de tegemoetkomingen voor de personen die een aanvraag 
voor hun 65ste hebben ingediend (de ‘niet-bejaarden’): de inkomensvervangende 
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. De inkomensvervangende 
tegemoetkoming is een vervangingsinkomen en wordt verderop besproken in 
paragraaf 7.1.  

Ten tweede is er de tegemoetkoming voor personen die hun aanvraag vanaf 
hun 65ste hebben ingediend (‘de bejaarden’): de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden.6 

Ten derde zijn er de oude stelsels. Deze oude stelsels, die in principe sedert 
1 juli 1987 zijn opgeheven, blijven evenwel nog steeds bestaan voor personen met 
een handicap met verworven rechten. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de tegemoetkoming voor ‘niet-bejaarden’ (de gewone tegemoetkoming en 
de bijzondere tegemoetkoming) en de tegemoetkoming voor ‘bejaarden’ (de tege-
moetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de 
tegemoetkoming voor hulp van een derde). 

We bespreken achtereenvolgens de integratietegemoetkoming, de tegemoetko-
ming voor hulp aan bejaarden en de tegemoetkomingen volgens het oude stelsel. 
Daarna geven wij de relatieve omvang van deze stelsels. Ten slotte beschrijven wij 
ook het stelsel voor ‘hulp van derden’ bij arbeidsongeschiktheid. 

5.1 Integratietegemoetkoming 

De integratietegemoetkoming (IT) (FOD Sociale Zekerheid, 2007) wordt toegekend 
aan personen met een handicap met een verminderde zelfredzaamheid en die 
omwille daarvan bijkomende kosten te dragen hebben om zich in het maatschap-
pelijk leven in te passen. De zelfredzaamheid van personen met een handicap 
wordt bepaald aan de hand van volgende factoren: 
– de mogelijkheid om zich te verplaatsen; 
– de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te bereiden; 
– de mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kle-

den; 
– de mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te ver-

richten; 
– de mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en het 

gevaar te kunnen vermijden; 
– de mogelijkheid tot communiceren en sociaal contact. 

                                                 
6  De termen ‘bejaarden’ en ‘niet-bejaarden’ verwijzen enkel naar het stelsel waartoe men 

behoort. Personen die voor hun 65e recht hadden op de inkomensvervangende of integratie-
tegemoetkoming blijven dit recht namelijk behouden. Deze personen eens ouder dan 65 jaar 
zitten dus ook nog in de groep ‘niet-bejaarden’. 
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Aan elk van deze factoren kent men een score toe, gaande van 0 (= geen moeilijk-
heden) tot 3 (= onmogelijk zonder hulp van anderen). Aan de hand van de totale 
score onderscheiden we vijf categorieën (zie tabel 3.6). 

Tabel 3.6 De categorieën voor zelfredzaamheid voor personen met een handicap 

Categorie Score 

Categorie 1 7 – 8 punten 
Categorie 2 9 – 11 punten 
Categorie 3 12 – 14 punten 
Categorie 4 15 – 16 punten 
Categorie 5 17 – 18 punten 

Bron: FOD Sociale Zekerheid, 2007 

Enkel de personen met een handicap die zeven punten of meer behalen op de 
graad van zelfredzaamheid hebben aanspraak op de integratietegemoetkoming.  

Verder gelden ook een aantal andere voorwaarden. De leeftijdsvoorwaarde, 
nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor de 
inkomensvervangende tegemoetkoming (zie verderop paragraaf 8.1). De personen 
met een handicap moeten dus tussen 21 jaar en 65 jaar oud zijn,7 ze moeten aan 
bepaalde nationaliteitsvoorwaarden voldoen, alsook gedomicilieerd zijn in België 
en daar ook hun werkelijke verblijfplaats hebben.  

Tenslotte moet er aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldaan worden.8 
Enkele van de belastbare inkomsten van de persoon met een handicap en/of de 
persoon met wie hij een huishouden vormt zijn echter vrijgesteld (situatie op 
1 oktober 2006) en worden niet in rekening genomen. Voor de persoon met wie hij 
samenwoont gelden volgende vrijstellingen: 
– 1 723,05 euro van de inkomsten van de partner van de persoon met een handi-

cap uit categorie 1 of 2; 
– 18 785,99 euro van de inkomsten van de partner van de persoon met een han-

dicap uit categorie 3, 4 of 5; 
– 50% van de inkomsten groter dan 18 785,99 euro van de partner van de per-

soon met een handicap uit 3, 4 of 5. 

Voor de persoon met een handicap wordt volgend arbeidsinkomen vrijgesteld: 
– de volledige beroepsinkomsten kleiner dan 18 785,99 euro; 
– 50% van de beroepsinkomsten groter dan 18 786,00 euro; 
– indien de persoon met een handicap een vervangingsinkomen geniet:  

                                                 
7  Personen die voor hun 65ste recht hebben op de integratietegemoetkoming, blijven dit recht 

ook nog na hun 65ste behouden.  
8  Het inkomen wordt op dezelfde wijze vastgesteld als bij de inkomensvervangende tegemoet-

koming.  
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– en een arbeidsinkomen heeft dat kleiner is dan 16 102,28 euro wordt 
2 683,33 euro vrijgesteld; 

– en een arbeidsinkomen heeft tussen 16 102,28 euro en 18 785,99 euro wordt 
een vrijstelling gehanteerd van 18 785,99 euro min het bedrag van het 
arbeidsinkomen.  

Ten slotte is er ook een vrijstelling voor andere inkomsten. Deze vrijstelling is 
afhankelijk van de categorie waartoe de persoon met een handicap behoort (de 
categorieën inkomensvervangende tegemoetkoming verwijzen naar de gezins- en 
leefsituatie): 
– voor categorie A wordt een maximumbedrag van 5 056,83 euro vrijgesteld; 
– voor categorie B maximum 7 585,25 euro; 
– voor categorie C maximum 10 113,66 euro. 

Het bedrag van de integratietegemoetkoming geldt enkel voor personen die niet 
in een instelling verblijven en (gedeeltelijk) ten laste zijn van de overheid of de 
sociale zekerheid en is afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid: 
– categorie 1 ontvangt jaarlijks 1 000,06 euro; 
– categorie 2 ontvangt jaarlijks 3 407,81 euro; 
– categorie 3 ontvangt jaarlijks 5 445,26 euro; 
– categorie 4 ontvangt jaarlijks 7 933,06 euro; 
– categorie 5 tenslotte ontvangt jaarlijks 8 999,56 euro. 

De tegemoetkoming voor de personen die in een instelling verblijven en niet ten 
laste zijn van de overheid of de sociale zekerheid bedraagt slechts een derde van 
de vermelde bedragen. Deze tegemoetkoming is niet belastbaar. 

Deze integratietegemoetkoming kan gecumuleerd worden met de inkomens-
vervangende tegemoetkoming, waarvan sprake in 8.1. 

5.2 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden  

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) (FOD Sociale Zekerheid, 
2007) wordt net zoals de integratietegemoetkoming toegekend aan personen met 
een handicap bij wie een verminderde zelfredzaamheid is vastgesteld (zie 5.1 voor 
het bepalen van de graad van zelfredzaamheid) en omwille daarvan bijkomende 
kosten te dragen hebben om zich in het maatschappelijk leven in te passen. Om 
recht te hebben op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden moeten deze per-
sonen minstens 7 punten behalen op de graad van zelfredzaamheid. 

Hiernaast gelden nog enkele andere voorwaarden. In eerste instantie is er een 
leeftijdsvoorwaarde: de tegemoetkoming kan toegekend worden aan personen die 
minstens 65 jaar oud zijn. De personen die voor hun 65e recht hadden op de 
inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming behouden dit recht behal-
ve als de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voordeliger blijkt te zijn. De 
nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden zijn hetzelfde als de voorwaarden voor de 
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inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Finaal zijn er ook nog inko-
mensbepalingen van kracht.  

In tegenstelling tot de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-
tegemoetkoming wordt hier rekening gehouden met alle inkomens waarover de 
persoon met een handicap en de persoon waarmee hij een huishouden vormt 
beschikken. Men vormt een huishouden indien men samenwonende is met ande-
ren dan familie in de 1ste, 2de of 3de graad. Onder alle inkomens verstaat men:  
– het beroepsinkomen;  
– 90% van het effectief uitbetaalde pensioen;  
– 6% van de roerende kapitalen alsook een gedeelte van de onroerende goede-

ren;  
– in geval van afstand om niet of onder bezwarende titel van roerende of onroe-

rende goederen in de loop van 10 jaar voor de datum van aanvraag wordt 6% 
van de verkoopprijs9 in aanmerking genomen; 

– er geldt een vrijstelling voor enkele inkomsten, zoals de gezinsbijslagen, uitke-
ringen die verband houden met openbare en private bijstand, onderhoudsgeld 
tussen ascendenten en descendenten, het vakantiegeld en het aanvullend 
vakantiegeld, …  

Indien het inkomen een bepaald bedrag overschrijdt, zal het van de tegemoetko-
ming voor hulp aan bejaarden worden afgehouden. Deze jaarlijkse grensbedragen 
waren op 1 oktober 2006 vastgesteld op:10 
– 12 766,15 euro voor categorie C; 
– 10 216,31 euro voor categorie A of B. 

Het bedrag van de tegemoetkoming bedroeg op 1 oktober 2006: 
– categorie 1 ontvangt jaarlijks 854,61 euro; 
– categorie 2 ontvangt jaarlijks 3 262,24 euro; 
– categorie 3 ontvangt jaarlijks 3 966,36 euro; 
– categorie 4 ontvangt jaarlijks 4 670,27 euro; 
– categorie 5 tenslotte ontvangt jaarlijks 5 736,77 euro. 

Sinds 1 januari 2003 blijft deze tegemoetkoming, in tegenstelling tot de integratie-
tegemoetkoming ongewijzigd indien de personen met een handicap in een instel-
ling worden opgenomen. Deze tegemoetkoming is bovendien niet belastbaar. 

                                                 
9  Deze verkoopprijs wordt verminderd met de persoonlijke schulden die werden afgelost met de 

opbrengst van de afstand en met een jaarlijkse vrijstelling van 1 500 voor de periode tussen de 
datum van afstand en de aanvraag voor de tegemoetkoming. 

10  De bedragen worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Categorieën A, B 
en C verwijzen naar de gezins- en leefsituatie. Categorie C is een huishouden of met kinderen 
ten laste; categorie A of B is een alleenstaande of iemand die in een voorziening verblijft.  
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5.3 Tegemoetkomingen volgens het oude stelsel (Wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap) 

De personen met een handicap die voor 1 januari 1975 recht hadden op een gewo-
ne tegemoetkoming, bijzondere tegemoetkoming, en/of een daarbij horende tege-
moetkoming voor hulp van derden blijven dit recht behouden, tenzij de nieuwe 
tegemoetkomingen voordeliger zijn. Deze tegemoetkomingen waren gericht op de 
‘niet-bejaarde’ personen met een handicap.  

Ook personen met een handicap die reeds recht hadden op een aanvullende 
tegemoetkoming, een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inko-
men voor bejaarden en de tegemoetkoming en/of een daarbij horende tegemoet-
koming voor hulp van derden behouden deze tegemoetkoming (de tegemoetko-
ming is gelijk aan het bedrag dat op 30 juni 2000 door de Rijksdienst voor Pen-
sioenen werd uitbetaald vermenigvuldigd met de index). De ‘bejaarde’ personen 
met een handicap konden aanspraak maken op deze tegemoetkomingen.  

5.4 Omvang en middelen 

De rechthebbenden op een tegemoetkoming voor personen met een handicap en 
THAB worden in volgende tabel weergegeven. Merk op dat de cijfers hier ook het 
aantal rechthebbenden op een inkomensvervangende tegemoetkoming inhoudt 
(zie verder ook paragraaf 8.1).  

Uit tabel 3.7 blijkt duidelijk dat het aantal rechthebbenden toeneemt, met twee 
grote uitschieters in het jaar 2003 en 2004 ten gevolge van een gewijzigde wetge-
ving. Deze toename situeert zich voornamelijk bij de rechthebbenden op een 
THAB, wat wil zeggen dat het aandeel 65-plussers die in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor personen met een handicap toenemen.  
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Tabel 3.7 De rechthebbenden op een tegemoetkoming voor personen met een handicap, naar 
tegemoetkoming, België 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nieuw stelsel:         
- IVT-IT  111 907 113 995 115 715 119 785 127 174 130 320 133 672 134 635 
- THAB  72 326 78 103 80 172 81 816 90 939 109 594 114 994 121 749 
- Totaal 184 233 192 098 195 887 201 601 218 113 239 914 248 666 256 384 

Oud stelsel:         
- GT/BT 69  5 449 4 922 4 513 4 160 3 773 3 419 3 070 2 739 
- GT/BT 74  9 4 0 0 0 0 0 0 
- AT  7 726 7 024 6 458 5 753 5 018 4 317 3 713 3 272 
- TAGI  9 378 7 473 6 125 4 846 3 779 2 844 2 242 1 746 
- THVD (alleen)  2 539 1 990 1 609 1 235 987 737 587 453 
- Totaal 25 101 21 413 18 705 15 994 13 557 11 317 9 612 8 210 

Totaal oud en nieuw 
stelsel  

209 334 213 511 214 592 217 595 231 670 251 231 258 278 264 594 

IVT: Inkomensvervangende tegemoetkoming/IT: Integratietegemoetkoming/THAB: Tegemoet-
koming voor hulp aan bejaarden/GT: gewone tegemoetkoming/BT: bijzondere tegemoetkoming/ 
AT: Aanvullende tegemoetkoming/TAGI: Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden/THVD: Tegemoetkoming voor hulp van derden. 

Bron: FOD Sociale Zekerheid, DG Personen met een handicap, 2007 

In 2006 zijn de uitgaven voor de tegemoetkomingen gestegen tot 1 426,5 miljoen 
euro (tabel 3.8). Ten opzichte van het jaar 1999 betekent dit een stijging met onge-
veer 50%. Ook in het jaar 2003 valt een duidelijke toename van de uitgaven op. In 
dat jaar werd de ongelijkheid in de tegemoetkoming tussen personen met een 
handicap die in een instelling verblijven versus diegenen die niet in een instelling 
verblijven weggewerkt. Daarenboven werd de inkomensgrens versoepeld, zodat 
de vergoeding verder steeg (Pacolet et al., 2004, p. 524). 
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Tabel 3.8 De uitgaven (in miljoen euro) voor de tegemoetkomingen voor personen met een  
handicap, naar tegemoetkoming, in constante prijzen 2006, België 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nieuw stelsel:         
- IVT-IT  625,4 645,8 679,6 731,7 778,7 823,1 869,8 893,3 
- THAB  161,4 187,3 202,4 204,8 304,5 342,1 368,0 377,6 
- Totaal 786,8 833,1 882,0 936,5 1 083,2 1 165,2 1 237,8 1 270,9 

Oud stelsel:         
- GT/BT 69  27,7 25,5 24,0 22,8 21,3 19,6 18,2 16,6 
- GT/BT 74  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- AT  25,0 23,1 21,7 20,4 18,3 16,3 14,4 12,9 
- TAGI  13,0 10,5 8,8 7,3 5,8 4,6 3,6 2,8 
- THVD (alleen)  18,0 14,8 12,4 10,5 8,6 7,1 5,4 4,9 
- Totaal 83,8 73,9 66,9 61,0 54,0 47,6 41,6 37,2 

Totaal maandelijkse 
termijnen 

870,5 907,0 948,7 997,5 1 137,2 1 212,7 1 279,3 1 308,1 

Achterstallen 81,2 82,4 77,0 109,2 145,5 149,8 114,9 118,4 

Totaal 951,7 989,4 1 025,7 1 106,7 1 282,7 1 362,5 1 394,2 1 426,5 

Bron: FOD Sociale Zekerheid, DG Personen met een handicap, 2007 

5.5 De tegemoetkoming hulp van derden voor personen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering11 

Arbeidsongeschikte personen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand 
bepaalde handelingen van het dagelijkse leven niet alleen kunnen verrichten en 
behoefte hebben aan hulp van anderen kunnen beroep doen op de forfaitaire tege-
moetkoming ‘hulp van derden’, ook wel ‘behoefte aan andermans hulp’ 
genoemd.12 De mate van behoefte aan andermans hulp wordt vastgesteld aan de 
hand van de graad van zelfredzaamheid zoals in paragraaf 5.1 vermeld. De 
arbeidsongeschikte moet hier minimum 11 scoren. Daarnaast moet deze behoefte 
aan andermans hulp minimum drie maanden nodig zijn. Het dagbedrag van de 
tegemoetkoming bedraagt momenteel 12 euro en wordt vanaf de vierde maand 
arbeidsongeschiktheid uitbetaald (http://www.inami.fgov.be). 

                                                 
11  De arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering wordt besproken bij de vervangingsinko-

mens onder paragraaf 8.2. 
12  De arbeidsongeschikte mag niet ter verpleging zijn opgenomen, noch in een ROB, psychia-

trische verzorgingstehuis, centrum voor dagverzorging of een inrichting verblijven en noch 
van zijn vrijheid beroofd zijn. 
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6. Specifieke kostencompenserende tegemoetkomingen voor 
chronisch zieken 

Chronisch zieken hebben vaak te kampen met hoge medische en niet-medische 
kosten. Om hieraan tegemoet te komen werd het forfait chronische zieken (of 
zorgforfait) en het incontinentieforfait ingevoerd. Nadien werden nog twee andere 
forfaits opgesteld binnen het kader van de ziekteverzekering: het forfait voor pal-
liatieve patiënten in het jaar 2000 en het forfait voor patiënten in een persistent 
vegetatieve status (PVS) in het jaar 2006 (Verniest, 2006, p. 1). Sedert 1 juli 2007 zijn 
nog een aantal extra maatregelen voor chronische zieken in het leven geroepen. 

6.1 Het zorgforfait  

Het zorgforfait (http://www.cm.be/nl/108/zorgverleners/dossiers/forfaits_chro 
nisch_zieken/forfait_chronisch_zieken/Verlies_aan_zelfredzaamheid.jsp?Compo
nentId=25363&SourcePageId=25384; Verniest, 2006, p. 2-3) is een forfaitaire uitke-
ring aan zorgbehoevenden die hoge medische kosten hebben. Om recht te hebben 
op dit zorgforfait moet de zorgbehoevende een bepaald remgeld hebben bereikt 
tijdens de twee kalenderjaren voor de aanvraag én moet een verlies aan zelfred-
zaamheid worden aangetoond. Het remgeld dat door de zorgbehoevende zelf werd 
betaald, moet minimum 450 euro bedragen. Voor zorgbehoevenden met een ver-
hoogde tegemoetkoming bedraagt dit 365 euro. De bedragen die in aanmerking 
worden genomen voor het remgeld zijn dezelfde als bij de maximumfactuur. Ver-
schillend is echter dat er voor het zorgforfait enkel rekening gehouden wordt met 
de remgelden van de zorgbehoevende zelf.  

Afhankelijk van het verlies aan zelfredzaamheid krijgt de zorgbehoevende een 
bepaald bedrag uitgekeerd.  

Indien de zorgbehoevende zich in het betreffende kalenderjaar in een van vol-
gende situaties bevindt, ontvangt hij tegemoetkoming van 261,97 euro: 
– minstens zes maanden recht hebben op een terugbetaling van een kinesithera-

piebehandeling wegens een zware pathologie (mits instemming van de advise-
rend geneesheer); 

– recht hebben op bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap; 
– in een kalenderperiode van twee jaar voor de aanvraag gedurende minstens 

120 dagen of minstens zes maal werden opgenomen in een algemeen of psy-
chiatrisch ziekenhuis (inclusief daghospitalisatie en dagen voor nierdialyse). 

Indien de zorgbehoevende zich in het betreffende kalenderjaar in een van vol-
gende situaties bevindt, ontvangt hij tegemoetkoming van 329,96 euro: 
– recht hebben op een integratietegemoetkoming voor personen met een handi-

cap of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en een minimumscore van 
12 punten behalen op de graad van zelfredzaamheid; 
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– een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen ingevolge de wet van 
27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minderva-
liden (= oud stelsel);  

– invalide gerechtigden die een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van der-
den genieten ingevolge de erkenning van de behoefte aan andermans hulp; 

– invalide gerechtigden die aanspraak maken op uitkeringen als gerechtigde met 
gezinslast ingevolge de erkenning van de behoefte aan andermans hulp. 

Indien de zorgbehoevende zich in het betreffende kalenderjaar in een van vol-
gende situaties bevindt, ontvangt hij tegemoetkoming van 523,94 euro: 
– minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C voor thuisverpleging 

(mits instemming van de adviserend geneesheer). 
Deze tegemoetkoming wordt telkens op 1 januari aan de gezondheidsindex aan-
gepast.  

6.2 Incontinentieforfait 

Het incontinentieforfait is een tegemoetkoming in de kosten van incontentiemate-
riaal voor de zorgbehoevende persoon (KB van 2 juni 199813 en www.cm.be). Dit 
forfait wordt uitgekeerd indien de persoon: 
– minstens vier maanden van het voorbije jaar recht heeft op het forfait B of C 

voor thuisverpleging (mits instemming van de adviserend geneesheer); 
– minstens een score 3 of 4 behaalt voor het criterium ‘incontinentie’ in de Katz-

schaal; 
– op het einde van de referteperiode van twaalf maanden in leven is; 
– op de laatste dag van de periode van vier maanden niet is opgenomen in een 

verzorgingsinrichting waarvoor een vergoeding van de ziekteverzekering kan 
worden verleend (uitgezonderd een instelling van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap). 

Het incontinentieforfait bedraagt in 2008 430,46 euro en kan slechts twaalf maan-
den later opnieuw worden aangevraagd. Het bedrag wordt jaarlijks aan de 
gezondheidsindex aangepast. 

6.3 Forfait palliatieve zorg  

Het forfait palliatieve zorg werd in het jaar 2000 geïntroduceerd (KB van 2 decem-
ber 1999).14 Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden kunnen een forfaitaire 

                                                 
13  KB van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14° van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994. 
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tegemoetkoming krijgen voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmid-
delen. In het KB van 2 december 1999 wordt beschreven wat moet worden ver-
staan onder een palliatieve patiënt en voor welke verstrekkingen een tegemoet-
koming kan worden toegekend. Om beroep te kunnen doen op dit forfait moet de 
palliatieve patiënt aan twee van de drie onderstaande voorwaarden voldoen: 
– permanente ondersteuning en toezicht hebben van een persoon uit de directe 

mantelzorg, een persoon die palliatief verlof heeft aangevraagd, een bijko-
mende mantelzorger of iemand van een dienst gezinszorg; 

– nood hebben aan twee vormen van ondersteuning (specifieke palliatieve medi-
catie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen, spuitaandrijver of pijnpomp, dage-
lijkse gezinsbijstand); 

– dagelijks toezicht of verzorging door een verpleegkundige en minstens score 3 
hebben op elk criterium van de afhankelijkheidsschaal. 

Het bedrag van het forfait is 491,22 euro voor een periode van dertig dagen. 
Indien de palliatieve patiënt na deze periode nog steeds aan bovenstaande voor-
waarden voldoet, kan hij nog eenmaal aanspraak maken op dit forfait.  

6.4 Forfait voor patiënten in een persisterende vegetatieve status  

Voor patiënten met een persisterende vegetatieve status (PVS) die thuis verzorgd 
worden is een tegemoetkoming voorzien voor geneesmiddelen, verzorgingsmid-
delen en hulpmiddelen (zoals beschreven in het KB van 18 november 2005).15 
Patiënten met PVS kunnen hier aanspraak op maken indien de verantwoordelijke 
arts van het deskundig ziekenhuiscentrum dat de patiënt opvolgt een medische 
kennisgeving indient waarop hij verklaart dat de patiënt zich in een persisterende 
vegetatieve status bevindt.  

Het uitgekeerde bedrag bedroeg in 2008 7 195,39 euro per jaar (het bedrag 
wordt op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex). De helft van dit bedrag 
wordt betaald voor de maand van terugkeer naar huis en de daaropvolgende vijf 
maanden. De volgende zes maanden wordt de rest van het bedrag per maand uit-
betaald. De uitkering van dit bedrag wordt stopgezet indien de rechthebbende al 
twee volledige kalendermaanden is opgenomen in een verzorgingsinrichting 
waarvoor een vergoeding van de ziekteverzekering kan worden verleend. 

                                                                                                                                                    
14  KB van 2 december 1999 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen 
voor palliatieve thuispatiënten, bedoeld in artikel 34, 14° van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

15  KB van 18 november 2005 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmid-
delen voor patiënten in een persisterende vegetatieve status, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 
14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit-
keringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
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6.5 Nieuwe maatregelen voor chronische zieken 

Sinds 1 juli 2007 werden een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd voor chroni-
sche zieken (http://www.inami.fgov.be).  

Zo zullen chronische pijnpatiënten een tegemoetkoming kunnen krijgen van 
20% van de kostprijs van bepaalde pijnstillers (Panadol, Perdolan, Dafalgan, …) 
indien ze een machtiging van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds heb-
ben verkregen. Tevens wordt de overige 80% die de patiënt zelf betaalt, opgeno-
men als remgeld bij de berekening van de maximumfactuur. De machtiging is 
geldig gedurende één jaar, maar kan nadien terug verlengd worden (KB van 
3 juni 2007).16  

Tevens is er een tegemoetkoming voorzien voor actieve verbandmiddelen voor 
patiënten met chronische wonden, mits kennisgeving aan de adviserend genees-
heer van het ziekenfonds. Deze kennisgeving duurt maximum drie maanden en 
kan maximaal drie keer hernieuwd worden. De forfaitaire vergoeding bedraagt 
20 euro per maand plus eventueel een bijkomende tegemoetkoming van 0,25 euro 
per verpakking voor bepaalde verbandmiddelen (KB van 3 juni 2007).17  

Ten derde krijgen kankerpatiënten die chemotherapie of een behandeling met 
stralen krijgen een vergoeding voor hun reiskosten naar de gespecialiseerde dienst 
waar ze behandeld worden. De reiskosten met het openbaar vervoer worden inte-
graal terugbetaald. Voor de reiskosten met een ander vervoermiddel wordt een 
bedrag voorzien naar rata van 0,25 euro per km (maximum 60 km heen en terug, 
tenzij er geen gespecialiseerde dienst is die dichter bij huis ligt). Ook ouders of de 
wettelijke voogd van kankerpatiënten jonger dan 18 jaar die in het ziekenhuis zijn 
opgenomen kunnen een vergoeding voor hun reiskosten ontvangen naar rata van 
0,25 euro per km (KB van 25 mei 200718 en KB van 3 juni 200719).  

Ten slotte is er ook nog een tegemoetkoming voorzien voor patiënten die lijden 
aan het syndroom van Sjögren (een chronische ziekte die uitdroging aan de mond, 
ogen en/of andere lichaamsdelen veroorzaakt). Zij kunnen een forfaitaire tege-
moetkoming van 20 euro per maand ontvangen om de kosten voor kunsttranen en 
oftalmologische gel te dekken. Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd indien de 
                                                 
16  KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft. 

17  KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft. 

18  MB van 25 mei 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1989 tot vaststelling van 
de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de toeken-
ningsvoorwaarden voor die tegemoetkoming in de reiskosten van ambulant behandelde 
patiënten aangetast door ziekten die hetzij een chemotherapeutische behandeling bij middel 
van geneesmiddelen behorend tot de categorie A, hetzij een behandeling met stralingen ver-
gen. 

19  KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 34, eerste lid, 27°, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994. 
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mutualiteit in het bezit is van een verklaring van een geneesheer-specialist in de 
reumatologie dat de patiënt aan het syndroom van Sjögren lijdt (KB van 
3 juni 2007).20 Dit syndroom van Sjögren is bovendien ook op de lijst van zware 
pathologieën van de kinesitherapie geplaatst. De patiënten kunnen dus een hogere 
tegemoetkoming ontvangen dan voordien (KB van 14 juni 2007).21 

6.6 Omvang en middelen 

Sinds het ontstaan van de forfaits in 1998 zijn diverse maatregelen genomen voor 
chronische zieken. De invloed van deze maatregelen zijn duidelijk af te lezen uit 
de uitgaven en aantal personen voor de forfaits. De uitgaven en aantallen betref-
fende chronische zieken stijgen sterk in het jaar 2001 (zie tabel 3.9). Dit heeft te 
maken met het feit dat de kosten die in aanmerking worden genomen zijn uitge-
breid tot geneesmiddelen van categorie A en B en de ziekenhuisgeneesmiddelen. 
Hierdoor zijn er meer rechthebbenden voor het zorgforfait. Ook in 2003 is er een 
grote sprong inzake uitgaven en aantallen. Dat jaar werden de geneesmiddelen 
van categorie C in de berekening van de remgelden opgenomen en werd het recht 
op een verhoogde kinderbijslag uitgebreid. Datzelfde jaar werd het remgeldpla-
fond verhoogd van 248 euro tot 323 euro. Deze verhoging van het remgeldplafond 
woog niet op tegen de andere maatregelen. In het jaar 2006 werd het remgeldpla-
fond nogmaals opgetrokken tot 450 euro voor gewone gerechtigden en 365 euro 
voor gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming. Hier zien we dan ook een 
daling in de uitgaven (De Ridder, 2006; Avalosse et al., 2006, p. 4).  

Tabel 3.9 Aantal personen die een forfait voor chronische zieken ontvangen 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Chronische zieken 47 021 82 262 87 699 167 530 157 552 228 685 202 596 241 999 
- Zorgforfait 26 420 53 835 61 388 136 631 128 911 195 033 169 967 206 464 
- Incontinentieforfait 20 601 28 427 26 311 30 899 28 641 33 652 32 629 35 535 
Forfait palliatieve 

zorg  
  7 903 11 533 14 145 14 770 16 593 16 950 

Totaal 47 021 82 262 95 602 179 063 171 697 243 455 219 189 258 949 

Bron: De Ridder, 2006 

                                                 
20  KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de patiënten die lijden aan het syndroom van Sjögren 
betreft. 

21  KB van 14 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling 
van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende of van de tegemoetkoming van de verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. 
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Tabel 3.10 Uitgaven voor forfaits voor chronisch zieken, in miljoen euro 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Chronische zieken 11,66 20,47 21,92 45,43 43,06 60,80 55,23 65,65 59,26 
- Zorgforfait 6,55 13,34 15,22 33,86 31,96 48,36 42,15 51,19  
- Incontinentieforfait 5,11 7,13 6,70 11,57 11,11 12,44 13,08 14,47  
Chronische zieken 

(extra) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 

Forfait palliatieve 
zorg 

0,00 0,00 3,82 5,57 6,84 7,14 8,02 8,19 8,47 

Totaal 11,66 20,47 25,74 51,01 49,90 67,95 63,25 73,84 74,96 

Bron: Jaarverslagen RIZIV 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 & 2006; De Ridder, 2006 

7. Vervangingsinkomens 

De federale overheid voorziet in een vervangingsinkomen voor personen met een 
handicap, anderzijds voorziet de ziekteverzekering in een vervangingsinkomen 
voor personen die arbeidsongeschikt of invalide zijn. De vervangingsinkomens 
voor ouderen, het pensioen, worden hier buiten beschouwing gelaten. Het is 
uiteraard ook een belangrijke buffer voor de kosten van zorg, maar het is evenwel 
niet gelieerd met de graad van hulpbehoevendheid. 

7.1 Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap 

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) (FOD Sociale Zekerheid, 2007) 
wordt toegekend aan personen met een handicap die omwille van hun lichame-
lijke of psychische handicap tot een derde of minder verdienen dan wat een 
gezonde persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen. Bovendien moeten deze per-
soon nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen.  

Ten eerste is er een leeftijdsvoorwaarde: de persoon met een handicap moet tussen 
21 jaar (of gelijkgesteld met een persoon van 21 jaar) en 65 jaar oud zijn.22 

Ten tweede geldt een nationaliteitsvoorwaarde: de persoon met een handicap of 
een gezinslid of de partner van de persoon met een handicap moet: 
– ofwel de Belgische nationaliteit hebben; 
– ofwel een onderdaan van een lidstaat van de EU zijn; 
– ofwel vluchteling of staatsloos zijn; 
– ofwel een onderdaan van Algerije, Ijsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwe-

gen, Tunesië of Zwitserland zijn én onderworpen zijn aan de sociale zekerheid; 

                                                 
22  Personen die voor hun 65e recht hebben op de inkomensvervangende tegemoetkoming, blijven 

dit recht ook nog na hun 65e behouden.  
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– indien de persoon met een handicap aan geen van bovenstaande kenmerken 
voldoet, kan hij nog steeds in aanmerking komen voor de tegemoetkoming 
indien hij een verhoogde kinderbijslag tot zijn 21e genoten heeft. 

Vervolgens moet de persoon met een handicap aan een verblijfsvoorwaarde beant-
woorden: hij of zij moet gedomicilieerd zijn in België en daar ook zijn of haar wer-
kelijke verblijfplaats hebben (of hiermee gelijkgesteld). 

Tenslotte geldt ook een inkomensvoorwaarde: bij de berekening van de tegemoet-
koming wordt rekening gehouden met de gezamenlijke en afzonderlijke belastbare 
inkomsten van de persoon met een handicap en de persoon met wie hij een huis-
houden vormt.23 Het betreft hier de inkomsten twee jaar voor de ingangsdatum 
van de aanvraag. Indien het inkomen één jaar voor de aanvraag met minstens 20% 
is gedaald, kijkt men naar de inkomsten een jaar voor de ingangsdatum. 

Voor de aanvragers die geen aangifte in de personenbelasting hebben gedaan, 
stelt de Dienst van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap zelf het 
werkelijke inkomen vast. Het kadastraal inkomen van het woonhuis dat de per-
soon met een handicap bewoont zal slechts in rekening worden gebracht indien 
het kadastraal inkomen meer dan 3 000 euro (+250 euro per persoon ten laste en 
persoon met wie hij een huishouden vormt) bedraagt.  

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met de inkomsten van 
de persoon met een handicap en de persoon met wie hij samenwoont indien deze 
een bepaald bedrag overschrijden. Volgende bedragen zijn vrijgesteld en worden 
niet van de tegemoetkoming afgetrokken: 
– 50% van de beroepsinkomsten tot 4 079,92 euro van de persoon met een handi-

cap (op 1 oktober 2006); 
– 25% van de beroepsinkomsten tussen 4 079,93 euro en 6 119,87 euro van de 

persoon met een handicap (op 1 oktober 2006); 
– 2 630,82 euro van de inkomsten van de persoon met wie hij samenwoont (op 

1 april 2007); 
– 574,35 euro andere inkomsten (op 1 oktober 2006). 

Het bedrag van de tegemoetkoming varieert naargelang de categorie waartoe de 
persoon met een handicap behoort. Hier onderscheiden we drie categorieën: 
– onder categorie C vallen de personen met een handicap die een huishouden 

vormen of die één of meerdere kinderen ten laste hebben. De tegemoetkoming 
voor personen van categorie C kan enkel worden toegekend indien er slechts 
één iemand van het gezin in deze categorie valt. Indien er in het gezin twee 
personen met een handicap tot categorie C behoren, ontvangen beiden de tege-
moetkoming van categorie B;  

                                                 
23  Een huishouden wordt gevormd door een of meerdere personen die samen leven en die geen 

bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn. 
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– categorie B omvat de personen met een handicap die alleen leven of die niet 
onder categorie C vallen en die gedurende drie maanden zowel overdag als 
’s nachts in een instelling verblijven; 

– categorie A omvat de personen met een handicap die niet onder categorie B of 
C vallen. 

Het jaarlijks basisbedrag (zonder inkomensaftrek) van de inkomensvervangende 
tegemoetkoming bedraagt:24 
– 5 261,63 euro voor categorie A;  
– 7 892,45 euro voor categorie B (d.i. 50% meer dan categorie A);  
– voor categorie C wordt het bedrag van categorie A verdubbeld: dit wordt dan 

10 523,26 euro. 

Deze tegemoetkoming is niet belastbaar.  
Voor een inschatting van de omvang van de middelen voor deze integratiete-

gemoetkoming verwijzen we naar de tabellen 3.7 en 3.8 hogerop.  

7.2 De arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering binnen de 
ziekteverzekering 

Werknemers die als arbeidsongeschikt worden beschouwd, kunnen beroep doen 
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Men wordt als arbeidsongeschikt 
beschouwd indien men door een ziekte of ongeval niet langer kan gaan werken en 
hierdoor zijn beroeps- of vervangingsinkomen kwijtraakt. Verder moeten de 
werknemers aan een aantal administratieve en medische voorwaarden voldoen. 
Ook zelfstandigen kunnen aanspraak maken op de arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring, maar moeten eerst een bepaalde wachttijd doorlopen of ervan vrijgesteld 
zijn, bijdragen hebben betaald en als arbeidsongeschikt zijn erkend. De uitkering 
verschilt evenwel voor zelfstandigen en werknemers. Het eerste jaar van de 
arbeidsongeschiktheid wordt de primaire arbeidsongeschiktheid genoemd. Na 
een jaar primaire arbeidsongeschiktheid komt men terecht in het tijdsvak van 
invaliditeit (http://www.inami.fgov.be).  

Zelfstandigen ontvangen tijdens de eerste dertig dagen van de primaire arbeids-
ongeschiktheid geen uitkering. De volgende elf maanden ontvangen ze een for-
faitair dagbedrag dat afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Hierbij wordt er 
een onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden, samenwonenden of personen 
met gezinslast. Na een jaar ontvangen ze een invaliditeitsuitkering. Deze invali-
diteitsuitkering is eveneens afhankelijk van de gezinssituatie, maar ook of het 
bedrijf al dan niet is stopgezet (zie http://inami.fgov.be/secure/nl/allowances/ 
amounts/20071201/allowances071201-2.htm). 

De uitkeringen voor werknemers bedragen de eerste dertig dagen van de pri-
maire arbeidsongeschiktheid 60% van het begrensd brutoloon. Na deze dertig 
                                                 
24  Deze bedragen zijn van toepassing sinds 1 april 2007. 
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dagen ontvangen samenwonenden nog 55% van het begrensd brutoloon. Gerech-
tigden met personen ten laste25 en alleenstaanden26 blijven 60% van het brutoloon 
ontvangen. Het begrensd dagbedrag (6-dagenweek) waarop de tegemoetkoming 
berekend wordt, bedraagt op 1 december 2007: 
– 107,41 euro voor personen wiens primaire ongeschiktheid of invaliditeit 

begonnen is voor 1 januari 2005; 
– 109,56 euro voor personen wiens primaire ongeschiktheid of invaliditeit 

begonnen is vanaf 1 januari 2005; 
– 110,65 euro voor personen wiens primaire ongeschiktheid of invaliditeit 

begonnen is vanaf 1 januari 2007.  

Werklozen ontvangen de eerste zeven maanden niet meer dan de werkloosheids-
uitkering waarop ze recht zouden hebben indien ze zich niet in een staat van 
arbeidsongeschiktheid hadden bevonden (http://inami.fgov.be). 

Vanaf de eerste dag van de zevende maand van primaire arbeidsongeschiktheid 
wordt de uitkering voor werknemers (inclusief werklozen) opgetrokken tot het 
leefloon of wordt er een minimumbedrag vastgelegd. Dit bedrag verschilt voor 
regelmatige en niet-regelmatige werknemers en is afhankelijk van de gezinssitua-
tie van de arbeidsongeschikte (zie http://inami.fgov.be/secure/nl/allowances/ 
amounts/20071201/allowances071201-1.htm).  

Na een jaar komt de werknemer in een periode van invaliditeit. De uitkering 
bedraagt dan 65% van het begrensd loon voor gerechtigden met personen ten 
laste, 53% voor alleenstaanden en 40%voor samenwonenden. Ook hier gelden 
minimum- en maximumbedragen, afhankelijk van aanvang van arbeidsonge-
schiktheid, gezinssituatie en of men een regelmatige of niet-regelmatige werkne-
mer is. Op deze invaliditeitsuitkeringen wordt 3,5% afgehouden voor pensioenin-
houdingen. De uitkering mag dan evenwel niet lager liggen dan een bepaalde 
drempel (http://inami.fgov.be/secure/nl/allowances/amounts/20071201/ 
allowances071201-1.htm).  

7.3 Omvang en middelen binnen de ziekteverzekering 

Het aantal verzekerden primaire arbeidsongeschikte werknemers (arbeiders en 
bedienden) en zelfstandigen en de werkelijke uitgaven primaire arbeidsonge-
schiktheid zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het aantal en de uitgaven voor 
werknemers nemen jaarlijks toe, uitgezonderd de uitgaven voor arbeiders in het 
jaar 2003. Verder zijn er meer arbeiders dan bedienden primair arbeidsongeschikt 
en liggen de uitgaven voor arbeiders dubbel zo hoog. Arbeiders voeren namelijk 
meer fysiek belastend werk uit waardoor ze meer kans hebben op letsels en ze 

                                                 
25  Men wordt beschouwd als gerechtigde met personen ten laste indien de persoon ten laste 

maandelijks niet meer dan 758,63 euro verdient. 
26  De gerechtigde die samenwoont met iemand die een maandelijks bruto-inkomen heeft tussen 

743,75 en 1 283,91 euro (op 1 december 2007), wordt gelijkgesteld met een alleenstaande 
gerechtigde.  
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krijgen slechts voor een periode van veertien dagen een gewaarborgd loon van 
hun werkgever, terwijl bedienden gedurende één maand een gewaarborgd loon 
ontvangen.  

Voor de zelfstandigen merken we in het jaar 2003 en 2004 een enorme toename 
van de uitgaven voor meehelpende echtgenoten (tabellen 3.11 en 3.12). Vanaf 
1 januari 2003 zijn de meehelpende echtgenoten namelijk verplicht om zich aan te 
sluiten bij het ministatuut, waardoor ze verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid 
en invaliditeit.  

Tabel 3.11 Aantal verzekerden primaire arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen* 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Werknemers 3 368 581 3 422 883 3 477 544 3 521 559 3 545 357 
- Arbeiders 1 810 385 1 827 588 1 847 468 1 859 782 1 857 577 
- Bedienden 1 558 196 1 595 295 1 630 076 1 661 777 1 687 780 

Zelfstandigen 493 863 493 865 541 672 549 463 548 119 
- Zelfstandigen 489 008 488 988 492 746 498 761 520 957 
- Meehelpende echtgenoten 4 855 4 877 48 926 50 702 27 162 

* Het aantal primaire arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen is gelijk aan het aantal 
gerechtigden, verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 

Bron: RIZIV 

Tabel 3.12 Uitgaven betreffende de primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers en  
zelfstandigen, in miljoen euro, 2001-2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Werknemers 741,54 779,12 776,64 788,04 825,33 
- Arbeiders 534,40 553,08 544,17 546,17 567,90 
- Bedienden 207,13 226,04 232,47 241,87 257,44 
- Verbeteringen vorige dienstjaren 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zelfstandigen 19,97 27,72 36,73 41,25 42,39 
- Zelfstandigen 19,67 27,32 35,79 37,42 38,86 
- Meehelpende echtgenoten 0,30 0,40 0,93 3,83 3,53 

Bron: RIZIV 

Na een jaar primaire arbeidsongeschiktheid, komt men in een periode van invali-
diteit. Ook hier zien we een jaarlijkse toename van het aantal en de uitgaven 
betreffende de invaliditeit (tabellen 3.13 en 3.14).  
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Tabel 3.13 Aantal invalide werknemers en zelfstandigen 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Werknemers 188 517 193 538 200 703 204 397 208 595 
- Arbeiders 143 307 146 456 151 025 153 248 155 807 
- Bedienden 45 210 47 082 49 678 51 149 52 788 
Zelfstandigen 15 958 16 220 16 810 17 020 17 356 
- Zelfstandigen 15 651 15 922 16 473 16 582 16 686 
- Meehelpende echtgenoten 307 298 337 438 670 

Bron: RIZIV 

Tabel 3.14 Uitgaven betreffende de invaliditeit voor werknemers en zelfstandigen,  
in miljoen euro, 2001-2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Werknemers 1 773,09 1 887,53 1 994,99 2 084,24 2 165,10 
- Arbeiders 1 350,33 1 430,55 1 500,23 1 556,48 1 605,60 
- Bedienden 422,76 456,98 494,75 527,76 559,51 
- Allerlei 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Zelfstandigen 128,03 132,84 141,23 144,22 148,99 
- Zelfstandigen 125,93 130,74 138,89 141,53 144,79 
- Meehelpende echtgenoten 2,09 2,11 2,26 2,69 4,20 
- Onbekend 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 

Bron: RIZIV 

8. Vlaamse Gemeenschap: de zorgverzekering  

De Vlaamse Zorgverzekering werd in het jaar 2001 in het leven geroepen. Deze 
verzekering, waarbij iedere 25-plusser Vlaming zich verplicht moet aansluiten,27 
biedt ondersteuning voor de niet-medische kosten voor mantel- en thuiszorg of 
residentiële zorg28 van zwaar zorgbehoevenden.  

Iemand heeft recht op deze zorgverzekering als hij lid is van een erkende zorg-
kas en hiervoor jaarlijks een bijdrage betaalt, sinds vijf jaar ononderbroken in 
Vlaanderen of Brussel woont en zwaar zorgbehoevend is. Alle bewoners van een 
residentiële instelling worden als zwaar zorgbehoevend beschouwd. Personen die 
thuis verzorgd worden, moeten hun zorgbehoevendheid aan de hand van één van 
volgende attesten van indicatiestelling aantonen.  
– minstens score B hebben op de Katz-schaal in de thuisverpleging;  
– minstens score C hebben op de evaluatieschaal in een dagverzorgingscentrum; 
– minstens score C hebben op de evaluatieschaal in een centrum voor kortver-

blijf; 
                                                 
27  Inwoners van Brussel kunnen zich vrijwillig bij deze verzekering aansluiten. 
28  Enkel de zorgbehoevenden die thuis wonen, maken deel uit van deze studie. 
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– minstens 35 punten hebben op de BEL-profielschaal; 
– minstens 15 punten hebben op de graad van zelfredzaamheid voor de integra-

tietegemoetkoming; 
– bijkomende kinderbijslag ontvangen omwille van 66% handicap en minstens 

7 punten behalen op de graad van zelfredzaamheid in hoofde van het kind; 
– bijkomende kinderbijslag ontvangen omwille van minstens 18 punten op de 

medisch-sociale schaal (aan de hand van de drie pijlers waarop de Rijksdienst 
voor Kinderbijslag voor Werknemers zich baseert). 

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangen de zorgbehoevenden na drie 
maanden (de zogenaamde ‘carensperiode’) de zorgverzekering. De premie 
bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor mantel- en thuiszorg. Voor 
residentiële zorg bedroeg de premie al 125 euro sinds 1 januari 2006. Beide pre-
mies zijn per 1 maart 2009 opgetrokken tot 130 euro per maand. Bijlage 1 biedt 
samenvattende informatie over de leden en ambtshalve aansluitingen bij de zorg-
kassen, over de aanvragen en over de lopende dossiers van de Vlaamse Zorgver-
zekering.  

Als we de zorgverzekering in absolute cijfers of als % van het BBP bekijken, zien 
wij dat het op een paar jaar tijd een omvang heeft bereikt die vergelijkbaar is met 
de tegemoetkoming van hulp aan bejaarden. Beide stelsels die soms in de politieke 
discussie als alternatieven voor de uitbouw van een zorgverzekering worden 
gesteld, zijn op dit moment ongeveer even belangrijk, met name 0,9 tot 0,13 voor 
de federale tegemoetkoming hulp aan bejaarden, en 0,11% van het BBP voor de 
Vlaamse Zorgverzekering (Pacolet et al., 2005). Daarnaast spreken wij soms van 
het mirakel van de Vlaamse Zorgverzekering omdat zij met een relatief beperkte 
eigen bijdrage, en beperkte middelen, op twee jaar tijd een groep van 140 000 men-
sen een tegemoetkoming heeft gegeven, wat in 2007 reeds opliep tot 180 321 perso-
nen (Ibidem). 

9. Vlaamse Gemeenschap: gezinszorg en poetsdienst  

De Vlaamse overheid komt tussen in de zorg voor langdurig hulpbehoevende per-
sonen, vooral via de financiering ‘in kind’ van het aanbod van diensten. Wij 
bespreken de voornaamste. 

9.1 Gezinszorg 

De gebruiker betaalt een bijdrage per gepresteerd uur, naargelang de middelen en 
lasten van de gebruiker en de feitelijke gezinssamenstelling op het moment van de 
aanvraag (volgens de schalen in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 
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26 juli 2001).29 Op deze basisbijdragen kunnen de diensten voor gezinszorg facul-
tatief toeslagen aanrekenen die voor alle gebruikers worden toegepast. Daarnaast 
kunnen de diensten ook facultatieve, individuele en gemotiveerde afwijkingen 
voorzien (zowel verhogingen als verlagingen). Er kunnen ook kortingen worden 
toegekend ingeval van ernstige zorgbehoevendheid (BEL-score groter of gelijk aan 
35), vanaf een jaar ononderbroken gezinshulp (‘langdurigheid’ van de zorg) en 
vanaf zestig uur effectief gepresteerde uren gezinszorg per maand (intensiteit van 
de zorg) (ministerieel besluit van 26 juli 2001). Sommige mutualiteiten voorzien 
ook nog een tussenkomst op de eigen bijdrage.  

De middelen van de gebruiker omvatten alle inkomsten van de alleenstaande 
persoon of van twee of meer personen van dezelfde generatie die een huishouden 
vormen. Het gaat om het gemiddelde maandelijks netto gezinsinkomen van de 
laatste drie maanden (vermeerderd of verminderd met de terug- of bijbetalingen 
van de belastingen) of het belastbaar inkomen verminderd met de onroerende 
voorheffing/bedrijfsvoorheffing en vermeerderd of verminderd met de terug- of 
bijbetalingen van de belastingen. Verder worden volgende inkomsten in rekening 
gebracht: de jaarlijkse roerende inkomsten gedeeld door 12, de jaarlijkse onroe-
rende inkomsten gedeeld door 12 (behalve het kadastraal inkomen van de eigen 
woning), gemiddelde sociale uitkeringen van de laatste drie maanden, en andere 
inkomsten. Facultatief kunnen een aantal abnormale lasten, zoals medische en 
farmaceutische kosten in mindering worden gebracht (bijlage 2 bij het ministerieel 
besluit van 26 juli 2001). 

De diensten voor gezinszorg worden gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid. 
De vereniging voor mantelzorgers en gebruikers Ons Zorgnetwerk voerde in 2000 
in opdracht van de toenmalige minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kan-
sen een onderzoek uit naar de gebruikersbijdrage voor de gezinszorg. Uit een 
steekproef bij 509 gebruikers blijkt de gemiddelde eigen bijdrage 3,42 euro per uur 
te bedragen. De meeste gebruikers zijn oudere personen (59% is 65-plusser) en 
hun gemiddelde eigen bijdrage ligt iets lager: 3,26 euro per uur.30 De mediaan 
bedraagt 2,93 euro per uur. In de wetgeving zijn kortingen voorzien voor zware 
zorgbehoevendheid (BEL-score van 35 of meer: korting 0,65 euro per uur), voor 
langdurige hulp (1 jaar of langer: korting 0,25 euro per uur) en voor intensieve 
hulp (60 uur of meer per maand: korting 0,35 euro per uur) (gecombineerde kor-
ting is eveneens mogelijk). In het onderzoek van Ons Zorgnetwerk zegt 46% van 
de oudere gebruikers korting te krijgen, maar men verwijst vaak naar de korting 
die wordt toegekend door het ziekenfonds (en niet door de Vlaamse overheid). 
Men concludeert dat de kortingen weinig gekend zijn bij de gebruikers. In de stu-
die werd ook gepeild naar de mening over de inkomensgerelateerde bijdrage: 80% 
vindt die rechtvaardig, tegenover slechts 5,6% onrechtvaardig. 

                                                 
29 MB van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg 

(BS 12 december 2002). 
30 In het vervolg van dit onderzoek zal uit onze eigen enquête blijken dat dit anno 2008 

gesitueerd is op 3,91 euro per uur, of een toename van 0,65 euro per uur. 
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Uit deze studie kunnen we afleiden dat oudere personen gemiddeld genomen 
iets meer dan 3 euro per uur bijdragen voor gezinszorg thuis. De Vlaamse over-
heid zette daartegenover bijvoorbeeld een subsidiëring van 21,2433 euro per 
gepresteerd uur en per uur bijscholing voor het verzorgend personeel (Besluit 
Vlaamse regering 18 december 1998), naast bijkomende subsidies voor het bege-
leidend personeel, het leidinggevend personeel en de administratie- en coördina-
tiekosten. Dit leidt tot een totaalplaatje van ongeveer 25 euro subsidiëring vanuit 
de Vlaamse Gemeenschap per uur gezinszorg. In 1998 concludeerden Pacolet, 
Lanoye & Bouten dat de eigen bijdrage gemiddeld 15% tot 20% van de totale kost-
prijs bedraagt. Op dit ogenblik lijkt dit gedaald tot maximaal 15% (cf. 3 euro 
tegenover 28 euro totaalprijs = 10,71%). 

9.2 Poetshulp  

De diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg bestaan in hoofdzaak 
uit poetshulp en in beperkte mate ook klusjeshulp en oppashulp. De publieke 
financiering is er gefragmenteerd, onder meer via de inschakeling van werkgele-
genheidsprogramma’s (zoals GESCO en WEP+ en recent het systeem van de dien-
stencheques (zie verder)). De bijdrageregeling voor de gebruiker is niet wettelijk 
vastgelegd, maar de meeste diensten baseren zich op het inkomen en de gezins-
samenstelling voor het bepalen van de eigen bijdrage van de gebruiker. De private 
diensten hanteren hierbij vaak dezelfde schaal als diegene die gebruikt wordt voor 
de bepaling van de bijdrage in de gezinszorg. De eigen bijdrage is hier evenwel 
berekend op basis van het inkomen van alle gezinsleden, en niet enkel van de 
gezinsleden van dezelfde generatie.  

In 2001 is de gemiddelde gebruikersbijdrage bij de private diensten voor logis-
tieke hulp en aanvullende thuiszorg tussen 3,62 euro en 5,2 euro (mini-
mum = 0,63 euro, maximum = 20,3 euro) en bij de openbare diensten (OCMW’s) 
tussen 2,55 euro en 6,2 euro (minimum = 0,5 euro, maximum = 20 euro) 
(Misplon & Hedebouw, 2002). De diensten voor logistieke hulp en aanvullende 
thuiszorg die vanuit de Vlaamse overheid gefinancierd worden zijn vzw’s die in 
2001 DAC-personeel in dienst hadden. De subsidiëring verloopt via een enve-
loppe-financiering met aparte onderdelen voor logistiek personeel, voor omkade-
ring, voor management ondersteuning, permanente vorming, extra verlof en 
carensdagen, en voor GESCO-personeel.31 Er is voor elk type personeelslid en per 
statuut (ex-DAC of GESCO) een subsidiebedrag per VTE voorzien. Daarnaast zijn 
er ook poetsdiensten die georganiseerd worden vanuit andere vzw’s (zonder 
DAC-personeel) of vanuit openbare diensten (OCMW’s). De financiering van deze 
diensten loopt via tewerkstellingsprogramma’s van de FOD Economie en de afde-
ling Economie van de Vlaamse Gemeenschap. 

                                                 
31 Op een bepaald moment was er ook voor overtal personeel een extra vergoeding. 
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9.3 Andere thuiszorgdiensten 

In de thuiszorgsetting zijn tal van andere medische en ook niet-medische zorgver-
strekkers aanwezig. In de empirische verificatie van de cumulatie van kosten zul-
len wij in volgende hoofdstukken de resterende kosten ten laste van de gebruiker 
inventariseren en registreren. Onder meer klassieke diensten als warme maaltij-
den, klusjesdienst, oppasdienst enzovoort zullen aan bod komen. De collectieve 
financiering daarvan is fragmentair en niet te reconstrueren in het kader van dit 
onderzoek. In het verleden maakten wij op vraag van de Vlaamse Administratie 
een inventaris van al deze voorzieningen (De Brabander & Pacolet, 1998). Een 
actualisering dringt zich op. Zowel spontane ontwikkelingen, het federale beleid 
en vooral nu de invoering van het woonzorgdecreet zullen de situatie verder ver-
anderen. De klassieke poetsdienst wordt in belangrijke mate nu reeds aangevuld 
door private, zogenaamde ‘commerciële’ poetsdienst en meer recent ook door de 
dienstencheque. De laatste bespreken wij hierna nog verder in detail omdat er een 
aanzienlijke publieke financiering is voorzien. Het op 5 maart 2009 door het 
Vlaams Parlement goedgekeurde ‘woonzorgdecreet’ geeft een nieuwe benaming 
aan een aantal van deze voorzieningen, maar herdefinieert zij ook, herschikt de 
scheidingslijn, en voegt ook een aantal nieuwe diensten toe aan het beschikbaar 
aanbod. Zo worden de rusthuizen woonzorgcentra, en de serviceflats worden 
assistentiewoningen. Men spreekt voortaan van diensten voor gezinszorg en aan-
vullende thuiszorg, die zowel persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, onder-
steuning en begeleiding, schoonmaakhulp, karweihulp als oppas kunnen ver-
strekken. Daarnaast hebben wij diensten voor logistiek hulp, die schoonmaakhulp 
aanbiedt maar ook karweihulp kan aanbeiden. Andere diensten als oppashul, 
gastopvang enzovoort komen verder in beeld en kunnen de thuiszorg naar de 
toekomst toe verder in nieuwe richtingen oriënteren. 

10. Het federale systeem van de dienstencheques 

Particuliere personen kunnen gebruik maken van dienstencheques om huishou-
delijke hulp te laten verrichten. Deze cheques kunnen via Sodexho32 aangekocht 
worden tegen 7,5 euro en particulieren kunnen hiermee huishoudelijke hulp aan-
kopen bij een erkende onderneming.33 Deze onderneming die de huishoudelijke 
hulp uitvoert, ontvangt van Sodexho een tegemoetkoming van 13,30 euro per 
dienstencheque (Peeters, Van Pelt & Sanders, 2007).  

In de eerste zes maand van 2007 zijn er volgens de RVA in het Vlaams Gewest 
voor 16,8 miljoen dienstencheques aangekocht. Op die paar jaar dat de diensten-
cheques bestaan is er een groter volume huishoudelijke arbeid extra beschikbaar 
gekomen van een omvang van gezinszorg en poetsdienst samen én even ruim 
                                                 
32  Vanaf 1 januari 2008. Voorheen werden de cheques door Accor Services verspreid.  
33  Deze dienstencheques kunnen evenwel als belastingvermindering worden ingebracht. Deze 

belastingvermindering bedraagt 30%, beperkt tot een bedrag van 2 360 euro (voor 2008).  
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gesubsidieerd als gezinszorg. Zo is in 2006 23% van de actieve gebruikers (307 437) 
van dienstencheques tussen 60 en 79 jaar oud; 5,8% is ouder dan 80 jaar (respectie-
velijk 62 728 en 23 170 of 85 898 personen). Met ± 68% van de gebruikers wonend 
in Vlaanderen (Vlaams Gewest) zouden dit 58 376 personen kunnen zijn ouder 
dan 60 jaar en gebruiker van de dienstencheque (eigen berekeningen op basis van 
Peeters, Van Pelt & Sanders, 2007, p. 17). Dit is 4,2% van de 60-plussers in het 
Vlaams Gewest (1 398 015 60-plussers). Vijf jaar terug was deze sector quasi onbe-
staande. 

11. Vlaamse Gemeenschap: Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) 

11.1 Persoonlijk-assistentiebudget (PAB)  

Personen met een handicap die thuis wonen en hulp nodig hebben van andere bij 
het uitvoeren van dagdagelijkse taken kunnen aanspraak maken op een tegemoet-
koming van het VAPH, namelijk het PAB dat in het jaar 2001 werd ingevoerd. Met 
het PAB kunnen zij (of hun wettelijke vertegenwoordiger) een persoonlijke assis-
tent aanwerven en de kosten van deze assistentie en organisatie financieren. Het 
budget wordt beheerd door een budgethouder (d.w.z. hetzij de persoon met een 
handicap zelf, hetzij zijn wettelijke vertegenwoordiger) en kan aangewend wor-
den voor: 
– het verlenen van hulp op praktisch, inhoudelijk en organisatorisch gebied 

inzake huishoudelijke taken, lichamelijke taken, verplaatsingen en daguitstap-
pen; 

– het verlenen van hulp op praktisch of organisatorisch gebied op school; 
– agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning 

voor bepaalde taken;  
– bijkomende kosten (maximum 5% van het budget) die de assistent moet maken 

bij de hulp, begeleiding en ondersteuning van de persoon met een handicap. 

Merk op dat de persoon met een handicap en de persoonlijke assistent een werk-
gever-werknemer relatie hebben. Dit wil zeggen dat beiden de arbeidsreglemente-
ring moeten respecteren en de budgethouder als werkgever een aantal formalitei-
ten moet vervullen (bv. loonadministratie).  

Om in aanmerking te komen voor de toekenning van een PAB moet de persoon 
met een handicap ingeschreven zijn bij het VAPH en een aanvraagformulier indie-
nen. Het budget dat aan de persoon met een handicap wordt toegekend bedraagt 
minstens 8 323,78 euro en maximum 38 844,29 euro afhankelijk van de zorgbe-
hoefte van de persoon met een handicap. 
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Het persoonlijk assistentiebudget kan echter ook gecombineerd worden met 
andere vormen van dienstverlening, namelijk: 
– een dagcentrum of soortgelijke voorziening; 
– een semi-internaat voor niet-schoolgaanden of soortgelijke voorziening; 
– een voorziening voor kortverblijf; 
– een voorziening met logeeraanbod; 
– individuele materiële bijstand; 
– opleiding en tewerkstelling; 
– dienstverlening vanuit welzijn of vrijetijdsbesteding. 

Jaarlijks wordt er in een KB bepaald hoeveel mensen er maximaal beroep kunnen 
doen op een PAB in het desbetreffende jaar. Dit wettelijk vastgelegd aantal en het 
werkelijk aantal PAB’ers wordt weergegeven in tabel 3.15. De uitgaven van het 
VAPH voor het PAB zijn opgenomen in tabel 3.16. 

Tabel 3.15 Wettelijk aantal en werkelijk aantal PAB’ers 

 Wettelijk aantal Werkelijk aantal 

2001 400 316 
2002 500 490 
2003 764 687 
2004 935 876 
2005 1 200 988 
2006 1 400 1 276 

Bron: VAPH, jaarverslagen 

Tabel 3.16 Uitgaven voor het PAB, in miljoen euro, 2001-2006 

 Uitgaven PAB 

2001 1,73 
2002 8,20 
2003 12,36 
2004 18,39 
2005 22,69 
2006 29,12 

Bron: VAPH, jaarverslagen 

11.2 Hulpmiddelen en aanpassingen 

Personen met een handicap hebben vaak nood aan specifieke hulpmiddelen en/of 
aanpassingen in het dagdagelijkse leven. Voor bepaalde hulpmiddelen en aanpas-
singen kan de VAPH bijdragen met een tegemoetkoming. Hierbij moet er een 
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onderscheid gemaakt worden naargelang de hulpmiddelen en/of aanpassingen 
nodig zijn in de leefsituatie dan wel in de werksituatie.  

Personen met een handicap die hulpmiddelen of aanpassingen nodig hebben in 
hun leefsituatie moeten ten eerste ingeschreven zijn bij het VAPH vooraleer ze een 
aanvraag tot tegemoetkoming kunnen indienen. Vervolgens moeten ze samen met 
een erkend multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in materiële bijstand een 
lijst (een bijstandskorf) opmaken met hulpmiddelen en aanpassingen die noodza-
kelijk zijn voor de persoon met een handicap. Deze lijst wordt aan het VAPH 
overgemaakt, waarna zij moeten beslissen of er al dan niet een tegemoetkoming 
zal worden uitgekeerd. Het VAPH beschikt over een refertelijst van hulpmiddelen 
en aanpassingen die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Het maxi-
mumbedrag van de tegemoetkomingen is hier eveneens in opgenomen. In uitzon-
derlijke gevallen kunnen ook hulpmiddelen die niet op de lijst voorkomen of 
hulpmiddelen die veel duurder zijn dan het refertebedrag bijkomend vergoed 
worden. Hiervoor kan men terecht bij de Bijzondere Bijstandscommissie.  

Ook voor hulpmiddelen en aanpassingen in de werksituatie kan een tussen-
komst gevraagd worden. Hiervoor kan de persoon met een handicap een aan-
vraag indienen bij de VDAB-dienst Arbeidshandicapspecialisatie.  

Merk op dat het VAPH geen tegemoetkoming toekent (of slechts aanvullend) 
indien de persoon met een handicap reeds andere tussenkomsten voor de betref-
fende hulpmiddelen en aanpassingen van andere instanties ontvangt. 

Het aantal zorgvragen waaraan gunstig advies is verleend van 2001 tot en met 
2006 zijn opgenomen in tabel 3.17, per type hulpmiddel. Opmerkelijk is de ver-
dubbeling van de goedgekeurde zorgvragen in het jaar 2003. De uitgaven van het 
VAPH voor de hulpmiddelen zijn opgenomen in tabel 3.18. 

Tabel 3.17 Aantal goedgekeurde aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en/of 
aanpassingen, naar type hulpmiddel, 1999-2006 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Aanpassing woning  2 709 5 629 12 146 14 111 14 772 10 396 
Mobiliteit (rolstoel, auto)  2 220 3 244 7 005 9 884 8 395 6 988 
Communicatiemateriaal  466 691 1 562   3 488 
Til- en verplaatsingssysteem of 

lifter  
695 940 2 493 3 043 2 493 1 762 

Incontinentiemateriaal  965 1 802 3 606 2 981 2 513 3 933 
Hulpmiddelen dagelijks leven  581 1 565 4 185 5 005 5 246 3 650 
Andere  3 833 6 043 11 545 13 875 11 317 4 927 

Totaal 11 469 19 914 42 542 48 899 44 736 35 144 

Bron: VAPH, Jaarverslagen 
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Tabel 3.18 Uitgaven voor de individuele bijstand, in miljoen euro, 1999-2006 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Aanpassing woning 5,24 5,26 6,05 8,83 8,35 9,86 
Mobiliteit 3,33 2,69 3,33 5,11 5,28 5,61 
Communicatie 0,72 0,75 1,72 3,16 2,79 3,89 
Speciale bedden 0,69 0,60 0,93 1,59 1,21 0,61 
Anti-decubitis 0,23 0,21 0,47 0,89 0,79 0,70 
Lifters 1,01 1,07 1,14 1,93 1,86 1,99 
Toilet-wc stoelen 0,04 0,03 0,05 0,09 0,07 0,10 
Douchestoelen 0,07 0,07 0,11 0,24 0,21 0,29 
Incontinentiemateriaal 1,18 1,33 1,82 2,58 3,35 3,68 
Hard- en software 1,59 1,70 1,07 1,89 1,47 0,85 
Relaxzetel 0,14 0,18 0,66 1,23 0,41 0,08 
Pedagogische begeleiding 0,05 0,09 0,08 0,10 0,10 0,08 
Aangepaste stoel/tafel 0,02 0,03 0,10 0,26 0,25 0,29 
Hulpmiddelen dagelijks leven 0,05 0,08 0,19 0,44 0,41 0,43 
Doventolken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BBC  0,70 1,16 0,87 0,50 0,86 1,61 
Andere (gerechtelijke interesten, ...) 0,03 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 

Totaal 15,07 15,27 18,59 28,83 27,40 30,06 

Bron: VAPH, Jaarverslagen 

12. Gebruiken in tal van gemeentelijke tegemoetkomingen 

Diverse provincies, gemeenten en/of OCMW’s keren maandelijkse of jaarlijkse 
premies uit voor de vergoeding van mantelzorg en ter ondersteuning van de 
thuiszorg. Deze kunnen onder diverse namen voorkomen: thuiszorgpremie, man-
telzorgtoelage, … De voorwaarden kunnen erg verschillen van gemeente tot 
gemeente of van provincie tot provincie. 

Meestal gaat het om een combinatie van voorwaarden inzake inkomen en zorg-
afhankelijkheid. De premie kan zowel worden uitbetaald aan de zorgbehoevende 
zelf (die dan vrij kan beslissen aan wat hij de premie besteedt) of kan ook recht-
streeks aan de mantelzorger van de zorgbehoevende zelf worden, uitgekeerd. 
Vaak kunnen de gemeentelijke en provinciale premies gecumuleerd worden. Ook 
gebeurt het dat de premies enkel worden toegekend wanneer men (net) niet voor 
de zorgverzekering in aanmerking komt. De lagere overheden zelf proberen te 
snoeien in de wildgroei van deze premies die soms nog werden ingevoerd voor de 
Vlaamse Zorgverzekering werd ingesteld. Het zou nuttig zijn hier eens een 
exhaustieve inventaris van te maken en hun omvang en impact te evalueren. 

13. Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker 

Het Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker fungeert als een laatste 
vangnet voor kankerpatiënten die geen financiële steun kunnen krijgen van het 
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ziekenfonds, het OCMW, de overheid, … De sociale dienst van het ziekenhuis, het 
ziekenfonds of het OCMW kunnen voor deze personen een aanvraag indienen bij 
het Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Het Sociaal Fonds gaat dan 
na aan de hand van het equivalent inkomen en de werkelijke medische kosten of 
de patiënt recht heeft op steun van het Sociaal Fonds.  

Dit equivalent inkomen wordt berekend door het beschikbare netto-inkomen te 
delen door het gewogen gezinsaantal. De eerste volwassene krijgt een gewicht 1, 
ieder extra gezinslid krijgt een gewicht 0,3.34 Kinderen of andere inwonende 
personen (uitgezonderd de partner) en een eigen (vervangings-) inkomen hebben, 
worden niet in de berekening opgenomen. Om in aanmerking te komen voor 
steun van het Sociaal Fonds mag het equivalent inkomen niet meer dan 1 458 euro 
per maand bedragen. In reëel inkomen komt dit neer op:35  
– 1 458 euro per maand voor een alleenstaande; 
– 1 895 euro per maand voor een koppel of een alleenstaande met een kind ten 

laste; 
– 2 332 euro per maand voor een koppel met een kind; 
– 2 769 euro per maand voor een koppel met twee kinderen; 
– 3 206 euro per maand voor een koppel met drie kinderen. 

Afhankelijk van dit equivalent inkomen moet er een bepaald aandeel medische 
kosten bewezen worden in verhouding tot het equivalent inkomen:  

Equivalent inkomen Te bewijzen aandeel medische kosten 

Kleiner dan 728 euro 0% 
Tussen 728 en 874 euro 5% 
Tussen 874,01 euro en 1 020 euro 7,5% 
Tussen 1 020,01 euro en 1 166 euro 10% 
Tussen 1 166,01 euro en 1 312 euro 12,5% 
Tussen 1 312,01 euro en 1 458 euro 15% 

Indien de patiënt aan beide voorwaarden voldoet, krijgt hij jaarlijks een bepaald 
bedrag uitbetaald. Dit bedrag is ofwel gelijk aan een vierde van de medische kos-
ten indien het equivalent inkomen kleiner is dan 793 euro ofwel gelijk aan een 
zesde indien het equivalent inkomen groter is dan 793 euro. Hierbij wordt er ook 
rekening gehouden met het Kadastraal Inkomen en hypothecaire lasten of de 
huurkosten. Tevens worden de medische kosten, studiekosten en leningen van de 
patiënt of de gezinsleden in rekening gebracht. Minimum bedraagt de uitkering 
125 euro en maximum 1 250 euro. 
                                                 
34  Deze berekening komt niet overeen met de berekening die de OESO hanteert. De OESO kent 

een gewicht 1 toe aan het eerste gezinslid, een gewicht 0,5 aan de volgende volwassenen en een 
gewicht 0,3 aan kinderen jonger dan 14 jaar. 

35  Bedragen geldig tussen 1 april 2007 en 31 maart 2008. 
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In het jaar 2006 werden 1 885 aanvragen ingediend bij het Sociaal Fonds. Het 
Sociaal Fonds keerde 319 120 euro uit over 707 uitkeringen (Vlaamse Liga tegen 
Kanker, 2007).  

14. Samenvatting 

De onderstaande tabel 3.19 biedt een samenvatting van de inkomensvoorwaarden 
die zijn bepaald voor de diverse tegemoetkomingen voor zorgbehoevende perso-
nen in België. 



 

 

Tabel 3.19 Samenvattend overzicht van de belangrijkste tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen in België en Vlaanderen 

 VT-statuut OMNIO-statuut Maximumfactuur Integratietegemoetkoming Tegemoetkoming voor Hulp  
aan Bejaarden 

Organiserende instan-
tie 

RIZIV/Mutualiteiten RIZIV/Mutualiteiten RIZIV/Mutualiteiten FOD Sociale Zekerheid FOD Sociale Zekerheid 

Eenheid van toeken-
ning 

Feitelijk gezin Feitelijk gezin Feitelijk gezin Zorgbehoevende persoon Zorgbehoevende persoon 

Inkomensvoorwaar-
den? 

Voor personen met een 
bepaalde hoedanigheid 
mag het huidige bruto 
gezinsinkomen niet 
hoger zijn dan 
14 337,94 euro, verhoogd 
met 2 654,33 euro per 
persoon ten laste (bedra-
gen 2008, gekoppeld aan 
spilindex) 

Jaarlijks belastbaar 
bruto gezinsinkomen 
niet hoger dan 
13 312,80 euro, ver-
hoogd met 
2 464,56 euro per 
gezinslid dat niet de 
aanvrager is (bedra-
gen 2006, gekoppeld 
aan spilindex) 

Inkomens MAF: rem-
geldplafond bepaald 
in functie van het 
netto belastbaar 
gezinsinkomen (men 
kijkt naar de laatste 
drie jaren) 

Analoog als inkomensvervangende 
tegemoetkoming. Er zijn wel belast-
bare inkomens die vrijgesteld wor-
den voor de persoon met een handi-
cap en voor de persoon met wie 
hij/zij samenwoont 

Er wordt rekening gehouden met 
àlle inkomens van de persoon met 
een handicap en de leden van het 
feitelijk gezin. Er wordt ook een 
gedeelte van de onroerende goede-
ren in rekening gebracht 

Andere voorwaarden? Automatisch recht voor 
personen die van een 
sociaal voordeel genieten 

Neen, er zijn wel uit-
zonderingen op defi-
nitie gezin 

Ja, sociale MAF: toe-
gang tot het systeem 
in functie van 
bepaalde sociale 
categorieën 

Ja, verminderde zelfredzaamheid én 
leeftijds-, nationaliteits- en verblijfs-
voorwaarden 

Ja, verminderde zelfredzaamheid 
èn leeftijds-, nationaliteits- en ver-
blijfsvoorwaarden 

Voordelen Lagere remgelden en 
supplementen 

Zoals VT-statuut: 
lagere remgelden en 
supplementen 

Terugbetaling van 
remgelden 

Vijf vaste bedragen in functie van de 
categorie van zelfredzaamheid. 
Tegemoetkoming is niet belastbaar 

Vijf vaste bedragen in functie van 
de categorie van zelfredzaamheid 
Tegemoetkoming is niet belastbaar 

Omvang en middelen In 2006: ongeveer 
1,2 miljoen rechthebben-
den 

Geschat op 50 mil-
joen euro in het jaar 
2007 

In 2003: 121 miljoen 
euro 

 121 749 rechthebbenden THAB in 
2006 
377,6 miljoen euro uitgaven in 2006 

 Zorgforfait Incontinentieforfait Palliatief forfait Comaforfait Tegemoetkoming hulp van derden 
Organiserende instan-

tie 
RIZIV RIZIV RIZIV RIZIV RIZIV 

Eenheid van toeken-
ning 

Zorgbehoevende  
persoon 

Zorgbehoevende  
persoon 

Zorgbehoevende 
persoon 

Zorgbehoevende persoon Zorgbehoevende persoon 

Inkomensvoorwaar-
den? 

Neen Neen Neen Neen Neen 
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 VT-statuut OMNIO-statuut Maximumfactuur Integratietegemoetkoming Tegemoetkoming voor Hulp  
aan Bejaarden 

Andere voorwaarden? Verminderde zelfred-
zaamheid en hoge rem-
geldkosten gedurende 
twee jaren 

Voorwaarde van ern-
stige zorgbehoevend-
heid 

Ernstige zorgbe-
hoefte en nood aan 
ondersteuning en 
toezicht en speci-
fieke palliatieve 
zorg 

Personen in permanent vegetatieve 
status die thuis verzorgd worden 

Ja, verminderde zelfredzaamheid 
tengevolge van arbeidsongeschikt-
heid gedurende min. drie maanden 

Voordelen Eénmalig jaarlijks for-
fait van 261,97 euro tot 
523,94 euro (bedrag 
2007), jaarlijks aange-
past aan gezond-
heidsindex 

Eénmalig jaarlijks for-
fait van 423,6 euro 
(bedrag 2007), jaarlijks 
aangepast aan gezond-
heidsindex 

483,39 euro voor 
één maand, maxi-
maal twee maal 
aan te vragen 

Jaarlijks bedrag van 7 080,68 euro 
(bedrag 2007), jaarlijks aangepast 
aan gezondheidsindex 

Dagbedrag van 12 euro, kan uitge-
keerd worden bovenop een invalidi-
teitsuitkering 

Omvang en middelen Totale uitgaven voor chronisch zieken: 74,95 miljoen euro in 2006  
 Vervangingsinkomen: 

Inkomensvervangende 
tegemoetkoming 

Vervangingsinkomen: 
Arbeidsongeschikt-
heid- en invaliditeits-
uitkering 

Dienstencheques Vlaamse 
Zorgverzekering 

PAB Hulpmiddelen 
en aanpassin-
gen 

Sociaal Fonds 
Vlaamse Liga 
tegen kanker 

Organiserende instan-
tie 

FOD Sociale Zekerheid RIZIV Federale overheid: 
RVA 

Vlaams Zorg-
fonds 

VAPH VAPH VLK 

Eenheid van toeken-
ning 

Zorgbehoevende per-
soon 

Zorgbehoevende per-
soon 

Particulieren Zorgbehoe-
vende persoon 

Zorgbehoe-
vende persoon 

Zorgbehoe-
vende persoon 

Zorgbehoevende 
persoon 

Inkomensvoorwaar-
den? 

Men kijkt naar het 
individueel en de ge-
zamenlijke belastbare 
inkomsten van de per-
soon met een handicap 
en de leden van het 
feitelijk gezin (men 
kijkt naar de laatste 
twee jaar) 
Het KI wordt in reke-
ning gebracht indien 
hoger dan 3 000 euro 

Neen Neen Neen Neen Neen Ja, equivalent in-
komen (volgens 
eigen formule) 
mag niet hoger 
zijn dan 1 458 euro 
per maand. Men 
houdt ook reke-
ning met KI en 
eventuele huur-
lasten, leningen of 
studiekosten 
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 VT-statuut OMNIO-statuut Maximumfactuur Integratietegemoetkoming Tegemoetkoming voor Hulp  
aan Bejaarden 

Andere voorwaarden? Ja, lichamelijke of psy-
chische handicap én 
leeftijds-, nationaliteits- 
en verblijfsvoorwaar-
den  

Ja, aanvang en aard 
van arbeidsongeschikt-
heid, gezinssituatie en 
regelmatige versus 
niet-regelmatige werk-
nemer 

Neen Ernstige zorg-
behoevendheid 

Inschrijven bij 
het VAPH 

Inschrijven 
bij het VAPH 

Ja, hoge medische 
kosten in functie 
van dit equivalent 
inkomen 

Voordelen Drie vaste bedragen in 
functie van de catego-
rie van handicap. 
Tegemoetkoming is 
niet belastbaar 

Minimum- en maxi-
mumbedragen vastge-
legd voor de uitkering 
in functie van speci-
fieke voorwaarden 

Aankoop huishou-
delijke hulp aan 
voordelig tarief 
(30% aftrekbaar) 

Maandelijks 
bedrag van 
130 euro in de 
thuiszorg, 
130 euro in de 
residentiële zorg 

Hulp om assis-
tentie thuis, op 
school of op het 
werk te organi-
seren en te 
financieren door 
de toekenning 
van een bepaald 
budget  

Tegemoet-
koming voor 
bepaalde 
hulpmidde-
len 

Jaarlijks bedrag in 
functie van equiva-
lent inkomen 

Omvang en middelen  Uitgaven primaire 
arbeidsongeschiktheid 
2005: 825,33 miljoen 
euro voor werknemers 
en 42,4 miljoen euro 
voor zelfstandigen 
Uitgaven invaliditeit 
2005: 2,16 miljard euro 
voor werknemers en 
148 miljoen euro voor 
zelfstandigen 

    319 120 euro uitke-
ringen voor 
707 goedgekeurde 
dossiers in 2006 
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Hoofdstuk 4 
Buitenlandse systemen van tegemoetkomingen in de 
thuiszorgsituatie voor zorgbehoevende personen 

1. Inleiding 

De specifieke tegemoetkoming voor bijkomende niet-medische kosten is niet zo 
eenvoudig terug te vinden in buitenlandse voorbeelden. Zoals in het overzicht 
voor België reeds blijkt is deze tegemoetkoming te situeren tussen drie types van 
tegemoetkomingen: inkomensondersteuning, financiering van voorzieningen in 
natura en de gehanteerde eigen bijdragen, en tegemoetkomingen in cash omwille 
van zorgbehoevendheid. In dit laatste kan ook de ‘Carer’s allowance’ gesitueerd 
worden. Wij hebben alle mogelijke voorzieningen voor ouderen in deze context 
reeds vroeger opgelijst, en ook voor België en Vlaanderen werd deze lijst recent 
geactualiseerd (zie ondermeer Pacolet et al., 2005; Spruytte, Pacolet & Peetermans, 
Woon- en zorgdecreet).  

In het buitenland werden soms partiële ad hoc tegemoetkomingen voorzien, 
soms zijn het ook meer inclusieve systemen die apart werden opgericht om de 
kosten te dekken van chronisch zieken (de zogenaamde ‘long-term care insurance’ 
of zorgverzekering). De Vlaamse Zorgverzekering dekt maar een deel van deze 
kosten, en wenst het sluitstuk te zijn. In die zin is het ook ‘residuair’ aangezien tal 
van bestaande financieringsvormen behouden blijven. Wij proberen een aantal 
aanknopingspunten te vinden in de buitenlandse stelsels van ‘long-term care’. 

Wij gaan nader in op een aantal landen waar recent dergelijke ‘LTC-insurance’ 
ook werd ingesteld en waarbij men een aantal problemen heeft moeten oplossen 
hoe deze kosten het best ingeschat worden en gecompenseerd. 

Een aantal landen hebben een goed uitgebouwd stelsel van de zorgverzekering, 
waarin men met systemen van ‘in cash’ vergoedingen werkt. Wij bespreken ze 
verder. Diverse internationale studies zijn hierover beschikbaar. Wij hebben zelf in 
het verleden ook een aantal comparatieve studies hierover opgesteld. Sinds een 
aantal jaren stelt de Europese Commissie hierover echter informatie ter beschik-
king in de zogenaamde MISSOC-tabellen (Mutual Information System Social Pro-
tection). 
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2. Vorm: tegemoetkomingen in cash of in kind 

De basisuitkeringen of aanvullende uitkeringen die in geld worden uitgekeerd 
kunnen niet los worden gezien van de financiering van de voorzieningen zelf. 
Informatie daarover is niet eenvoudig te vinden. Wij hebben vroeger Europees een 
vergelijking opgesteld op basis van een expliciet bevraging van de totale kostprijs, 
en eigen bijdragen in functie van inkomens of hulpbehoevendheid.  

Deze informatie is thans niet op dezelfde wijze beschikbaar. 
Afgezien daarvan voorzien een aantal landen in een in cash premie. Deze zijn 

een alternatief voor professionele zorg, of kunnen er mee gecombineerd worden, 
of kunnen er voor gebruikt worden. 

Opvallend is dat deze steeds gebaseerd zijn op een aantal schalen, en forfaitca-
tegorieën. De hoogte daarvan is echter bepaald door het feit dat dit de totale kost 
moet dekken. In Duitsland kan men bij eventuele kosten die boven het (hoogste) 
forfait uitstijgen, toch nog beroep kan doen op de bijstand bij ontstentenis van 
eigen middelen. 

In Duitsland is er ook een verschil tussen de tegemoetkoming wanneer zij ‘in 
cash’ is voorzien, en wanneer ‘in kind’. Wie de tegemoetkoming in cash wenst op 
te nemen krijgt een lager bedrag. Ook in Luxemburg zijn de tegemoetkomingen 
verschillend als men ze ‘in cash’ of ‘in kind’ wenst op te nemen. In Oostenrijk is er 
geen verschil tussen de tegemoetkomingen ‘in cash’ en ‘in kind’: men moet het 
‘Pflegegeld’ samen met resterende eigen bijdragen gebruiken om de professionele 
diensten in te kopen. 

Enkel in Finland merken wij bovenop ‘free of charge’ beschikbare zorgvoorzie-
ningen, nog een premie ‘in cash’ (MISSOC, 2007). Maar ook hier zijn er drie pre-
mies van respectievelijk een basispremie van 53,47 euro per maand, een ver-
hoogde premie van 133,11 euro en een speciale premie van 281,46 euro.  

3. Dekking 

Voorheen kwamen wij reeds tot de vaststelling dat in de ‘long-term care insu-
rance’ vaak een ruime definitie van risico’s gedekt wordt. Dit valt vandaag nog op 
in de MISSOC-tabellen. Medische kosten, niet-medische kosten, hulpmateriaal, 
woningaanpassingen, vervoerskosten, sociale zekerheidsrechten van de mantel-
zorger, kunnen in aanmerking komen. ‘Grensconflicten’ tussen wat medisch en 
niet-medisch is, zijn zowel in Bismarck georiënteerde stelsels als de Pflegeversi-
chering in Duitsland als in de ‘NHS’ en ‘social services’ in het VK aan de orde, en 
dienen verder uitgeklaard te worden. Zo signaleert het Wanless rapport over de 
organisatie van de ouderenzorg in het VK (geciteerd in Pacolet et al.) dat het naast 
elkaar bestaan van de ‘free at point of delivery’ van het NHS en de inkomensge-
bonden beschikbaarheid en tarieven van de ‘social services’ tot problemen leidt.  

Maar ook conceptmatig is het onderscheid permanent een moeilijke oefening. 
Dit wordt geïllustreerd in de statistiekverzameling omtrent de zorgsector, en met 



Buitenlandse systemen van tegemoetkomingen in de thuiszorgsituatie 57 

 

name de opstelling van macro-economische gezondheidszorgrekeningen (‘System 
of health accounts’). Vooral de ‘long-term care’ voorzieningen zijn hier problema-
tisch omdat zij juist op de scheidingslijn zitten. Criteria voor afbakening kan zijn 
wie de financier is (als de ziekteverzekering bepaalde kosten betaalt is de kans 
groot dat zij worden geklasseerd bij ‘medisch’). Een ander criterium dat wordt 
voorgesteld is het beroep van wie de zorg verstrekt. Indien dit een medische pro-
fessional is wordt de zorg als gezondheidszorg bestempeld, indien het een niet-
medische beroepsbeoefenaar is wordt het als niet-medische zorg bestempeld. 
Maar zelfs die beroepsgroepen zijn niet altijd goed gedefinieerd, en … bepaalde 
zorg kan verstrekt wordt door verschillende professionals. En dit is juist het geval 
in deze langdurige zorg. Verzorgenden en verplegenden zijn in totaal verschil-
lende verhoudingen aanwezig in de thuiszorg in landen als België, Duitsland, 
Nederland en Frankrijk (hier thuisverpleging en gezinszorg en poetshulp). En zij 
kunnen toch voor een deel dezelfde taken uitoefenen, cf. in België de persoonlijke 
zorg die zowel door gezinszorg als een thuisverpleegkundige kan worden ver-
strekt.  



 

 

Tabel 4.1 Verschil tussen tegemoetkomingen ‘in cash’ en ‘in natura’ voor langdurige zorg (LTC) in de thuissituatie 

Land ‘In kind’ ‘In cash’ 

Duitsland Statutory long-term care insurance: 
Monthly benefits in kind (basic care and housework provided by itinerant 
care centres or isolated persons) for the value of: 
 
category I: up to € 384; 
category II: up to € 921; 
category III: up to € 1,432; 
in cases of particular hardship: up to € 1,918. 
Cash benefits and benefits in kind may be combined. 
 
Social assistance: 
Benefits up to the amount of need. 

Statutory long-term care insurance: 
Instead of residential benefits in kind, the patient in need of care can 
decide to receive care allowance for a monthly amount of: 
 
category I: € 205; 
category II: € 410; 
category III: € 665. 
 
Cash benefits and benefits in kind may be combined. 
 
Social assistance: 
The same benefit amounts as under the long-term care insurance. 

Luxemburg Benefits in kind are provided by specialised professional services according 
to the need of the dependent person. 
 
Benefit amount per hour: € 52.44. 

Benefits in kind can be combined or replaced by cash benefits. 
 
Cash benefits to remunerate persons who are not working on behalf 
of a professional services network. The amount of the benefits totals 
half of the value of the benefit in kind. 
 
Benefit amount per hour: € 20.72. Maximum cash benefits amount 
per week: € 262.50. 

Oostenrijk Outpatient services: 
 
home help; 
qualified caregiver; 
visiting service; 
organised neighbourhood help; 
mobile therapeutic services; 
family help; 
counseling of relatives; 
lending of nursing aids and appliances; 
laundry services; 
cleaning services; 
repair services. 

Long-term care benefit (Pflegegeld) (per month): 
 
category 1 € 148.30; 
category 2 € 273.40; 
category 3 € 421.80; 
category 4 € 632.70; 
category 5 € 859.30; 
category 6 € 1,171.70; 
category 7 € 1,562.10. 

Bron: MISSOC 2007 
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4. Voorwaarden: zorgbehoevendheid, inkomen en mantelzorg 

4.1 Inkomen 

Afhankelijk van het feit of de tegemoetkoming zich in de ziekteverzekering situ-
eert of in de sociale sfeer kunnen de regels van eigen bijdragen of inkomensmo-
dulering verschillend zijn. Naarmate de financiering ook afkomstig moet zijn van 
de bijstand kan nog meer een inkomens of vermogenstoets gehanteerd worden, 
die soms verregaand kan zijn. Dit komt overigens ook voor in de residentiële 
langdurige zorg voor ouderen (rusthuissector) en kan soms impliceren dat men 
amper zakgeld overhoudt.36 Dergelijke situaties kunnen ook ontstaan in België 
wanneer de dagprijs van een rusthuis uitstijgt boven het pensioen, zodat men 
moet interen op zijn vermogen om dit te betalen of beroep moet doen op familie of 
bijstand. 

4.2 Hulpbehoevendheid 

In de meeste stelsels van de ‘long-term care insurance’ in het buitenland is een 
gedifferentieerde tegemoetkoming voorzien in functie van een afhankelijkheids-
schaal. Een belangrijke vaststelling in vergelijking met de Vlaamse Zorgverzeke-
ring is dat er meerdere categorieën werden gehanteerd, terwijl men in Vlaanderen 
maar één categorie had weerhouden. Het aantal gehanteerde zorgniveaus loopt 
zelfs op tot zeven in Oostenrijk, terwijl Duitsland drie categorieën onderscheidt, 
maar ook een aparte categorie voorziet voor uitzonderlijk hoge kosten.  

4.3 Mantelzorg 

De mantelzorgproblematiek komt op verschillende momenten terug aan bod in de 
buitenlandse voorbeelden, hetzij door de verwijzing naar een ‘care allowance’, 
hetzij doordat op één of andere manier het statuut en de situatie van de voor-
naamste verzorger ondersteund wordt: vormen van respijtzorg, vrijwaren van de 
sociale zekerheidsrechten voor diegenen die zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt 
om de taak van verzorger op te nemen. 

In de Duitse zorgverzekering was het juist de bedoeling om allerlei tussenkom-
sten van lagere overheden overbodig te maken door de creatie van een universele 
verzekering. In Duitsland is dit wel op dezelfde wijze georganiseerd als de ziekte-
verzekering, wat betekent dat vanaf een bepaald inkomen men een private ziekte-
verzekering moet nemen, en parallel daarmee een private zorgverzekering.  

                                                 
36  Een voorbeeld van een inkomensgebonden modaliteit voor ‘nursing homes’ in Finland: de eer-

ste 753 euro per jaar wordt vrijgehouden, daarna moet 75% van het inkomen tot 8 384 euro 
betaald worden voor de eigen bijdrage in het rusthuis en vanaf die bovengrens moet 85% van 
het inkomen gebruikt worden, tot de volledige kostprijs eventueel van dat rusthuisbed is gefi-
nancierd. Roerend en onroerend vermogen is hier wel niet in rekening genomen.  
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Sommige auteurs37 formuleren kritische bedenkingen bij de ‘equity ‘aspecten 
van de financiële tegemoetkoming. ‘Equity’ of rechtvaardigheid wordt gedefi-
nieerd als ‘equal cost for equal ability to pay’. Men moet een evenwicht vinden 
tussen de bijdrage in de financiering naar draagkracht en het gebruik van voorzie-
ningen in functie van de behoeften. Osterly stelt vast dat de informele zorg een ‘in 
kind’ bijdrage is aan de financiering van de zorg, die zij eerder regressief maakt. In 
feite is er het effect dat enkel diegenen bijdragen die getroffen worden door de 
behoefte aan zorg, wat dan in meerdere of mindere mate gecompenseerd wordt 
door een vergoeding voor de mantelzorg of een ‘care allowance’. In de mate dat 
de tegemoetkoming extra informele zorg uitlokt die zwaar en belastend kan zijn, 
waarbij men ook minder beroep doet op professionele zorg, kan het stelsel van een 
tegemoetkoming uiteindelijk in een minder rechtvaardige situatie (‘equity’) eindi-
gen. Wij betwijfelen wel of een vergoeding veel extra mantelzorg kan uitlokken. 
Zij kan het vooral waarderen en ondersteunen (wat ook wel neerkomt op ‘behoud’ 
van mantelzorg). Mantelzorg is er of zij is er niet, kan niet gecreëerd worden via 
een vergoeding, en groeit vaak naarmate de zorgbehoefte toeneemt (zie Pacolet J. 
et al., 2005). De mantelzorgpremie in Vlaanderen is overigens van een nog te 
geringe omvang om dit negatieve effect te vrezen. In de eerste analyse die wij 
maakten van de mantelzorgpremie38 noteerden wij overigens wel een beperkte 
toename van de mantelzorg, maar evenzeer een beperkte toename van het gebruik 
van professionele zorg en van hulpmiddelen. De toegankelijkheid van de profes-
sionele zorg ging er op vooruit dankzij de mantelzorgpremie.  

Er is verder internationaal nogal wat interesse voor de ‘in cash’ uitkeringen en 
de mogelijkheid dat dit een grotere zeggingskracht geeft aan de patiënt 
(‘consumer direction’). Drie systemen kunnen onderscheiden worden: persoons-
gebonden zorgbudgetten, in cash benefits waarmee men professionele zorg kan 
inkopen en inkomensondersteuning voor de informele verzorger (Jens Lunds-
gaard, 2005). De Vlaamse Zorgverzekering heeft maar in beperkte mate de ambitie 
om dit soort van financieringssysteem te worden voor de langdurige zorg omdat 
dan ook de andere financieringsmechanismen via de klassieke kanalen zou moe-
ten in vraag gesteld worden. Vooralsnog is er geen belangrijke verschuiving in die 
richting. In het vervolg van dit rapport zullen wij zelfs een hernieuwde belang-
stelling beschrijven voor het direct betaalbaar houden van de diensten. 

5. Conclusies voor de maximumfactuur in de zorg 

De Vlaamse Zorgverzekering wenst niet in een alternatieve financiering voor de 
thuiszorg te voorzien. Het gros van de ouderenzorg of zorg voor chronische zie-
ken blijft een ‘in kind’ financiering van het aanbod van de diensten.  

                                                 
37  Osterly. 
38  Pacolet J., Spruytte S. & Peetermans A., 2007. 
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Zij wenste ook geen uitgebreid systeem van vergoeding voor de mantelzorg in 
te stellen, een soort ‘care allowance’.  

Het is eerder een aanvullende financiering voor de resterende niet gedekte 
kosten, in casu hier in de thuiszorgsituatie, met de bedoeling deze zorg betaalbaar 
te houden, bijgevolg toegankelijk, en om te vermijden dat personen in bestaanson-
zekerheid zouden terecht komen door de cumulatie van hoge niet-medische kos-
ten.  

Een belangrijke conclusie van dit internationaal overzicht is dat een aantal 
innovatieve zorgverzekeringssystemen in het buitenland, wel in belangrijke mate 
durven terugvallen op budgetfinanciering via forfaits, en dit voor een groot deel 
van het totale kostenbudget. Dit kan problemen met zich meebrengen van het juist 
afstemmen van de forfaits op de kosten. In tal van systemen waar gewerkt werd 
met forfaitcategorieën komt men telkens terecht in situaties dat de gemiddelde 
bedragen afwijken van de werkelijke kosten, of dat er nog een bijkomende catego-
rie wenselijk zou zijn voor de hoogste kosten. Vlaanderen heeft uiteindelijk in het 
‘ontwerp’ van zijn zorgverzekering maar één categorie voorzien, ongeacht de 
hoogte van de kosten of het inkomen. Maar ook in andere stelsels van LTC in Bel-
gië (de forfaits voor thuisverpleging, voor rusthuizen) zijn er maar een beperkt 
aantal categorieën39 voorhanden. In het buitenland onderscheidt men vaak meer 
categorieën, zodat het profiel van de tegemoetkomingen beter overeen komt met 
het profiel van de kosten. In Vlaanderen stelt de discussie zich alleen voor een 
aanvullende financiering, waarvoor het risico van misallocatie beperkter is. Maar 
ook hier kan een differentiëring zich opdringen. 

Sommige landen kiezen ook voor een andere behandeling van de situatie wan-
neer men kan terugvallen op mantelzorg of wanneer men moet beroep doen op 
professionele zorg.  

Het Duitse voorbeeld geeft ten slotte ook een andere piste aan, met name voor 
de zeer hoge kostensituaties. Daar kan men nog altijd terugvallen op bijkomende 
financiering, weze het via de bijstand, en via verantwoording van de kosten.  

 

                                                 
39  Dit verandert overigens soms. Zo was een aparte bijkomende categorie in de rusthuizen voor-

zien voor personen met dementie (C+ en Cd). 
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Hoofdstuk 5 
Het onderzoeksdesign voor de grote zorgkosten 
enquête in de thuiszorg in Vlaanderen 

1. Inleiding 

Het in kaart brengen van de niet-medische kosten bij thuiswonende zorgbehoe-
vende personen willen we aanpakken door middel van een grootschalige enquête-
ring in Vlaanderen. In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de wijze waarop de 
steekproef is samengesteld. Twee deelgroepen van zorgbehoevende personen zijn 
samengesteld. Vervolgens gaan we in op het gehanteerde meetinstrumentarium. 
Hierbij werken we zowel met een gestructureerde vragenlijst en huishoudboekjes 
voor de gegevensverzameling bij de zorgbehoevende persoon thuis, als met rele-
vante informatie die indirect wordt opgevraagd bij andere instanties (mits goed-
keuring van de respondent). In de vierde en vijfde paragraaf van dit hoofdstuk 
beschrijven we de werkwijze van de gegevensverzameling en de gehanteerde pro-
cedures voor de gegevensverwerking.  

2. De steekproef 

2.1 Globale design 

De doelgroep van de maximumfactuur beperkt zich volgens de opdrachtgever tot 
de ernstig zorgbehoevende personen in de thuiszorg, die een tenlasteneming ont-
vangen volgens de huidige modaliteiten van de Vlaamse Zorgverzekering en voor 
wie de financiële draagkracht ontoereikend kan zijn om de niet-medische zorg 
toegankelijk te houden.  

De studie zal bijgevolg een representatieve steekproef nemen van de personen 
die gerechtigd zijn op de tegemoetkoming mantel- en thuiszorg van de Vlaamse 
Zorgverzekering. Het vooropgestelde aantal respondenten met de Vlaamse 
Zorgverzekering bedraagt 550.  

Oorspronkelijk bedoeld om mogelijke seizoenseffecten te observeren, werd de 
gegevensverzameling uitgesmeerd over meerdere onderzoeksmaanden. Rekening 
houdend met het feit dat er bij de rechthebbenden op de Vlaamse Zorgverzekering 
een hoge uitval is omwille van overlijden (hoge leeftijd van de gebruikers), is 
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ervoor gekozen te werken met een steekproefdesign met opeenvolgende golven 
van mutueel exclusieve steekproeftrekking, zodat de bevraging kort na de steek-
proeftrekking kan plaatshebben. In maart, april en juli zijn de steekproeven 
getrokken. In april, mei en juli zijn de respondenten aangeschreven en uitgeno-
digd voor medewerking (zie verderop gegevensverzameling).  

Op advies van de stuurgroep wordt daarnaast een kleine tweede groep samen-
gesteld van ernstig zorgbehoevende personen die weliswaar geen tegemoetko-
ming ontvangen van de Vlaamse Zorgverzekering, maar die wel beschouwd kun-
nen worden als ernstig zorgbehoevende personen in de thuiszorg met hoge zorg-
kosten. Het gaat om personen die vanuit de verplichte ziekteverzekering recht 
hebben op het zorgforfait voor chronisch zieken. Ernstige zorgbehoevendheid en 
hoge medische kosten vormen de voorwaarden om dit zorgforfait te mogen ont-
vangen. De vraag is of deze personen eveneens geconfronteerd worden met hoge 
niet-medische zorgkosten. De steekproeftrekking van deze personen gebeurt met 
de medewerking van de mutualiteiten en zorgkassen en beperkt zich uit organi-
satorische overwegingen tot één steekproeftrekking. Een honderdtal respondenten 
van deze groep ‘Zorgforfait’ (verderop afgekort tot ZFF) is vooropgesteld.  

2.2 Steekproef groep Zorgverzekering (ZVZ) 

Het initiële steekproefdesign stelde voorop dat 1 400 personen die gerechtigd 
waren op de Vlaamse Zorgverzekering zouden worden aangeschreven, verspreid 
over vier golven van telkens 350 personen. Doorheen de studie is dit ontwerp 
verlaten en zijn er drie steekproefgolven getrokken in de maanden maart, april en 
juli 2008. In totaal zijn 2 649 personen aangeschreven en uitgenodigd voor mede-
werking aan het onderzoek.  

Het uitgangspunt bij elk van de drie golven van steekproeftrekking was het 
meest recente populatiebestand met lopende dossiers voor de tegemoetkoming 
mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering.  

Telkens werden de personen met een PAB-budget en de personen met een han-
dicap die verblijven in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap eruit gefilterd. Deze personen zijn weliswaar gerechtigd op de 
tegemoetkoming, maar ontvangen die niet in werkelijkheid. Sommige personen 
hieruit zijn niet te beschouwen als ‘thuiswonend’ (cf. personen uit de instellingen 
van VAPH) en bovendien is het profiel van deze personen enigszins verschillend 
van de andere thuiswonende zorgbehoevende personen (o.a. een jongere leeftijd). 
Om een idee te geven van de relatieve grootte van deze weggefilterde groep: op 
31 december 2008 waren er 111 297 lopende dossiers ‘mantel- en thuiszorg’, waar-
van 894 personen met een PAB-budget en 4 045 personen die voltijds verblijven in 
een instelling van het VAPH. Verderop maken we de vergelijking tussen dit 
populatiebestand van thuiswonende zorgbehoevende personen die de premie 
‘mantel- en thuiszorg’ effectief ontvangen en de kenmerken van de steekproef-
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groep en de finale groep personen die meewerkte aan het onderzoek (antwoord-
groep).  

De drie opeenvolgende steekproeftrekkingen zijn telkens gebeurd op de meest 
recente informatie over lopende dossiers mantel- en thuiszorg. De eerste golf van 
steekproeftrekking (maart 2008) is gebeurd met het populatiebestand van alle 
lopende dossiers van de gerechtigden op de premie ‘mantel- en thuiszorg’ op 
datum van 30 september 2007 (met uitsluiting van de personen met PAB of uit een 
instelling van het VAPH). De tweede golf van steekproeftrekking is uitgevoerd op 
het populatiebestand van de lopende dossiers op datum van 31 december 2007. De 
derde steekproeftrekking is uitgevoerd op het populatiebestand van de lopende 
dossiers op datum van 31 maart 2008. Voor de tweede en derde trekking zijn tel-
kens de personen die reeds waren aangeschreven en uitgenodigd ook weggefil-
terd (om doublures te vermijden).  

Elke persoon uit het populatiebestand kreeg een unieke identificatiecode en 
geslacht, leeftijd, provincie en zorgkas waren bekend. Personen met een onbe-
kende provincie als woonplaats werden uit het bestand verwijderd. De steekproef 
werd telkens gestratificeerd naar leeftijd (zelfde verdeling als in het populatiebe-
stand) en naar provincie (gewogen verdeling). Verhoudingsgewijs zijn meer res-
pondenten opgenomen in de steekproef uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de 
vertegenwoordiging werd er op 6% gezet om zeker te zijn van voldoende respons 
voor deze groep. De overige provincies werden verhoudingsgewijs iets minder 
vertegenwoordigd. Omwille van te kleine aantallen is niet gestratificeerd naar 
zorgkas. Het HIVA voerde de geanonimiseerde steekproeftrekking uit, het Vlaams 
Zorgfonds koppelde de geselecteerde records via het Rijksregister aan namen en 
adressen. Personen die bleken overleden te zijn werden vervangen door personen 
uit hetzelfde stratum (leeftijdscategorie in combinatie met provincie). In hoofd-
stuk 6 toetsen we de representativiteit door een vergelijking uit te voeren tussen 
het populatiebestand, het steekproefbestand en de finale responsgroep.  

De eerste golf van steekproeftrekking bestond uit 349 personen. Vrij snel werd 
duidelijk dat dit onvoldoende respons opleverde. De tweede golf van steekproef-
trekking werd daarom opgetrokken tot 1 000 personen. In juni is vervolgens 
beslist de steekproeftrekking te beperken tot drie in plaats van vier golven. De 
derde steekproeftrekking bestond uit 1 300 personen. Tabel 6.4 uit hoofdstuk 6 
geeft een samenvattend overzicht van het geslacht, de leeftijd, de provincie en de 
zorgkas van de 2 649 zorgbehoevende personen die zijn aangeschreven in de drie 
steekproefgolven.  

2.3 Steekproef groep Zorgforfait (ZFF) 

Op advies van de stuurgroep wordt de hoofdgroep van personen die een tege-
moetkoming ontvangen van de Vlaamse Zorgverzekering, aangevuld met perso-
nen waarvan verondersteld wordt dat ze eveneens ernstig zorgbehoevend zijn, 
maar (nog) geen premie ontvangen van de Vlaamse Zorgverzekering. Als toe-
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gangspoort is gekozen voor het systeem van het zorgforfait voor chronisch zieken 
vanuit de verplichte ziekteverzekering. Personen die ernstig zorgbehoevend zijn 
en gedurende twee kalenderjaren hoge medische kosten hebben, komen in aan-
merking voor deze jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming.  

De reden om deze personen mee op te nemen, is de vraag in hoeverre deze per-
sonen ook niet geconfronteerd worden met hoge niet-medische kosten. De stuur-
groep vermoedt dat vooral kankerpatiënten hierin vertegenwoordigd zullen zijn, 
die vaak niet voldoende scoren inzake zorgbehoevendheid om in aanmerking te 
komen voor de Vlaamse Zorgverzekering, maar die niettemin ook te maken heb-
ben met hoge niet-medische uitgaven zoals bijvoorbeeld voor professionele hulp 
in het huishouden.  

Met de medewerking van vijf mutualiteiten werden personen geselecteerd die 
in 2007 genoten van het zorgforfait voor chronisch zieken. Personen die bijkomend 
ook de premie ontvangen van de Vlaamse Zorgverzekering worden uitgesloten, 
precies om een ‘zuivere’ groep te bekomen en om uitspraken te kunnen doen over 
de impact van verschillende toegangscriteria voor verschillende tegemoetkomin-
gen voor ernstig zorgbehoevende personen. Het resultaat met betrekking tot deze 
groep, zal het dus mogelijk maken een uitspraak te doen over de gelijkenissen en 
verschillen tussen diverse ernstig zorgbehoevende personen. Beleidsmatig zal op 
basis van de bevindingen moeten afgewogen worden in hoeverre – eventueel op 
langere termijn – de criteria om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Zorg-
verzekering ook moeten herbekeken worden. 

Voor de concrete steekproeftrekking is er een samenwerking op het getouw 
gezet tussen de vijf mutualiteiten en de corresponderende zorgkassen. De mutua-
liteiten stelden een populatiebestand samen van alle leden die op 31 decem-
ber 2007 voor het jaar 2007 een zorgforfait voor chronisch zieken hebben ontvan-
gen. Dit populatiebestand beperkte zich tot zorgbehoevende personen uit Vlaan-
deren en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Personen verblijvend in een rusthuis 
(ROB), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) 
werden uitgesloten voor het onderzoek. Voor zover mogelijk op basis van nomen-
clatuurgegevens zijn zorgbehoevende personen die in kortverblijf verbleven in een 
rusthuis wél in het populatiebestand gelaten.  

Elke mutualiteit trok uit dit populatiebestand een steekproef, in verhouding met 
de leeftijdsverdeling uit de populatie. Het steekproefaantal van elke mutualiteit is 
bepaald op basis van de ledentallen van elke mutualiteit. Oorspronkelijk gebeurde 
dit op basis van marktaandelen voor België, nadien is gecorrigeerd voor de markt-
aandelen voor Vlaanderen. In de maand juli 2008 zijn in totaal 1 415 personen 
aangeschreven: 815 personen door de LCM, 40 personen door de LNM, 280 per-
sonen door de NVSM, 110 personen door de LLM en 170 personen door de LOZ. 
De vergelijking tussen populatie, steekproef en antwoordgroep staat beschreven 
in hoofdstuk 6 paragraaf 2.1. De wijze waarop respondenten zijn aangeschreven, 
uitgenodigd en hun toestemming konden verlenen komt verderop in paragraaf 3 
van dit hoofdstuk.  
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3. Instrumentarium 

3.1 Uitgangspunt voor de methode van het onderzoek: een holistische, 
persoonsgebonden benadering 

In het verleden heeft het HIVA steeds een holistische, persoonsgebonden benade-
ring voorgestaan voor de registratie van de kosten bij zorgbehoevende personen. 
Meer dan 25 jaar ervaring op het vlak van de studie van de kosten van zorg heb-
ben ons geleerd dat enkel een gedetailleerde en exhaustieve bevraging van de 
kosten een antwoord kan bieden op de diverse gestelde vragen. De mate van 
detail is niet alleen een garantie voor volledigheid, maar biedt ook de mogelijkhe-
den om diverse alternatieven te berekenen in modaliteiten van in te voeren 
beleidsinstrumenten, in casu de maximumfactuur. In de gevolgde methode wordt 
een compromis tussen kostprijs van het onderzoek, representativiteit en exhausti-
viteit nagestreefd. We opteren voor een grondige en exhaustieve survey-bevraging 
bij een voldoende ruime steekproef van personen met zorgbehoevendheid. Hierna 
geven we argumenten voor het waarom van een nieuwe bevraging, de voordelen 
van de surveymethode met huishoudboekje, de noodzaak van exhaustiviteit en 
het belang van de ruime steekproef. De extra inspanning die dat vraagt proberen 
wij in de methode te compenseren door de medische kosten via de mutualiteiten 
op te vragen.  

Er bestaan geen exhaustieve administratieve bronnen omtrent de uiteenlopende 
niet-medische kosten, afgezien nog van een discussie omtrent welke elementen al 
dan niet moeten worden opgenomen. Onze meest recente gelijkaardige studie 
over de niet-medische kosten (Pacolet, Merckx & Spruytte, 2007) toonde nog maar 
eens aan dat een verificatie van de informatie over kosten bij verschillende 
bestaande enquêtes (de SILC-enquête, de huishoudbudgetenquête, de LOVO-
enquête, de gezondheidsenquête, informatie uit het Europese SHARE-project) 
geen enkele of onvoldoende informatie bevatte omtrent de gestelde vragen. Vaak 
ook zijn deze bevolkingsenquêtes onvoldoende specifiek toegespitst op de situatie 
van personen met zorg. Ook de administratieve bestanden van de mutualiteiten 
reveleren slechts een deel van de gegevens (in hoofdzaak de medische kosten). 
Om die redenen is het ons inziens noodzakelijk te werken met een nieuwe bevra-
ging.  

We kiezen voor de survey-methode: dit is een dure werkwijze, maar het biedt 
een aantal essentiële voordelen. De voornaamste reden om voor deze methode te 
kiezen is dat alle kosten kunnen worden in kaart gebracht, gegroepeerd rond de 
hulpbehoevende persoon en zijn specifieke situatie. Op die manier is het ook de 
enige methode die de cumulatie van de kosten nauwkeurig kan vastleggen, omdat 
niet alle kosten in bestaande administratieve bestanden zijn opgenomen of een-
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voudig koppelbaar zijn op basis van administratieve bestanden.40 Wenst men de 
zorgconsumptie en zorguitgaven te kennen van de bevolking (of een ruim ge-
deelte ervan), dan dient men, naar analogie met de totale consumptie van de huis-
houdens, zich via een soort huishoudbudgetenquête rechtstreeks te wenden tot de 
betrokkenen. Daarom hebben wij ons in het verleden reeds bij het uitwerken van 
onze methode, gebaseerd op de methodiek van de huishoudboekjes.41 

Indien dergelijke kostensurvey bovendien én voldoende ruim én voldoende 
gedetailleerd is, kan zij voor diverse verdere analyses worden gebruikt, wat de 
eenmalige hogere kost verantwoordt. Niet in het minst kan zij, zoals ook gevraagd 
door de opdrachtgever, gebruikt worden voor macroramingen van de budgettaire 
kost van diverse scenario’s. Een gedetailleerde analyse staat voor nauwkeurigheid 
en volledigheid. In de bevraging is de zorgbehoevende persoon het middelpunt 
van de zorg en de zorgkostregistratie en kunnen alle kosten in aanmerking wor-
den genomen. Dit laat toe uiteenlopende scenario’s te voorzien omtrent de kosten 
die al dan niet in rekening dienen te worden gebracht, lees in aanmerking geno-
men voor de maximumfactuur.  

Indien men immers bepaalde kosten a priori uitsluit kan een verschillend beeld 
worden bekomen van de totale (niet-medische) last van de zorg. Een illustratie 
daarvan is in de hiernavolgende figuur 5.1 te vinden. In een recente studie in 
opdracht van de CM-Zorgkas Vlaanderen konden wij immers aantonen hoe uit-
eenlopende registraties van zorgkosten kunnen leiden tot uiteenlopende resulta-
ten (Pacolet, Merckx & Spruytte, 2007). In onderstaande figuur 5.1 wordt het ver-
schil in kostprijs (in euro per maand) geïllustreerd, en de implicaties ervan. De cij-
fers ‘CM-Zorgkas minimum’ nemen enkel de kosten in rekening die werkelijk 
genoteerd werden bij de respondenten; bij de cijfers ‘CM-Zorgkas maximum’ 
wordt die gemiddelde kost ook verondersteld bij diegenen die zeggen dat zij 
bepaalde kosten hebben, maar er geen bedrag op plakken.42 In onze enquête CM-
Zorgkas registreerden wij verder wel de vergoeding die de zorgbehoevende per-
soon aan de mantelzorger betaalt. In een vergelijkbare studie van Avalosse et al. 
(2007) ontbreekt dit gegeven, maar is er een betere registratie van autonome 
(geneesmiddelen-) consumptie en de supplementen. In de vierde kolom hogen wij 
onze minimale schatting op met de beter geregistreerde kosten bij Avalosse et al. 

                                                 
40  Deze administratieve bestanden zijn immers beschikbaar bij verschillende instanties die niet 

over de toelating beschikken deze te koppelen aan andere bestanden. 
41  In sommige landen is overigens meer informatie opgenomen in de reguliere huishoudbudget-

enquêtes over hulpbehoevendheid en zorgopname en zorguitgaven zodat zij op zich de basis 
kunnen vormen voor aparte analyses, zonder dat ad-hocenquêtes dienen uitgevoerd te wor-
den, zie bv. M. Evandrou, in Pacolet (ed.), The economics of the elderly care. Dit is niet het 
geval in België. De huishoudbudgetenquêtes zijn er onvoldoende toegespitst op de specifieke 
leefsituatie van zorgbehoevende personen en chronisch zieken. Wat niet betekent dat ook de 
Belgische huishoudbudgetenquête niet bruikbaar zou zijn. Cf. E. Schockaert et al. die de eigen 
bijdragen in de medische consumptie en de impact van de maximumfactuur hebben onder-
zocht op basis van de huishoudbudgetenquête. 

42  Door gebrekkige ‘item-respons’ in de gehanteerde postenquête; daarom hanteren wij in het 
voorliggend rapport een face-to-face enquête. 
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en in de vijfde kolom is een vergelijking gemaakt met onze kostenstudie van 
20 jaar terug (Pacolet & Spinnewyn, 1985), in prijzen van vandaag. Hier was ook 
een bevraging gebeurd van (blijkbaar aanzienlijke) ‘extra’ uitgaven van het gezin, 
bovenop de reeds beschreven kosten, omwille van de hulpbehoevendheid (bv. 
extra kosten voeding, verwarming etc.). Het was de eerste keer dat wij ook deze 
laatste categorie van meerkosten in het huishouden in beeld trachtten te brengen 
en de kost bleek, naar het aanvoelen van de respondent, aanzienlijk te zijn. Uit 
deze vergelijking blijft vooreerst het gevaar van item non-respons, maar tevens dat 
‘wat niet bevraagd wordt’ ook niet kan beantwoord worden, zodat belangrijke 
kostencomponenten dreigen uit beeld te blijven. 

 

Bron: Berekeningen HIVA op basis van enquête CM-Zorgkas Vlaanderen, Avalosse et al., 2007; 
Spinnewyn & Pacolet, 1985; Pacolet, Spruytte & Merckx, 2007 

Figuur 5.1 Vergelijking van de gemiddelde medische en niet-medische kosten voor de genieters 
van de premie ‘mantel- of thuiszorg’ van de zorgverzekering met de kosten voor de 
genieters van het zorgforfait in het RIZIV en de vroegere kostprijsstudie van de thuis-
zorg, in euro per maand, prijzen van nu  

Wij menen dat enkel een voldoende exhaustieve bevraging van alle kosten een 
betrouwbare kostenraming toelaat. Terecht wordt er in de vraagstelling van de 
opdrachtgever verwezen naar de frequentie en intensiteit, maar ook de duur en de 
langdurigheid van de zorg is een belangrijk fenomeen dat de zwaarte van de zorg-
situatie aangeeft. Sommige kosten worden ook over meerdere jaren uitgestreken, 
denk bijvoorbeeld aan woningaanpassingen.  

We kiezen nu voor de methode van een survey met het huishoudboekje, 
omwille van redenen van exhaustiviteit van de gegevensbevraging, maar even-
eens omwille van de nauwkeurigheid en omwille van de draagkracht van de te 
bevragen doelgroep. We kiezen ook voor een face-to-face survey omdat de bevra-
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ging van de inkomenssituatie en de tegemoetkomingen die men ontvangt een 
nauwkeurige verificatie vereisen. Onder meer de SILC-enquête toont de com-
plexiteit van de vraagstelling naar inkomen en kosten aan. Welke zijn de inko-
menselementen? Wat is de hoogte van deze componenten bruto en netto voor de 
betrokkenen of het gezin? Dergelijke vragen zijn door de betrokken persoon in een 
postenquête moeilijk in te vullen. Bovendien moet een eenduidige interpretatie 
verzekerd zijn. De samenstelling van het inkomen is een complexe aangelegenheid 
waarover veel misverstanden kunnen bestaan. Ook de aanwezigheid en de 
omvang van bestaande tegemoetkomingen in de onkosten dienen nauwkeurig 
gedefinieerd.  

Soms hebben wij gereduceerde kostenregistraties gehanteerd. Onlangs hebben 
wij een gereduceerde kostenregistratie via een postenquête bevraagd met bruik-
bare resultaten, maar tegelijk met een grote mate van item non-respons, wat maakt 
dat wij onze kosten als eerder minimale schattingen hebben geïnterpreteerd. Een 
aantal elementen konden niet in beeld worden gebracht omwille van de item non-
respons. Vormen van non respons zijn niet deelnemen aan de enquête (dit kan 
worden opgevolgd), maar ook bepaalde vragen niet beantwoorden (zo was bv. in 
onze CM-Zorgkas-studie de vraag over het geneesmiddelengebruik in de posten-
quête helemaal niet beantwoord) of onvolledige antwoorden (bijvoorbeeld men 
geeft op een bepaalde kost te hebben, maar bij de vraag om hierop een prijs te 
plakken wordt niets ingevuld). Dergelijke non-respons of ook inconsistenties bij 
het antwoorden kunnen vermeden worden bij face-to-face interviews.  

Omdat we opteren voor een grondige bevraging in een interview met de 
betrokken personen, kiezen we voor twee enquête-momenten om de draaglast niet 
te zwaar te maken. De ervaring leert dat zorgbehoevende personen meestal wel 
‘blij zijn dat er iemand interesse heeft voor hun situatie’. Maar een bevraging mag 
niet te lang duren omdat er ook vermoeidheid kan optreden bij deze responden-
ten. Goede communicatievaardigheden van de enquêteurs (om te bereiken dat 
men alle gevraagde informatie correct verzamelt, maar evenzeer bewaakt dat de 
enquête zich tot het onderwerp van de studie beperkt) zijn essentieel en daarom 
stellen we ook een specifieke selectie en opleiding van enquêteurs voor. De 
enquêteurs dienen immers vertrouwd te zijn met zowel het zorgaspect en de doel-
groep van zorgbehoevende personen als met het financiële aspect en de diverse 
inkomens- en kostenbronnen. De spreiding van de enquête over twee interviews 
laat toe bij de eerste uitleg te geven over het huishoudboekje dat achtergelaten 
wordt, en de controle en aanvulling van datzelfde boekje bij het tweede bezoek. 

Ten slotte is de grootte van de steekproef bepalend voor de kwaliteit en de 
bruikbaarheid van het onderzoek. Het verleden wees uit dat een beperkte, maar 
gedetailleerde bevraging soms even betrouwbare kostenprofielen opleverde (zie 
de resultaten in de pilootstudie kosten van de zorg voor personen met dementie 
(Pacolet, Hedebouw & Winters, 2001), versus het resultaat met de grotere steek-
proef in het Qualidem-onderzoek (Pacolet, Hedebouw & Misplon, 2003)). We 
menen echter dat voor deze thematiek een voldoende ruime steekproef noodza-
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kelijk is, omdat in de simulaties van de maximumfactuur verschillende modali-
teiten zullen worden bekeken. Een ruime en een representatieve steekproef, met 
een ruime vertegenwoordiging van de ouderen, staat garant voor extrapoleer-
baarheid naar de totale populatie van zorgbehoevende personen. Een ruime en 
gedetailleerde steekproef laat ook toe dat de gevraagde varianten en modaliteiten 
in de maximumfactuur voor de zorg, zoals geformuleerd in het bestek, en die erg 
detaillistisch zijn, ook in de onderzoeksitems in de enquête terug te vinden zijn, 
zodat bijgevolg op de onderzoeksvragen een antwoord kan geboden worden en er 
ook budgettaire implicaties van kunnen ingeschat worden. De gedetailleerdheid 
en exhaustiviteit van de bevraging hoeft overigens geen voorafbeelding te zijn van 
een mogelijke complexe vormgeving van de maximumfactuur. Integendeel dient 
zij juist om toe te laten om een gereduceerd operationeel model te kiezen. De 
geregistreerde data moeten ook toelaten om na te rekenen wat hun budgettaire 
impact zou kunnen zijn, en wat de impact is op de bestaansonzekerheid van de 
hulpbehoevende personen zelf. Daarmee wordt ook de effectiviteit van de maxi-
mumfactuur geverifieerd. 

3.2 Onderzoeksinstrumentarium: een combinatie van face-to-face interviews 
met het gebruik van huishoudboekjes, aangevuld met onrechtstreekse 
dataverzameling 

Wanneer wij in onze eerste onderzoeken ter zake één van de eersten waren om de 
methode van interviews in combinatie met het huishoudboekje toe te passen heb-
ben wij in de jaren nadien, niet in het minst bij de zorgbeoefenaars zelf, begrip 
gevonden voor de gedetailleerde huishoudboekjes (met name de onderzoeken in 
samenwerking met Prof. dr. Carton en R. Vlietinck, over personen met MS, met 
Prof. dr. F. Baro, psychiatrie, over personen met dementie en Prof. J. De Lepeleire 
en F. Buntinx, huisartsgeneeskunde) en werd de door ons voorgestelde methode 
een deel van hun onderzoeksstrategie.  

De methode van de survey met inbegrip van het huishoudboekje bestaat uit vier 
grote delen: 
– socio-demografische en socio-economische en afhankelijkheidssituatie van de 

zorgbehoevende persoon; 
– analyse van de inkomenssituatie, de inkomenscomponenten, en de diverse 

tegemoetkomingen; 
– retrospectieve beschrijving van het zorggebruik, voor de grote uitgavencatego-

rieën over een langere periode, voor de overige uitgaven voor het voorbije jaar, 
de voorbije drie maand, de laatste maand; 

– prospectieve registratie van de kosten op basis van huishoudboekjes die dag 
op dag, voor drie weken worden ingevuld voor zorggebruik (zie verder); deels 
laat deze prospectieve dataregistratie toe om ook de retrospectieve gegevens te 
valideren/detailleren. 
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De relatieve complexiteit van de dataregistratie noopt tot het maximaal gebruik 
maken van beschikbare administratieve informatie. In onze recente studie over de 
impact van de Vlaamse Zorgverzekeringspremie in de thuiszorg hebben wij kun-
nen gebruik maken van de informatie beschikbaar bij een zorgkas en via hen bij de 
mutualiteit, met name betreffende medische consumptie en remgelden, alsmede 
een aantal tegemoetkomingen.43 Deze werkwijze zal hier ook worden toegepast. 
Uiteraard zal deze dataverzameling, enkel gebeuren mits de ‘schriftelijke consent’ 
van de respondent, en de absolute vrijwaring van de privacy van betrokkenen (zie 
verder paragraaf 3).  

In het licht van deze bevraging en voortbouwend op ervaringen uit onze vroe-
gere studies, maar vooral om een antwoord te bieden op de vraag naar de moge-
lijke modaliteiten voor een maximumfactuur in de zorg, wensen we een aantal 
elementen te wijzigen en toe te voegen, onder meer een bevraging en inventarisa-
tie van de medische kosten en een beknopte bevraging omtrent de subjectieve 
bestaansonzekerheid (omdat dit relevant is voor de vraagstelling naar risico op 
armoede).  

Uniek aan de methode is dat in de face-to-face interviews retrospectief bepaalde 
kosten worden geïnventariseerd (voor de voorbije maand, de voorbije drie maand, 
het voorbije jaar of de voorbije vijf jaar). Dit laat toe minder frequent voorko-
mende kosten, maar die men zich voldoende goed herinnert door de omvang of 
het ingrijpende karakter ervan, te vatten. Frequent gemaakte kosten worden in een 
kort tijdsbestek gevraagd (de voorbije maand, voorbije drie maanden), terwijl eer-
der zeldzame maar daarom niet minder belangrijke kosten worden geïnventari-
seerd over een langere tijdsspanne. Daarnaast wordt de prospectieve methode 
gehanteerd met de registratie in een dagboek/huishoudboekje gedurende drie 
weken van de zorgverlening die dag op dag wordt geboden in huis. Een detail-
registratie van alle kosten zal voor deze studie niet gebeuren, tenzij voor de 
gebruikte medicatie. De geregistreerde zorgtijd maakt het wel mogelijk een bere-
kening te maken van de kosten die hier tegenover staan en dit zowel voor de 
mantelzorg als voor de professionele zorg.  

Omdat we verschillende kosten willen in beeld brengen (gedragen door de 
overheid, eigen bijdragen en eventuele terugbetalingen) zal dit worden uitgelegd 
door de interviewer. Er is geopteerd voor een dubbel interviewmoment: vooraf-
gaand gebeurt een gedeelte van het face-to-face interview en na drie weken regi-
stratie in het huishoudboekje een tweede interview (met controlemogelijkheid van 
de nauwkeurigheid van het ingevulde huishoudboekje). Het huishoudboekje is 
geïnspireerd op de methode van de FOD Economie die dit hanteert in het huis-
houdbudgetonderzoek.  

De inhoud van de vragenlijst en het huishoudboekje is gebaseerd op vroeger 
onderzoekswerk, maar mede op basis van de opmerkingen van de stuurgroep, 
verder bijgewerkt en op punt gesteld. De eindversie van de vragenlijst en de twee 

                                                 
43  Zie Pacolet J., Spruytte N. & Merckx S., 2008. 
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huishoudboekjes zijn te vinden in bijlage. We bespreken de inhoud ervan in de 
volgende paragrafen.  

3.3 Inhoud van de vragenlijst 

De vragenlijst die als leidraad dient voor de twee face-to-face interviews is opge-
bouwd uit vijf grote onderdelen. In het eerste interview komen de eerste drie 
thema’s aan bod, in het tweede interview wordt ingegaan op de laatste twee 
thema’s.  

3.3.1 Samenstelling van het gezin en socio-demografische kenmerken 

In de vragenlijst stellen we de zorgbehoevende persoon centraal. Tegelijk wordt 
de gezinssituatie in kaart gebracht. Er wordt gevraagd naar het feitelijk, fiscaal en 
mutualistisch gezin. Voor elke persoon worden een aantal essentiële kenmerken 
gemeten: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, beroep, opleiding, tewerkstellingssi-
tuatie.  

Door middel van een consentformulier zal de respondent ook gevraagd worden 
of basisinformatie met betrekking tot de zorgverzekering, kan verkregen worden: 
wijze van inschaling, duur van de erkenning in het kader van de zorgverzekering, 
betaalde bijdrage.  

3.3.2 Mantelzorg en socio-economische impact op de mantelzorg 

Zowel naar zorgtijd, als mogelijk alternatief voor professionele tijd, als naar ver-
goeding van de mantelzorg, ook naar opportuniteitskost (gederfd loon bijvoor-
beeld) speelt de mantelzorg een belangrijke rol. Hoewel de opdrachtgever een 
vergoeding voor de prestaties van de mantelzorg uitdrukkelijk niet wenste op te 
nemen als element binnen de maximumfactuur in de zorg, is het als beleidsmakers 
belangrijk een zicht te krijgen op de intensiteit en frequentie waarin er ondersteu-
ning wordt geboden door mantelzorgers en de eventuele samenhang met hoge 
niet-medische kosten. Uit vroeger onderzoek stelden wij immers vast dat situaties 
waarin er veel gebruik wordt gemaakt van professionele ondersteuning in de 
thuiszorg, ook net die situaties zijn waarin de mantelzorg een essentiële rol ver-
vult. Met andere woorden, zwaar zorgbehoevende personen kunnen slechts thuis 
blijven wonen mits de inbreng en zorg van zowel formele als informele zorgverle-
ning.  

De mantelzorg wordt bevraagd in dit onderzoek, niet alleen omdat het een sub-
stantieel en wezenlijk onderdeel uitmaakt van het zorgsysteem, maar ook omdat 
de premie van de zorgverzekering in de thuiszorg oorspronkelijk ook bedoeld was 
als ondersteuning van de mantelzorg, hetzij omdat die soms effectief dient ver-
goed te worden, hetzij omdat de mantelzorg effectief kosten maakt om hulp te 
kunnen bieden of omdat er een reële opportuniteitskost is. Een laatste reden om 
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de mantelzorg nauwkeurig in beeld te brengen is omdat zij ook een alternatief is 
voor bepaalde vormen van professionele zorg. Indien er al dan niet mantelzorg of 
informele zorg beschikbaar is, kan de professionele zorg al dan niet zwaarder 
worden, waarbij het probleem zich dus stelt of deze informele zorg al dan niet in 
rekening moet worden gebracht om voor een eventuele vergoeding van de maxi-
mumfactuur in aanmerking te komen. Professionele zorg zou zelfs pas gegund 
kunnen worden bij ontstentenis van mantelzorg. 

In de bevraging gaan we in op het feit hoeveel mantelzorgers in een gemiddelde 
week de zorgbehoevende persoon omringen. Vervolgens wordt ingezoomd op de 
belangrijkste en tweede belangrijkste mantelzorger (in termen van wie de meeste 
zorg op zich neemt) en gepeild naar de aard, de frequentie en intensiteit waarmee 
men deze zorgtaken verricht. Kosten die de mantelzorger zelf heeft, alsook een 
mogelijke vergoeding die de mantelzorger krijgt, worden in kaart gebracht. De 
informatie over de mantelzorg, in combinatie met het eventuele niet-gebruik van 
professionele niet-medische hulpverlening, laat toe een inschatting te maken over 
de toegenomen druk en belasting van mantelzorgers en het risico op stopzetting 
van de thuiszorg.  

3.3.3 Niet-medische zorgkosten en zorggebruik 

Chronisch zieke personen en mensen met een zware zorgbehoevendheid hebben 
niet enkel hoge medische kosten, vaak doen zij een beroep op allerlei niet-medi-
sche diensten, hulpmiddelen of voorzieningen. De kern van de bevraging staat stil 
bij deze niet-medische kosten. We maken een onderscheid tussen zeven compo-
nenten van niet-medische kosten:  
– professionele diensten en hulpverleners (niet-medisch) en tijdelijke opvang; 
– niet-terugbetaalde medicatie; 
– verzorgingsmateriaal (o.a. verbanden, incontinentiemateriaal, dieetvoe-

ding, ...); 
– duurzame hulpmiddelen; 
– kosten in verband met wonen en woningaanpassingen; 
– vervoerskosten; 
– dagelijkse meerkosten in het huishouden. 

Bij de scenario’s voor de verbeterde tenlastenneming, die wij hierna verder hante-
ren, hergroeperen wij deze kosten in tien categorieën. De niet-terugbetaalde medi-
catie werd voorlopig niet verder verwerkt, ook al omdat zij toch niet in aanmer-
king zou worden genomen voor terugbetaling van niet-medische kosten. Zij is 
door ons wel mee opgenomen om een beter zicht te krijgen op niet-gedekte medi-
sche kosten. 

Voor elk van deze componenten wordt de frequentie van gebruik gevraagd, 
evenals de kostprijs (eigen bijdrage). Belangrijk bij deze inventarisatie is dat een 
methode zal uitgewerkt worden om de kostenimpact homogeen te berekenen (bv. 
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de eenmalige aankoop van een speciaal bed zal worden omgerekend tot een 
maandelijkse impact op de niet-medische kost). Het geheel zal zoveel mogelijk 
worden teruggebracht tot een kostprijs per maand (bruto en de eigen bijdrage in 
euro). Bovendien is het belangrijk dat de diverse onderdelen van de niet-medische 
diensten, hulpmiddelen en voorzieningen nauwkeurig gedefinieerd worden zodat 
er bijvoorbeeld geen elementen overlappend geïnventariseerd worden. Precies dit 
vormde een argument voor de methode van face-to-face interview. In een uitge-
breide briefing zijn de interviewers opgeleid om nauwkeurig het onderscheid te 
kunnen maken tussen verzorgingsmiddelen (gedefinieerd als materiaal dat na de 
zorg wordt weggegooid, bv. injectienaald bij diabetici), duurzame hulpmiddelen 
(gedefinieerd als robuustere hulpmiddelen die meermaals worden gebruikt in de 
zorg, bv. looprekje) en woningaanpassingen (gedefinieerd als hulpmiddelen of 
aanpassingen die niet verplaatsbaar zijn en verankerd zijn in de woning, bv. bad-
steun).  

De inventarisatie van niet-medische kosten gebeurt grondig en over diverse 
kostenposten heen. Dit betekent niet dat men ze a priori al dan niet in aanmerking 
neemt voor compensatie en opname in de maximumfactuur, maar biedt de gele-
genheid een zo exhaustief mogelijk beeld te krijgen van de niet-medische zorg-
kosten. Hogerop is immers reeds aangetoond dat de inschatting van de niet-
medische kosten sterk kan verschillen in functie van welke kosten men in beeld 
brengt (cf. figuur 5.1).  

Over de diverse thema’s van niet-medische kosten heen wordt tijdens de inter-
views ook stilgestaan bij de eventuele redenen van niet-gebruik van niet-medische 
dienstverlening, hulpmiddelen of zorg. Dit moet toelaten een zicht te krijgen op 
(de aard van) een mogelijk stijgende vraag bij invoering van een maximumfactuur 
in de zorg.  

3.3.4 De graad van zorgbehoevendheid 

Een zicht op de zorggraad (eventueel gedifferentieerd naar diverse zorgprofielen 
(bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch) is belangrijk voor het uitvoeren van simula-
ties naar de te verwachten zorgvraag en niet-medische ondersteuning (diensten, 
hulpmiddelen en voorzieningen) bij een mogelijke invoering van de maximum-
factuur van de zorg. Een maximumfactuur inzake niet-medische kosten kan 
immers gerelateerd worden tot het inkomen, maar ook tot de zorgbehoevendheid. 
Het is denkbaar dat de aard en de ernst of duur van de zorgbehoevendheid ook te 
maken heeft met mate waarin men niet-medische kosten heeft.  

De graad van zorgbehoevendheid zal worden opgevraagd via professionele 
thuiszorgdiensten: hetzij het Katz-profiel zoals bekomen in de thuisverpleging, 
hetzij het detail van de BEL-profielschaal zoals geïndiceerd door de dienst voor 
gezinszorg. De meeste zorgbehoevende personen die erkend zijn voor tenlastene-
ming van de Vlaamse Zorgverzekering zijn ingeschaald via één van deze diensten.  
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Omdat we niet zeker zijn dat iedereen een beroep doet op thuisverpleging 
en/of gezinszorg, en omdat de indirecte informatie afkomstig kan zijn van meer-
dere referentieperiodes (die niet altijd heel actueel hoeven te zijn), is ervoor geko-
zen om tijdens het tweede interview ook een bevraging in te lassen over de mate 
waarin de geselecteerde respondent zorgbehoevend is. De geconstrueerde schalen 
zijn in belangrijke mate gebaseerd op het meetinstrument van het LOVO-onder-
zoek (Jacobs et al., 2004). Deze bevraging kan beschouwd worden als een toets 
voor de informatie bekomen via professionele thuiszorgdiensten. Bovendien wor-
den een aantal bijkomende punten geïnventariseerd zoals de nood aan toezicht 
(overdag en/of ’s nachts), de communicatiemogelijkheden, de subjectieve levens-
tevredenheid.  

3.3.5 Inkomen, inkomensbronnen en tegemoetkomingen en subjectieve 
bestaansonzekerheid 

Voor de analyse van het inkomen wordt een dubbel spoor gevolgd. Er komt met 
name een bevraging van het inkomen op niveau van het huishouden waartoe de 
zorgbehoevende persoon behoort (gedefinieerd als feitelijk samenwonend), alsook 
een inventarisatie van het beschikbare netto-inkomen van de zorgbehoevende per-
soon apart en de overige gezinsleden. Op die manier zijn zowel globale verge-
lijkingen mogelijk met bijvoorbeeld informatie uit de Gezondheidsenquête of de 
huishoudbudgetenquête (en de SILC) als gedetailleerde analyses betreffende het 
individuele inkomen (ten opzicht van de kosten, zie verder) van de zorgbehoe-
vende persoon.  

Er wordt uitgebreid ingegaan op de inkomensbronnen van de zorgbehoevende 
persoon en van zijn of haar gezin. Belangrijk hierbij is dat een onderscheid zal 
worden gemaakt tussen vormen van inkomen (zoals bijvoorbeeld een pensioen, 
vervangingsinkomen, gewaarborgd inkomen, ...) enerzijds en vormen van tege-
moetkoming die beschouwd kunnen worden als reeds remediërend ten aanzien 
van de hoge kosten (zoals bijvoorbeeld de tegemoetkoming van de zorgverzeke-
ring, maar ook het zorgforfait voor chronisch zieken) anderzijds. De interviewers 
kregen een grondige opleiding in het onderscheiden van deze diverse inkomens-
bronnen en stelsels van tegemoetkomingen. We hopen hiermee de item-non-res-
pons (zoals die gebleken was uit het meest recente onderzoek bij gerechtigden van 
de zorgverzekering in een postenquêtering) te kunnen ondervangen.  

Bijkomend wordt in een zestal gestandaardiseerde vragen gepeild naar de sub-
jectieve bestaansonzekerheid. Informatie over het beschikbare inkomen kan een 
‘objectief’ beeld geven van het risico op armoede. De zes korte vragen over de sub-
jectieve bestaansonzekerheid zijn eveneens zinvolle indicatoren voor dit onder-
zoek en bieden de kans vergelijkingen te maken met informatie over de Belgische 
bevolking omdat ze ook zijn opgenomen in grote populatiebevragingen (o.a. 
Gezondheidsenquête).  
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3.3.6 De medische kosten 

De hoofdopdracht van dit onderzoek ligt in de inventarisatie van de niet-medische 
kosten in functie van zorgbehoevendheid en inkomen van de thuiswonende hulp-
behoevende persoon. Niettemin zal voor zover dit mogelijk en haalbaar is, ook een 
inventarisatie gebeuren van het medische zorggebruik en de medische kosten. Het 
feit dat in ons recent onderzoek (Pacolet, Merckx & Spruytte, 2007) een geanoni-
miseerd databestand met medische kostgegevens kon gekoppeld worden aan 
informatie over de niet-medische kosten, betekent een belangrijke meerwaarde. 
Vragen naar substitutie in het zorggebruik kunnen in scenario’s onderzocht wor-
den. Vertrekkende vanuit het perspectief van de zorgvrager zijn alle zorgkosten 
overigens van belang, ongeacht of deze medisch, dan wel niet-medisch van aard 
zijn. Het is vaak de cumulatie van deze zorgkosten die leidt tot een risico op 
armoede.  

De bevraging van medische kosten is eerder beperkt opgenomen in de vragen-
lijst en de huishoudboekjes. Zo wordt het zorggebruik gemeten van de huisarts, 
thuisverpleging en kinesitherapie. Deze informatie dient als controle en wanneer 
bijkomende informatie via de mutualiteiten niet mogelijk is. In één van de huis-
houdboekjes wordt aan de respondent ook gevraagd de gebruikte medicatie en 
bijhorende kosten te noteren gedurende één week.  

Het geheel van alle medische kosten op jaarbasis zal onrechtstreeks worden 
opgevraagd, na schriftelijke instemming van de respondent (zie verder).  

3.4 De inhoud van de huishoudboekjes 

In tegenstelling tot eerdere kostenstudies waar naast het zorggebruik ook een 
gedetailleerde registratie werd opgezet van de gemaakte zorgkosten, is ervoor 
gekozen – gelet op het grote steekproefaantal in dit onderzoek – te beperken tot 
twee huishoudboekjes die zich in hoofdzaak toespitsen op een registratie van de 
tijd die de zorgbehoevende persoon ondersteund wordt door professionele en 
informele hulpverleners.  

Het huishoudboekje ‘versie zorgbehoevende persoon en omringende mantel-
zorgers’ meet de zorgtijd die de belangrijkste en tweede belangrijke mantelzorger 
spendeert gedurende drie weken aan diverse zorgtaken voor de hulpbehoevende 
persoon. Daarnaast wordt het medicatiegebruik (op voorschrift, zonder voor-
schrift, terugbetaalde en niet-terugbetaalde medicatie) geïnventariseerd. Hiervoor 
hebben wij ons gebaseerd op de methode zoals gehanteerd in de studie van Ava-
losse et al. (2006).  

In het huishoudboekje ‘versie professionele zorgverlening’ wordt gevraagd of 
de professionele hulpverleners die thuis bij de zorgbehoevende persoon komen 
hun zorgtijd noteren gedurende drie weken. De volgende professionals worden 
uitgenodigd tot medewerking: gezinszorg, poetshulp, maatschappelijk werk, 
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oppashulp, huisarts, thuisverpleegkundige, kinesitherapeut en evt. andere hulp-
verlener.  

3.5 De onrechtstreekse gegevensverzameling: inhoud van het aan te leveren 
materiaal 

Sommige nuttige informatie is reeds aanwezig in andere (administratieve of 
andere) databestanden. Om de interviews met de respondent niet te belastend te 
maken, is ervoor gekozen om sommige gegevens onrechtstreeks op te vragen bij 
andere organisaties. Hiervoor wordt uiteraard de uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemming gevraagd van de respondent en er wordt over gewaakt dat de privacy 
van de persoon niet geschonden wordt. Drie organisaties zullen informatie aanle-
veren over de steekproef van respondenten.  

Het Vlaams Zorgfonds zal gegevens bezorgen over de aansluiting en tenlaste-
neming bij de Vlaamse Zorgverzekering. 

De Vlaamse Vereniging van Diensten voor Gezinszorg zal voor alle respon-
denten die in 2007 gebruik maakten van een erkende dienst voor gezinszorg, 
informatie bezorgen over de BEL-profielschaal (zorgafhankelijkheid) van de res-
pondent, evenals over de eigen bijdrage die de respondent diende te betalen voor 
de gezinszorg. Deze informatie laat ook toe een inschatting te maken van de 
hoogte van inkomen van het gezin van de zorgbehoevende persoon en dus de 
data uit de interviews te controleren.  

Tenslotte is de medewerking gevraagd aan vijf van de zeven verzekeringsin-
stellingen van dit land om informatie te bezorgen over het medische zorggebruik, 
de medische zorgkosten, maar ook eventuele tegemoetkomingen zoals de medi-
sche maximumfactuur of de forfaitaire tegemoetkomingen voor chronisch zieken. 
In overleg met deze mutualiteiten is hiervoor een record lay-out ontwikkeld.  

3.6 Besluit 

Het gehanteerde onderzoeksinstrumentarium bestaat uit een geheel van verschil-
lende gegevensbronnen. De meeste informatie zal worden bekomen tijdens twee 
face-to-face interviews met de geselecteerde zorgbehoevende persoon en zijn/ 
haar mantelzorger. Twee huishoudboekjes die gedurende drie weken worden 
ingevuld, vormen het tweede onderzoeksinstrument. Ten slotte worden drie spe-
cifieke databestanden opgebouwd met informatie afkomstig van andere instanties 
uit de zorg. Het geheel zal ertoe leiden dat voor elke zorgbehoevende persoon uit 
deze studie een uniek en alomvattend overzicht wordt verkregen van zijn/haar 
zorggebruik in de thuissituatie en van de kosten die hij/zij hier zelf voor betaalt. 
De identificatie van de verschillende kosten zal toelaten dat er scenario’s en pro-
fielen worden ontwikkeld die vorm kunnen geven aan de maximumfactuur in de 
zorg.  
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4. Procedure van uitnodigen, instemming vragen en 
gegevensverzameling 

Hogerop staat de steekproeftrekking en het gehanteerde meetinstrumentarium 
omschreven. In deze paragraaf schetsen we het verloop van de gegevensverzame-
ling en de procedure die werd gekozen om de anonimiteit van de respondent te 
vrijwaren.  

4.1 Algemene procedure 

Personen die geselecteerd worden doordat ze recht hebben op een tegemoetko-
ming van de Vlaamse Zorgverzekering, worden aangeschreven vanuit het Vlaams 
Zorgfonds (zie bijlagen). De brief schetst het doel van het onderzoek en vraagt de 
respondent om medewerking.  

Personen die geselecteerd worden doordat ze recht hadden op het zorgforfait 
voor chronisch zieken, worden aangeschreven vanuit de mutualiteit waarvan ze 
lid zijn (zie bijlagen). De brief is analoog opgesteld aan de brief voor de groep 
ZVZ.  

Personen die willen meewerken kunnen hun naam en adres schriftelijk bekend-
maken aan de onderzoekers via een bijgeleverd instemmingsformulier dat koste-
loos kan teruggestuurd worden. Het instemmingsformulier voor personen die 
genieten van het zorgforfait vraagt bijkomend of de respondent recht heeft op de 
zorgverzekering. Hiermee kan de juiste steekproef worden samengesteld.  

Ongeveer drie weken na verzending van de uitnodigingsbrief wordt een herin-
neringsbrief gestuurd waarin nogmaals wordt uitgenodigd voor medewerking 
aan het onderzoek (zie bijlagen).  

Ongeveer een week vooraleer de interviewers starten met de contactname, krij-
gen de respondenten nog een brief vanuit het HIVA waarin de werkwijze van het 
onderzoek nogmaals wordt duidelijk gemaakt (zie bijlagen). Er wordt benadrukt 
dat de informatie anoniem verwerkt zal worden. Tegelijk vraagt de brief dat de 
respondent mogelijke documentatie in verband met zorgkosten al opzoekt en 
klaar zou leggen ter voorbereiding van het eerste interview.  

De interviewers kregen tijdens hun opleiding instructies over de wijze waarop 
ze de respondenten best contacteren. De interviewer neemt eerst telefonisch con-
tact op en vraagt naar een geschikt moment voor het eerste interview. De inter-
viewer herinnert de respondent er op dat ogenblik ook aan dat het nuttig kan zijn 
documentatie van zorgkosten klaar te houden voor het interview. Het eerste inter-
view wordt gepland. Voorafgaand aan het eerste interview overloopt de inter-
viewer met de respondent het formulier van ‘informed consent’ (zie verder). Na 
afloop van het eerste interview geeft de interviewer richtlijnen voor de in te vullen 
huishoudboekjes. De boekjes dienen te worden ingevuld gedurende drie weken 
vanaf de eerste maandag volgend op het eerste interview. Vervolgens maakt de 
interviewer een afspraak voor het tweede interview (ten vroegste na drie weken). 
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De huishoudboekjes worden overlopen en eventuele commentaren worden geno-
teerd. Daarna behandelt de interviewer de twee laatste thema’s van de vragenlijst, 
namelijk de graad van zorgbehoevendheid en het inkomen, de inkomensbronnen, 
tegemoetkomingen en subjectieve bestaansonzekerheid. Op dat ogenblik is de 
directe gegevensverzameling afgerond.  

Voor de indirecte gegevensverzameling is gewacht tot de laatste respondenten 
zijn geïdentificeerd en/of geïnterviewd. Voor deze eindgroep van respondenten is 
vervolgens gecontroleerd welke respondenten hun schriftelijke instemming gaven 
voor de indirecte gegevensverzameling (zie verder). Gegevens zijn opgevraagd bij 
het Vlaams Zorgfonds, bij de Vlaamse Vereniging van Diensten voor Gezinszorg 
en bij de vijf mutualiteiten die meewerken aan dit onderzoek.  

4.2 Bescherming van de privacy en respect voor de zorgbehoevende persoon 

Het onderzoek besteedde extra aandacht aan het garanderen van de anonimiteit 
en een respectvolle houding tegenover de respondent. Zorgbehoevende personen 
die thuis wonen en hun gezinsleden hebben al te maken met moeilijke situaties, 
een grote zorgbelasting, een emotioneel verwerkingsproces, enzovoort De inter-
viewers kregen een opleiding zowel in de technische aspecten van het onderzoek 
(inhoud en afname van de vragenlijst en huishoudboekjes), alsook in de relatio-
nele aspecten. Er is benadrukt dat men respectvol diende om te gaan met de zorg-
behoevende persoon (bv. niet praten ‘over het hoofd heen’ van de zorgbehoe-
vende persoon).  

Een schriftelijk ‘informed consentformulier’ is opgesteld om de respondent te 
informeren over de informatie die de onderzoekers willen opvragen aan andere 
instanties en om schriftelijke goedkeuring hierover te vragen. Dit consentformulier 
is meermaals bijgeschaafd en eveneens te vinden in de bijlagen van dit rapport.  

De stuurgroep voerde meermaals de discussie over het ogenblik waarop best de 
toestemming kon gevraagd worden voor het opvragen van andere vertrouwelijke 
informatie (medisch zorggebruik, zorgkosten). Uiteindelijk is ervoor gekozen om 
dit niet bij aanvang en louter schriftelijk te laten gebeuren. De interviewer kan de 
opzet van de studie beter schetsen en ingaan op eventuele vragen om verduidelij-
king. De interviewers kregen overigens de instructie om niet aan te dringen en 
eventuele weigeringen van de respondent te respecteren.  
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Hoofdstuk 6 
De achtergrondkenmerken van de populatie en de 
antwoordgroep 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de uiteindelijk gerealiseerde steekproef en verge-
lijken wij ze op een aantal karakteristieken met de populatie om de representativi-
teit te toetsen. Vervolgens worden een aantal achtergrondvariabelen beschreven 
van deze groep zwaar zorgbehoevenden: de zorgbehoefte zelf, de inkomenssitua-
tie en de mantelzorgsituatie of informele zorg. De zorgbehoefte op basis van de 
enquêtegegevens vergelijken wij ook met administratieve gegevens, met name de 
Katz-score beschikbaar binnen de ziektekostenverzekering. Ook deze analyse 
toetst de representativiteit van de registratie op basis van een bevraging. De wer-
kelijke zorgkosten die de kern uitmaakten van deze bevraging komen in het vol-
gende hoofdstuk aan bod.  

2. Analyse van de non-respons en samenstelling van de 
antwoordgroep 

2.1 Samenstelling van de steekproef en de antwoordgroep 

In totaal werden 4 064 personen aangeschreven volgens de boven beschreven pro-
cedure, waarvan 2 649 op basis van een steekproef getrokken op de zorgkas (hier-
na soms omschreven als ZVZ) en 1 415 getrokken op de populatie van gerechtig-
den van het forfait chronisch zieken (hierna soms afgekort als ZFF). Een goede 
29% reageerde hierop maar uiteindelijk gaven slechts 799 personen ofwel hun 
instemming dat zij wilden meewerken, waarbij wij zelf in de groep ZFF al diege-
nen uitsloten die ook de zorgverzekeringspremie kregen aangezien wij een zui-
vere antwoordgroep wensten te bekomen die enkel een zorgforfait kreeg. Finaal 
zijn er 646 dossiers binnen gekomen met een volledig ingevuld enquêteformulier 
(een aantal personen haakten af toen de interviewers hen contacteerden, of voor 
het invullen van het huishoudboekje of voor het verder beantwoorden van de 
enquête gedurende een tweede interview. Uiteindelijk hebben wij 646 dossiers, 
waarvan 640 volledig bruikbaar. De steekproef ZVZ werd uiteindelijk 527 (objec-
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tief was 550) en voor de ZFF was het 113 (119 – 6). Van de 119 geselecteerde ZFF-
respondenten die wel een zorgforfait kregen en geen zorgverzekering, bleken er 
uiteindelijk nog zes personen gerechtigd te zijn op een PAB. Omwille van de ver-
gelijkbaarheid met de steekproef ZVZ werden deze niet meegenomen in de ver-
dere analyses. Voor niet alle 640 respondenten waren alle huishoudboekjes bruik-
baar.  

Ook een indirecte data opvraag was voorzien. Via de mutualiteiten zijn de 
medische kosten opgevraagd. Via de VVDG en soms rechtstreeks bij een aantal 
diensten gezinszorg werden eveneens gebruikscijfers van de gezinszorg opge-
vraagd. Bij het afsluiten van dit rapport waren deze data nog niet volledig 
beschikbaar. 

In onderstaande tabel blijkt verder dat er een zekere terughoudendheid was om 
het huishoudboekje in te vullen, met name vooral voor de professionele hulp. De 
interviewers signaleerden soms de vrees van de professionals dat het huishoud-
boekje een mogelijke vorm van controle inhield, wat geenszins de bedoeling was. 
In het verleden hebben wij dit soms proberen te verhelpen door de professionals 
meer te betrekken bij de bevraging. Hier was de optiek alvast om de professionals 
niet extra te bevragen van zodra administratieve informatie beschikbaar was (wat 
overigens helemaal niet altijd, en zeker niet geïntegreerd, het geval is). De huis-
houdboekjes met de informele zorg waren vaker ingevuld, en beantwoordden aan 
onze verwachting dat de hulpbehoevende en zijn mantelzorger misschien wel 
eens gelukkig waren eindelijk aan iemand te kunnen vertellen wat hun situatie en 
hun verhaal was. De gemiddelde duur voor de twee interviews samen was 
128 minuten, een goede twee uur.  

Tabel 6.1 Verloop en resultaat van de enquête 

Aantal vragenlijsten in verwerking 639  
Gemiddeld aantal HB/per interview 1,67  
Gemiddelde duur interview 1 82 min.  
Gemiddelde duur interview 2 46 min.  

 Respons Non-respons 
Aantal HB mantelverzorger (groep ZVZ) 482 103 
Aantal HB prof. zorgverlener (groep ZVZ) 431 115 
Aantal HB mantelverzorger (groep ZFF) 107 13 
Aantal HB prof. zorgverlener (groep ZFF) 93 27 

Aantal consentformulieren (groep ZVZ) 541 5 
Aantal consentformulieren (groep ZFF) 120 0 



 

 

Tabel 6.2 Bruto- en nettosteekproef en non-respons 

  Herkomst Verzonden Bruto Cons_RESP Cons_NR Interv_RESP Interv_R_INT1 Interv_NR Tot_af 

Groep 1 ZVZ 349 123 85 38 68 4 13 85 
      84,71%    
Groep 2 ZVZ 1 000 338 268 70 216 9 43 268 
      83,96%    
Groep 3 ZVZ 1 300 406 304 102 243 6 55 304 
      81,91%    
 subtot ZVZ 2 649 867 657 210 527 19 111 657 
Groep 4 ZFF-100 815 160 67 93 58  9 67 
 ZFF-200 40 9 3 6 2  1 3 
 ZFF-300 280 77 30 47 24  6 30 
 ZFF-400 110 19 12 7 12  0 12 
 ZFF-500 170 37 30 7 23 1 6 30 
 subtot G4 1 415 302 142 160 119 1 22 142 
      84,51%    

Totaal  4 064 1 169 799 370 646 20 133 799 
%   28,64% 68,35% 31,65%     

Verzonden: aantal consentformulieren verzonden eerste verzending vanuit de ziekenfondsen. 
Bruto: aantal consentformulieren teruggezonden door respondenten. 
Cons_RESP: potentiële respondenten die consentformulier teruggezonden hebben (stemmen toe en vervullen de nodige criteria). 
Cons_NR: non-respons van respondenten die consentformulier teruggezonden hebben en niet toestemmen. 
Interv_RESP: respons van de interviewers voor deze groep (interview afgenomen en op het HIVA aanwezig). 
Interv_R_INT1: respons van de interviewers voor deze groep maar enkel voor interview1 (interv2 non-respons). 
Interv_NR: non-respons van de interviewers (contactblad met non-respons op het HIVA aanwezig). 
Tot_af: totaal van de volledige ingevulde dossiers en het aantal personen met finaal toch nog non-respons. 
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2.2 Analyse van de non-respons 

Tabel 6.3 Reden van niet medewerking opgegeven in het consent formulier en aan de 
interviewers 

Reden Totaal consent % Totaal interv % 

1 Geen tijd 13 3,46 6 4,51 
2 Geen interesse, te oud, geen kosten 45 11,97 14 10,53 
3 Weigering zonder reden 45 11,97 15 11,28 
4 Overbevraging, te belastend, zenuwen 31 8,24 4 3,01 
5 Gestart maar interview duurt te lang 0 0,00 0 0,00 
6 Franstalig, te weinig kennis Nederlands 13 3,46 5 3,76 
7 Allochtoon, te weinig kennis Neder-

lands 
1 0,27 0 0,00 

8 Recent overleden 27 7,18 9 6,77 
9 Acute ziektesituatie, ziekenhuisopname 14 3,72 9 6,77 
10 Niet thuis 0 0,00 5 3,76 
11 Weigert deur te openen 0 0,00 0 0,00 
12 Recente opname in rusthuis 33 8,78 18 13,53 
13 Uitstel van interview 1 0,27 2 1,50 
14 Foutief adres 0 0,00 2 1,50 
15 Drie contactpogingen zonder resultaat 0 0,00 7 5,26 
16 Geen recht meer op ZVZ 4 1,06 2 1,50 
17 Fysieke redenen onmogelijk 18 4,79 10 7,52 
18 Groep ZFF - respondent ontvang ZVZ 124 32,98 13 9,77 
19 Deadline enquêtering verstreken - 

terugstuurform. laattijdig ontvangen 
7 1,86 12 9,02 

Totaal: 509 376 100,00 133 100,00 

Van de 376 personen die reeds op het consentformulier antwoorden niet mee te 
kunnen werken is een derde al door ons uitgesloten doordat zij in de ZFF groep 
zaten, en ook al de zorgverzekeringspremie kregen. Afgezien daarvan is de voor-
naamste reden van uitval geen interesse, te oud of men vond dat men geen kosten 
had, terwijl ook recente opname in het ziekenhuis, acute fase van de ziekte, rust-
huisopname en ook fysieke redenen dat men niet kon meewerken werden opge-
geven. Uiteindelijk was er ook een beperkte groep overleden sinds het moment 
van de steekproeftrekking (zie ook bijlage 2). Bij de contactname van de intervie-
wers vielen nog 133 personen verder af, om vergelijkbare redenen als bij het 
terugsturen van het consentformulier. 

2.3 Analyse van de representativiteit 

De studie beoogt een representatief beeld te geven van de thuiswonende zorgbe-
hoevende personen in Vlaanderen. De beoordeling van de representativiteit 
gebeurde door de vergelijking van de volgende kernvariabelen: geslacht, leeftijd, 
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provincie en zorgkas waartoe men behoort voor de groep Zorgverzekering en 
geslacht, leeftijd en provincie voor de groep Zorgforfait.  

2.3.1 Vergelijking populatie, steekproefgroep en antwoordgroep voor de groep 
Zorgverzekering 

Zoals beschreven in hoofdstuk 5 bestaat de grootste groep van deze studie uit 
zorgbehoevende personen die geselecteerd zijn omdat ze gerechtigd zijn op de 
tegemoetkoming mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering. Deze 
groep werd in drie opeenvolgende golven van steekproeftrekking aangeschreven. 
De drie populatiebestanden geven de lopende dossiers mantel- en thuiszorg weer 
op datum van 30 september 2007, 31 december 2007 en 31 maart 2008 (met uitslui-
ting van de personen met een PAB-budget en personen voltijds verblijvend in een 
instelling van het VAPH). Voor de vergelijking tussen populatie, steekproefgroep 
en antwoordgroep is voor de eenvoud uitgegaan van het populatiebestand op 
datum van 31 december 2007. Er werden 894 personen uitgesloten met een PAB-
budget en 4 045 personen die voltijds verblijven in een instelling van het VAPH. 
Dit resulteert in een populatiebestand van 106 355 dossiers.44 De totale groep per-
sonen die is aangeschreven omvat 2 649 personen (349+1 000+1 300).  

We gaan na of de achtergrondkenmerken van de antwoordgroep vergelijkbaar 
zijn met de kenmerken van de populatie.  

De resultaten van de antwoordgroep tonen aan dat 65,73% van de zorgbehoe-
venden die de Vlaamse Zorgverzekering ontvangen vrouwelijk zijn. Dit percen-
tage is in overeenstemming met het percentage vrouwen in de populatie, namelijk 
61,9%. Het geslacht vertoont geen significante verschillen tussen de antwoord-
groep en de populatie.  

Als we een onderverdeling in leeftijdsklassen maken valt wel duidelijk op dat 
de leeftijdscategorie 65-84 oververtegenwoordigd is, terwijl de 85-plussers onder-
vertegenwoordigd zijn in de antwoordgroep.  

Ten slotte bekijken we de resultaten per provincie. Hier blijkt er een significant 
verschil te zijn tussen de antwoordgroep en de oorspronkelijke populatie. Dit valt 
te verklaren doordat er meer Brusselaars (4,03%) geantwoord hebben in vergelij-
king met het populatiebestand, wat logisch is aangezien deze groep oververte-
genwoordigd is in de steekproef om voldoende betrouwbare resultaten te garan-
deren voor deze deelgroep. Om na te gaan of het significante verschil tussen de 
antwoordgroep en populatie effectief daaraan te wijten is, hebben we de overver-
tegenwoordiging van Brusselaars gecorrigeerd door een gewicht aan de inwoners 
                                                 
44  Bijlage 1 biedt een algemeen overzicht van de Vlaamse Zorgverzekering. Het aantal lopende 

dossiers op 31 december 2007 bedraagt er 111 297. Hierin zijn drie dossiers inbegrepen zonder 
effectieve tegemoetkoming. Voor de vergelijkende analyse inzake representativiteit is bijgevolg 
uitgegaan van 111 294, met aftrek van de personen met een PAB-budget (N=894) en de perso-
nen voltijds verblijven in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (N=4 045), wat resulteert in het populatiebestand van 106 355 dossiers met een effec-
tieve premie mantel- en thuiszorg.  
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van Brussel toe te kennen. Door te werken met deze gewichten vertegenwoordigt 
elke respondent verhoudingsgewijs een bepaald gedeelte van de populatie van 
chronisch zieke of zorgbehoevende personen. Dan blijkt dat er geen significant 
verschil is inzake provincie voor de twee groepen. 

Hieruit blijkt dat de antwoordgroep voldoende representatief is voor de totale 
populatie van zorgbehoevenden die de mantel- en thuiszorgpremie van de 
Vlaamse Zorgverzekering ontvangen. 

Tabel 6.4 Vergelijking representativiteit tussen populatie, steekproef en antwoordgroep, raming 
ZVZ en overlap ZFF en ZVZ 

 Populatie Steekproef Antwoordgroep 
Zorgverzekering 

 Aantal % Gewogen % Aantal % Aantal % 

Geslacht van de zorgbehoevende persoon 
Onbekend      1 0,0 
Man 40 499 38,1 - 975 36,8 194 36,8 
Vrouw 65 856 61,9 - 1 674 63,2 332 63,0 

Leeftijd van de zorgbehoevende persoon 
Onbekend      5 0,0 
<65 jaar 23 185 21,8 - 588 22,2 123 23,3 
65–74 jaar 16 513 15,5 - 415 15,7 103 19,5 
75–84 jaar 37 857 35,6 - 943 35,6 197 37,4 
 >85 jaar 28 800 27,1 - 703 26,5 99 18,8 

Provincie waar de zorgbehoevende persoon woont 
Antwerpen 25 226 23,7 22,5 593 22,4 121 23,0 
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest* 
845 0,8 6,0 155 5,9 33 6,3 

Limburg 20 685 19,5 18,4 491 18,5 92 17,5 
Oost-Vlaanderen 25 294 23,8 22,5 599 22,6 119 22,6 
Vlaams-Brabant 15 154 14,3 13,5 358 13,5 72 13,7 
West-Vlaanderen 19 129 18,0 17,0 453 17,1 90 17,1 

Zorgkas        
180 58 717 55,2 -     
280 2 724 2,6 -     
380 25 198 23,7 -     
480 9 402 8,8 -     
580 6 615 6,2 -     
680 3 054 2,9 -     
880 645 0,6 -     

Totaal 106 355 100 100   527 (521) 100 

* Er gebeurde een oververtegenwoordiging van personen uit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest om zeker te zijn van voldoende respons. Dit werd vastgelegd op 6% en de overige 
provincies werden verhoudingsgewijs vertegenwoordigd in de steekproeftrekkingen.  

Bron:  Eigen berekeningen 
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Het percentage dat in de antwoordgroep wordt uitgemaakt door respondenten uit 
Brussel komt ook bij benadering overeen met het aandeel dat men in Vlaanderen 
toekent aan het belang van de Vlamingen in Brussel t.o.v. het totaal voor de 
Vlaamse Gemeenschap. Dit zou ongeveer 5% zijn.45 

De leeftijdsstructuur van deze populatie zorgverzekering laat duidelijk ook een 
oude populatie zien met 27% boven de 85 jaar. De zorg wordt hier blijkbaar meer 
en meer ook verstrekt aan personen op het einde van hun leven. Van de 1 425 per-
sonen die wij in een vroegere studie omtrent de bestaansonzekerheid bij chronisch 
zieken die de thuiszorgpremie kregen, bleken er drie jaar later één op vier reeds 
overleden te zijn.46 De responsgroep is iets oververtegenwoordigd bij de leeftijds-
groep 65-75 en relatief ondervertegenwoordigd bij de 85+. 

2.3.2 Vergelijking populatie, steekproefgroep en antwoordgroep voor de groep 
Zorgforfait 

Een vergelijking kan enkel gebeuren binnen elke mutualiteit op basis van de 
samenvattende info die ze ons bezorgden. Wij vertrokken van deze totale groep 
aan gerechtigden op het zorgforfait chronisch zieken in Vlaanderen, die zich in 
een thuiszorgsituatie bevonden. Zoals blijkt uit onderstaande tabel 6.6 komt finaal 
onze verhouding man/vrouw in onze antwoordgroep van 113 overeen met de 
populatie. De leeftijdsverdeling van de populatie hebben wij van elke van de 
afzonderlijke mutualiteiten gekregen en hier opgeteld. Hoe verhoudt zich dit nu 
met de leeftijdsverdeling in onze steekproef. Daarvoor moeten wij de totale popu-
latie reduceren met een raming van de groep die naast het zorgforfait ook de zorg-
verzekering krijgt.47 Deze deelgroep zit immers reeds in de steekproef en popu-
latie ZVZ. 

In de steekproef van de zorgverzekering komen wij 30% tegen van personen die 
én de mantelzorgpremie krijgen én het forfait chronisch zieken. Op basis van ons 
ZVZ steekproef kenden wij daarvan ook de leeftijdsverdeling. In onderstaande 
tabel is te merken dat deze groep die de twee premies krijgt duidelijk ouder is 
(kolom a). Geëxtrapoleerd naar de totale populatie waarvan wij vertrokken 
(106 355) is dit 21 562. Dit aantal moet afgetrokken worden van de totale populatie 
zorgforfait om de populatie enkel ZFF te kennen (kolom b). Hieronder is opnieuw 
daarvan de leeftijdstructuur weergegeven en die hebben wij finaal vergeleken met 
de antwoordgroep ZFF in onze enquête. Deze groep is duidelijk jonger. Er is maar 
1,7% ouder dan 85 jaar. Het gering aantal hoogbejaarden (1,7%) is ook terug te 
vinden in onze antwoordgroep. Wel is er een tweede groep oudere ouderen, tus-

                                                 
45 Soms wordt gesteld dat het Vlaamse aandeel in de doelgroeppopulatie 30% van de Brusselse 

inwoners zou zijn of ongeveer 3% van de Belgische bevolking. Ten opzichte van het Vlaams 
Gewest, wat 58% is van de totale bevolking, is dit ongeveer 5%. 

46  Studie van Pacolet, Spruytte en Merckx, 2008 en aanvullende informatie van de CM in het 
kader van hun onderzoek naar de kosten in functie van het moment van overlijden. 

47  Eén mutualiteit kon dit ook uit zijn administratieve bestanden halen. 
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sen 75 en 84 jaar, die ondervertegenwoordigd is in de antwoordgroep. Bij de 
wegingcoëfficiënten kunnen wij daarvoor corrigeren. Als algemene conclusie uit 
deze tabel kan verder onthouden worden dat de groep die enkel ZFF krijgt duide-
lijk jonger is, en dat naarmate zij ouder wordt ook meer in de groep terecht komt 
die zowel een thuiszorgpremie in de zorgverzekering krijgt als een forfait chro-
nisch zieken.  



 

 

Tabel 6.5 Vergelijking representativiteit tussen populatie, steekproef en antwoordgroep, raming alleen ZVZ en overlap ZFF en ZVZ 

 Antwoordgroep naar leeftijd   Populatie o.b.v. steekproef en weging 
 ZVZ ZVZ en ZFF Totaal % Weging Totaal Waarvan Waarvan 
Leeftijd in 2008       alleen ZVZ ZVZ en ZFF 

1 = jonger dan 65 98 25 123 23,3 188,5 23 185 18 473 4 712 
2 = 65-74 72 31 103 19,5 160,3 16 513 11 543 4 970 
3 = 75-84 165 37 202* 38,3 187,4 37 857 30 923 6 934 
4 = 85+ 82 17 99 18,8 290,9 28 800 23 855 4 945 

Totaal 417 110 527 100,0 201,8 106 355 84 793 21 562 

* Voor vijf personen was geen leeftijd gekend. Wij voegden ze toe aan de grootste leeftijdsgroep. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens Zorgfonds en antwoordgroep 
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Tabel 6.6 Vergelijking representativiteit tussen populatie, steekproef en antwoordgroep, raming enkel ZFF en wegingscoëfficiënten steekproef 

Totaal ZFF populatiebestand, raming populatie ZFF en ZVZ, raming alleen ZFF, en weging Weging 
 Populatiebestand     Antwoordgroep  
Geslacht Aantal personen %     Aantal personen %  

1 = man 28 011 42,8     52 46,0  
2 = vrouw 37 469 57,2     61 54,0  

Totaal 65 480 100,0 (a)  (b)  113 100,0  

 Populatiebestand Raming Raming Raming Raming Antwoordgroep Weging 
Leeftijd in 2008 Aantal personen ZFF % ZFF in ZVZ % Enkel ZFF % Aantal personen % Enkel ZFF 

1 = jonger dan 65 28 902 44,1 4 712 21,9 24 189,6 55,1 66 58,4 366,5 
2 = 65-74 14 605 22,3 4 970 23,1 9 635,1 21,9 30 26,6 321,2 
3 = 75-84 16 298 24,9 6 934 32,1 9 363,8 21,3 15 13,3 624,3 
4 = 85+ 5 675 8,7 4 945 22,9 729,6 1,7 2 1,7 364,8 

Totaal 65 480 100,0 21 562 100 43 918,0 100 113 100,0 388,7 

Bron: Eigen berekeningen en populatiegegevens Zorgfonds en gerechtigden Zorgforfait mutualiteiten 
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2.3.3 Vergelijking zorgbehoevendheid op basis van de Katz-schaal volgens de 
enquêtegegevens en volgens administratieve gegevens 

In onderstaande tabel vergelijken wij in onze steekproef het gebruik van thuisver-
pleging met het werkelijke gebruik volgens de informatie medische consumptie 
bekomen van de mutualiteiten. Van de 455 personen waar wij de vergelijking 
konden maken (van één mutualiteit waren de gegevens nog niet volledig verwerkt 
op het moment van eindredactie van dit rapport), zien wij dat er volgens onze 
enquête 266 gebruikers zouden moeten zijn, terwijl er volgens de administratieve 
gegevens 243 gebruikers zijn. Dit is 91% overeenstemming. Gezien er een tijdver-
schil is tussen de administratieve gegevens en de afname van de enquête is dit een 
goed resultaat. Voor de 189 niet-gebruikers blijken er administratief wel grote ver-
schillen te zijn: er worden maar 137 respondenten administratief als niet gebruiker 
geklasseerd of 72% overeenstemming. Voor 52 respondenten of 28% van diegenen 
die meenden geen thuisverpleging te krijgen op het moment van de enquête, bleek 
er in de loop van 2007 toch administratief gebruik genoteerd. 

Wij wilden in het eindrapport ook een vergelijking maken tussen het gebruik 
van de gezinszorg volgens de bevraging, en volgens de administratieve gegevens. 
De dataverzameling diende hier via de VVDG terecht te komen bij tal van indivi-
duele verstrekkers waaronder tal van OCMW-diensten. Van de 142 gebruikers 
gezinszorg (wij ontdekken hier trouwens heel wat misverstanden rond de term) 
werden maar voor 67 personen administratieve gegevens teruggevonden. De ver-
deling van hulpbehoevendheid dient verder onderzocht te worden. Ook zou het 
interessant zijn om een verklaring te zoeken voor de grote mate van discrepantie 
tussen diegenen die zeggen gezinszorg te krijgen, en diegenen waarvoor werkelijk 
gezinszorg werd verstrekt.  

Uit een verdere analyse van de gegevens over het gemiddeld aantal uren 
gezinszorg blijkt dat dit aantal uren hulp dat men per maand krijgt 1/3 hoger ligt 
dan de hoogste gebruikersgroep (BEL-schaal groter dan 35) in de totale populatie. 
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de respondenten onder uren gezins-
zorg andere uren zorg hebben opgegeven zoals bijvoorbeeld poetsdienst of zelfs 
hulp betaald via dienstencheques. Dit zou kunnen geverifieerd worden door de 
uren van de enquête te vergelijken met het aantal uren verstrekte hulp opge-
vraagd via de dienste gezinszorg. De opvraging van deze gegevens reveleerde 
alvast dat van een aantal personen waarvan was opgegeven dat zij gezinszorg 
kregen, bij de diensten zelf deze als dusdanig niet bekend waren, vermoedelijk 
omdat zij bijvoorbeeld poetshulp kregen. Dit illustreert ook de moeilijkheidsgraad 
van een combinatie van enquêtegegevens met administratieve gegevens.  
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Tabel 6.7 Vergelijking gebruik thuisverpleging volgens de bevraging bij de respondent en 
volgens administratieve gegevens 

    Volgens administratieve gegevens 
    Geen gebruik Gebruik Totaal 

Volgens enquête Gebruik / 1 13 14 
   A 2 84 86 
    B 3 43 46 
    C 2 19 21 
    N 15 84 99 

  Totaal gebruik   23 243 266 

  Geen gebruik / 1 0 1 
    A 36 17 53 
    B 10 3 13 
    C 3 5 8 
    N 87 27 114 

  Totaal niet gebruik 137 52 189 
  Totaal ZVZ   160 295 455 

Bron: Gegevens enquête en gegevens medische consumptie mutualiteiten 

3. Zorgbehoevendheid volgens de enquête-resultaten 

3.1 Graad van zorgbehoevendheid 

In onderstaande tabel (tabel 6.8) geven wij voor de drie subgroepen een subjec-
tieve indicator van hulpbehoevendheid Met name werd de vraag gesteld of men 
hinder ondervond bij dagdagelijkse activiteiten. Wij analyseren de antwoordgroep 
ZVZ en ZFF samen. De antwoordgroep alleen ZFF vormt 18,4% van de totale 
steekproef, waarvan 11,4% (of 2/3) zegt ‘voortdurend’ hinder te ondervinden bij 
het verrichten van dagdagelijkse activiteiten. De ZVZ-groep maakt 81,6% uit van 
de totale steekproef. Hiervan is 65% voortdurend zorgbehoevend (of 3/4). Enkel 
de ZFF groep geeft hier relatief minder frequent aan dat hij/zij voortdurend hulp-
behoevend is. De mantelzorgpremie is niet voor niets omschreven als een premie 
voor zwaar hulpbehoevende personen.  
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Tabel 6.8 Graad van zorgbehoevendheid volgens hinder bij dagdagelijkse activiteiten, naar 
zorgforfait, zorgverzekering en gecombineerd 

Antwoord-
groep 

Hinder bij het 
verrichten 
van dag-

dagelijkse 
activiteiten? 

Indien ja, 
helemaal 

niet, af en toe 
of voort-
durend? 

Frequentie Percent Cumu-
lative 

frequentie 

Cumula-
tieve 

percent 

    6 0,9 6 0,9 
ZFF   2 0,3 8 1,2 
ZFF Ja  14 2,2 22 3,4 
ZFF Ja Af en toe 18 2,8 40 6,2 
ZFF Ja Voortdurend 74 11,5 114 17,7 
ZFF Nee  5 0,8 119 18,4 

ZVZ   12 1,9 131 20,3 
ZVZ Ja  51 7,9 182 28,2 
ZVZ Ja Helemaal 

niet 
5 0,8 187 29,0 

ZVZ Ja Af en toe 13 2,0 200 31,0 
ZVZ Ja Voortdurend 328 50,8 528 81,7 
ZVZ Nee  8 1,2 536 83,0 

ZVZ en ZFF   8 1,2 544 84,2 
ZVZ en ZFF Ja  9 1,4 553 85,6 
ZVZ en ZFF Ja Af en toe 1 0,2 554 85,8 
ZVZ en ZFF Ja Voortdurend 92 14,2 646 100,0 

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij deelgroep ZVZ en ZFF (N=640) 

3.2 Duur huidige zorgbehoevendheid en begin verminderde zelfredzaamheid 

Wat de duur van de hulpbehoevendheid betreft geven de antwoorden voor de 
drie grote deelgroepen een opmerkelijk gelijklopend beeld: men is rond de dertien 
jaar geconfronteerd met de verminderde zelfredzaamheid, terwijl de huidige 
situatie gemiddeld zes jaar duurt. Het is hier duidelijk een groep met chronisch 
zieken.  
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Tabel 6.9 Duur huidige zorgbehoevendheid en begin verminderde zelfredzaamheid 

Antwoord-
groep 

N Obs Variabele N Mean Std Dev Minimum Maximum 

ZFF 113 Duur huidige zorgbehoe-
vendheid in jaren 

104 6,1 8,8 0,1 43,5 

Duur begin verminderde 
zelfredzaamheid in jaren 

105 12,6 12,2 0,3 77,0 

ZVZ 417 Duur huidige zorgbehoe-
vendheid in jaren 

392 7,6 11,4 0,1 77,3 

Duur begin verminderde 
zelfredzaamheid in jaren 

386 13,5 15,6 0,2 104,0 

ZVZ en ZFF 110 Duur huidige zorgbehoe-
vendheid in jaren 

99 6,4 7,2 0,1 40,0 

Duur begin verminderde 
zelfredzaamheid in jaren 

100 13,0 12,0 0,8 70,0 

Bron: Eigen berekening op basis van enquête bij doelgroep ZVZ en ZFF (N=640) 

Het geringe verschil in duur van de zorgbehoevendheid kan misschien verklaard 
worden de ZVZ-groep weliswaar meer oudere patiënten zijn, die al langer chro-
nisch zorgbehoevend zullen zijn, maar ook de ZFF-patiënten zijn pas gerechtigd 
op deze premie als zij twee jaar hogere remgelden hebben, dus al minstens twee 
jaar zorgbehoevend zijn. ZFF staat immers voor een ‘forfait chronisch zieken’.  

3.3 Relatie schalen van zorgbehoevendheid met een aantal kostencategorieën  

In onderstaande grafiek hebben wij even geverifieerd of de graad van hulpbehoe-
vendheid die genoteerd wordt in de bevraging een invloed heeft op de kosten. Wij 
hanteren hier reeds de kostencategorieën die in volgend hoofdstuk zijn gedefini-
eerd (zie hoofdstuk 8).  

We bekijken de relatie tussen zorgkosten voor de gebruikers en twee afhanke-
lijkheidsschalen, met name de BEL-schaal en de Katz-schaal. Merk op dat wij hier 
niet de administratieve scores gebruiken, gebaseerd op een score door een profes-
sioneel, maar een eigen berekening op basis van de vragenlijst en het antwoord 
genoteerd door de respondent. Niettegenstaande in hoofdzaak dezelfde score-
items werden gebruikt zodat een redelijke proxy kan worden berekend voor de 
werkelijke BEL-schaal en Katz-schaal, kunnen er dus afwijkingen zijn.  
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Gemiddelde niet-medische kosten naar 
zorgbehoevendheidscategorie (Belschaal), voor groep ZVZ
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Figuur 6.1 Evolutie van een aantal kostensoorten in functie van een ‘proxy’ voor de BEL-score 

(N=527) 

Gemiddelde niet-medische kosten naar 
zorgbehoevendheidscategorie (Katz-schaal), voor groep ZVZ
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Figuur 6.2 Evolutie van een aantal kostensoorten in functie van een ‘proxy’ voor de  

Katz-categoriën in de thuiszorg (N=527) 

Zowel voor de BEL-schaal als de Katz-schaal lijkt er een positief verband te zijn 
tussen het kostenverloop en de intensiteit van de zorgbehoefte. Voor de BEL-
schaal lijkt dit verband redelijk monotoon stijgend te verlopen naarmate de Bel-
score toeneemt, met uitzondering voor de ruimere definitie van kosten (met inbe-
grip van mantelzorg en overige niet-medische kosten (cumul 10 en cumul 8). Ver-
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der onderzoek van de determinanten van dit kostenverloop zou wenselijk zijn, 
aangezien beschikbaarheid van mantelzorg, als mogelijke verschillen in eigen bij-
dragen in functie van het inkomen van de respondenten een invloed kan hebben 
op het kostenverloop.  

4. Inkomen 

Verder geven wij ook een overzicht van de inkomenssituatie. Voor de ZVZ-ant-
woordgroep is het gemiddeld gezinsinkomen 1 845 euro, en per persoon die bij-
draagt aan dit gezinsinkomen is dit 1 156 euro. Omgerekend naar inkomen per 
capita is dit 966 euro, en per verbruikseenheid iets meer dan 1 218 euro. Het equi-
valent inkomen (of inkomen per verbruikseenheid) is gebaseerd op de equivalen-
tieschalen van de OESO, met name 1 voor de eerste volwassene in een huishou-
den, 0,5 voor de tweede volwassene en 0,3 voor elk kind jonger dan 14 jaar.48 

De inkomenssituatie voor de genieters van enkel het ZFF is gunstiger, maar dit 
valt ook samen met het feit dat deze groep jonger is. De totale steekproef ZVZ is 
hier niet weergegeven.  

Tabel 6.10 Inkomen in euro per maand (enkel zorgverzekering, N=417) 

Beschikbaar- en bruto-inkomen N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Hoeveel bedraagt het totale beschikbare 
inkomen van uw huishouden per maand? 

373 1 844,90 821,41 619,37 5 997,20 

Hoeveel bedraagt het totale bruto-inkomen 
van uw huishouden per maand? 

57 1 877,72 737,84 638,00 3 800,00 

Totale beschikbare inkomen van uw huis-
houden per maand per persoon die bij-
draagt tot het gezinsinkomen? 

356 1 156,07 395,21 196,50 4 055,00 

Totale bruto-inkomen van uw huishouden 
per maand per persoon die bijdraagt tot 
het gezinsinkomen? 

57 1 314,53 570,18 638,00 3 203,00 

Totale beschikbare inkomen van uw huis-
houden per maand per capita? 

373 966,48 305,29 196,50 2 081,00 

Totale bruto-inkomen van uw huishouden 
per maand per capita? 

57 1 066,16 429,90 342,09 2 900,00 

Totale beschikbare equivalent inkomen van 
uw huishouden per maand? 

373 1 218,77 346,27 309,69 2 812,50 

Totale equivalent bruto-inkomen van uw 
huishouden per maand? 

57 1 313,16 455,35 547,34 2 900,00 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de enquête ZVZ 

                                                 
48  Het betreft hier de jongste internationaal afgesproken equivalentieschaal van de OESO, onder-

meer gehanteerd in België in de SILC-enquête en de huishoudbudgetonderzoeken. 
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Tabel 6.11 Inkomen in euro per maand (enkel zorgforfait, N=113) 

Beschikbare- en bruto-inkomen N Mean Std Dev Minimum Maximum 

Hoeveel bedraagt het totale beschikbare 
inkomen van uw huishouden per maand? 

102 2 124,73 964,15 822,87 5 762,00 

Hoeveel bedraagt het totale bruto-inkomen 
van uw huishouden per maand? 

13 3 197,11 3 053,57 1 208,90 11 452,00 

Totale beschikbare inkomen van uw huis-
houden per maand per persoon die bij-
draagt tot het gezinsinkomen? 

95 1 308,12 502,93 411,44 2 911,47 

Totale bruto-inkomen van uw huishouden 
per maand per persoon die bijdraagt tot 
het gezinsinkomen? 

13 2 124,25 1 461,03 604,45 5 726,00 

Totale beschikbare inkomen van uw huis-
houden per maand per capita? 

102 1 083,98 475,83 249,80 2 911,47 

Totale bruto-inkomen van uw huishouden 
per maand per capita? 

13 1 323,14 1 153,65 400,00 3 884,74 

Totale beschikbare equivalent inkomen van 
uw huishouden per maand? 

102 1 375,10 504,76 399,68 3 197,17 

Totale equivalent bruto-inkomen van uw 
huishouden per maand? 

13 1 801,88 1 641,92 685,71 5 726,00 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de enquête ZFF 

5. Informele zorg of mantelzorg 

De mantelzorgpremie heeft niet voor niets de benaming ‘mantelzorgpremie’ of 
‘thuiszorgpremie’ meegekregen. Het begrip ‘mantelzorg’ dat in de jaren ‘80 bij ons 
eerste onderzoek over de kostprijs van de thuiszorg volstrekt onbekend was is nu 
mondgemeen geworden (zie Spinnewyn & Pacolet, 1984). Zo moet bij de aanvraag 
voor een tegemoetkoming de hulpbehoevende immers aanduiden welke zijn 
voornaamste en eventueel volgende mantelzorger is.  

Via de vragenlijst in onze enquête weten wij reeds of er daadwerkelijk een 
mantelzorger is, en wie dat is. Via de huishoudboekjes hebben wij een zicht op de 
aard en de omvang van zijn zorgtijd en hulp. In onderstaande tabellen geven wij 
de werkelijke zorgtijd die door de belangrijkste en eventueel de tweede mantel-
zorger wordt besteed aan hulp van de afhankelijke persoon. Wij onderscheiden 
verschillende soorten hulp: persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, boodschap-
pen, hulp bij verplaatsing buitenshuis, administratie en allerlei klussen. Wij noe-
men dit ‘harde zorgtijd’. Daarnaast onderscheiden wij nog een aantal ‘zachtere‘ 
categorieën, met name tijd besteed aan gezelschap en toezicht. Naast de tijd per 
week per categorie, berekend als gemiddelde voor de personen die de tijd opgeven, 
berekenen wij ook de totale zorgtijd (alle categorieën) en de totale ‘harde zorgtijd’. 
Het gemiddelde wordt hier telkens berekend voor de totale steekproef, dus met 
inbegrip van diegenen die geen zorgtijd opgaven of hadden. Wij geven deze 
informatie verder voor zowel de steekproef die de zorgverzekering krijgt (ZVZ, 
N=527) als voor de steekproef die alleen het zorgforfait krijgt (ZFF, N=113). Het 



98 Hoofdstuk 6 

 

beeld dat wij vroeger regelmatig vaststelden dat de professionele tijd per week 
ongeveer neerkomt op een ‘8-urendag’, terwijl de mantelzorg neerkomt op bijna of 
meer dan een ‘40-urenweek’, wordt opnieuw bevestigd. In de steekproef zorgver-
zekering is de totale zorgtijd (week en weekend samen) 32 uren voor de eerste en 
voornaamste mantelzorger, en nog eens 6 uren voor de tweede mantelzorger, in 
totaal exact een 38-urenweek. De ‘harde zorgtijd’ is daarvan 21,2 uren. Voor de 
steekproef zorgforfait, nog iets jongere personen en iets meer zelfredzaam, is de 
totale informele zorgtijd van de eerste en tweede mantelzorger 26 uren per week, 
waarvan 15,7 uren ‘harde’ zorgtijd. 

Wij beschrijven hier de omvang van de mantelzorg omdat zij mogelijks een ver-
klaring kan zijn voor de afwezigheid van (niet-medische) professionele zorg of 
professionele zorgkosten, zelfs al is er een grote mate van afhankelijkheid. De 
vraag is dan wel in welke mate deze mantelzorg dan extra moet vergoed worden, 
of dat minstens de werkelijke kosten die er zijn dienen gecompenseerd te worden. 
Twee soorten kosten kunnen dan onderscheiden worden: de eventuele vergoeding 
die de hulpbehoevende geeft aan de mantelzorger en de werkelijke kosten die de 
mantelzorger heeft (bv. verplaatsingskosten, gederfd loon). De mantelzorger zal 
niet noodzakelijk een compensatie vragen van de hulpbehoevende, maar in 
andere gevallen kan dat wel voorkomen. In afspraak met de opdrachtgevers werd 
in dit rapport deze vergoeding niet verder opgenomen in de scenario’s van een 
verbeterde tenlasteneming. Omdat de beschikbaarheid van mantelzorg wel een 
impact heeft op de werkelijke overige kosten van professionele zorg, is er impliciet 
wel een impact op deze kosten.  

Tabel 6.12 Informele zorgtijd in uren per week van de belangrijkste mantelzorger in de week: 
maandag-vrijdag (ZVZ, N=527) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 1) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 295 3,9 0,1 20,0 
Huishouden 359 8,8 0,1 45,0 
Boodschappen 368 2,5 0,1 15,0 
Verplaatsing buitenshuis 298 3,0 0,1 19,2 
Administratie 274 1,0 0,1 8,7 
Klusjes 221 3,0 0,1 40,0 
Gezelschap 236 12,3 0,1 120,0 
Toezicht 99 20,3 0,0 120,0 
Andere 49 3,5 0,1 40,0 

Totale zorgtijd 527 23,1     
Totale ‘harde zorgtijd’  527 13,4     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZVZ 
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Tabel 6.13 Informele zorgtijd in uren per week van de belangrijkste mantelzorger in de week: 
maandag-vrijdag (enkel ZFF, N=113) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 1) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 39 2,8 0,1 10,0 
Huishouden 77 8,0 0,1 41,2 
Boodschappen 67 2,3 0,1 7,7 
Verplaatsing buitenshuis 55 2,8 0,2 12,3 
Administratie 40 0,7 0,1 3,9 
Klusjes 43 1,9 0,1 9,4 
Gezelschap 43 13,1 0,1 60,0 
Toezicht 8 4,6 0,3 16,3 
Andere 6 2,3 0,7 5,0 

Totale zorgtijd 113 15,6     
Totale ‘harde zorgtijd’ 113 10,2     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZFF 

Tabel 6.14 Informele zorgtijd in uren per week van de tweede mantelzorger in de week: 
maandag-vrijdag (ZVZ, N=527) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 2) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 68 1,9 0,1 8,7 
Huishouden 122 3,1 0,1 25,0 
Boodschappen 165 1,2 0,1 7,3 
Verplaatsing buitenshuis 122 1,8 0,1 8,8 
Administratie 74 0,6 0,1 4,5 
Klusjes 107 1,6 0,0 8,0 
Gezelschap 158 4,2 0,1 59,0 
Toezicht 52 6,5 0,1 59,0 
Andere 22 2,1 0,0 28,3 

Totale zorgtijd 527 4,1     
Totale ‘harde zorgtijd’  527 2,1     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZVZ 
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Tabel 6.15 Informele zorgtijd in uren per week van de tweede mantelzorger in de week: 
maandag-vrijdag (Enkel ZFF, N=113) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 2) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 3 0,7 0,3 1,1 
Huishouden 25 1,8 0,2 7,7 
Boodschappen 31 1,4 0,2 7,3 
Verplaatsing buitenshuis 12 2,1 0,2 5,3 
Administratie 7 0,3 0,1 0,9 
Klusjes 17 0,9 0,1 3,1 
Gezelschap 22 5,5 0,3 59,6 
Toezicht 4 6,1 0,6 14,0 
Andere 1 0,2 0,2 0,2 

Totale zorgtijd 113 2,5     
Totale ‘harde zorgtijd’ 113 1,2     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZFF 

Tabel 6.16 Informele zorgtijd in uren per week van de belangrijkste mantelzorger in het 
weekend: zaterdag-zondag (ZVZ, N=527) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 1) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 276 1,7 0,1 8,6 
Huishouden 323 3,4 0,1 16,0 
Boodschappen 293 1,1 0,0 4,3 
Verplaatsing buitenshuis 220 2,1 0,0 15,7 
Administratie 122 0,4 0,0 3,0 
Klusjes 137 1,1 0,0 16,0 
Gezelschap 215 6,0 0,0 48,0 
Toezicht 82 9,6 0,3 48,0 
Andere 30 2,1 0,0 16,0 

Totale zorgtijd 527 8,9     
Totale ‘harde zorgtijd’ 527 4,8     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZVZ 
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Tabel 6.17 Informele zorgtijd in uren per week van de belangrijkste mantelzorger in het 
weekend: zaterdag-zondag (enkel ZFF, N=113) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 1) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 37 1,3 0,1 4,0 
Huishouden 67 3,1 0,2 9,8 
Boodschappen 55 1,2 0,1 5,5 
Verplaatsing buitenshuis 45 1,5 0,1 6,0 
Administratie 21 0,4 0,1 2,0 
Klusjes 25 1,1 0,1 2,8 
Gezelschap 35 7,9 0,2 43,3 
Toezicht 7 3,7 0,2 11,7 
Andere 2 0,3 0,2 0,3 

Totale zorgtijd   113 6,4     
Totale ‘harde zorgtijd’  113 3,7     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZFF 

Tabel 6.18 Informele zorgtijd in uren per week van de tweede mantelzorger in het weekend: 
zaterdag-zondag (ZVZ, N=527) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 1) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 58 1,0 0,1 5,3 
Huishouden 89 1,5 0,0 10,0 
Boodschappen 95 0,8 0,1 4,2 
Verplaatsing buitenshuis 81 1,6 0,1 14,7 
Administratie 26 0,3 0,1 1,0 
Klusjes 63 1,0 0,0 4,0 
Gezelschap 125 2,7 0,1 24,0 
Toezicht 42 4,3 0,1 24,0 
Andere 15 2,7 0,0 16,0 

Totale zorgtijd 527 1,9     
Totale ‘harde zorgtijd’  527 0,9     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZVZ 



102 Hoofdstuk 6 

 

Tabel 6.19 Informele zorgtijd in uren per week van de tweede mantelzorger in het weekend: 
zaterdag-zondag (enkel ZFF, N=113) 

Informele zorg in uren per week (mantelzorger 1) N Mean Min Max 

Persoonsverzorging 3 0,4 0,1 0,7 
Huishouden 17 1,3 0,2 5,0 
Boodschappen 16 0,7 0,1 3,3 
Verplaatsing buitenshuis 9 1,6 0,3 4,5 
Administratie 4 0,2 0,1 0,4 
Klusjes 11 1,1 0,1 3,8 
Gezelschap 20 5,1 0,3 40,0 
Toezicht 1 7,7 7,7 7,7 
Andere 1 0,2 0,2 0,2 

Totale zorgtijd in uren  113 1,5     
Totale ‘harde zorgtijd’  113 0,6     

Bron: Eigen berekeningen op basis van de huishoudboekjes informele zorg, antwoordgroep ZFF 
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Hoofdstuk 7 
Voornaamste niet-medische kosten en zorggebruik 

1. Inleiding 

Het onderzoek spitst zich vooral toe op de inventaris van niet-medische kosten. 
Wij geven vooreerst een overzicht van het detail van de verschillende kostencate-
gorieën en de componenten. Voor de professionele zorg vermelden wij ook het 
voorkomen van medische hulpverleners. De kosten daarvan worden verder bui-
ten beschouwing gelaten. In dit rapport zijn de medische kosten niet verder uit-
gewerkt en is ook de cumulatie van deze kosten met de niet-medische kosten niet 
verder besproken.  

In dit onderzoek hebben wij ons geconcentreerd op een tiental kostencatego-
rieën, met name: 
– eigen bijdragen in niet-medische professionele zorg, te weten gezinszorg; 
– eigen bijdragen in niet-medische professionele zorg, te weten poetshulp;  
– eigen bijdragen in kosten overige niet-medische verstrekkers van zorg en hulp; 
– verzorgingsmiddelen; 
– hulpmiddelen;  
– woningaanpassingen; 
– vervoerskosten; 
– medische kosten niet gedekt door de ziekteverzekering;  
– overige meerkosten in het huishouden omwille van ziekte of afhankelijkheid; 
– mantelzorguitgaven. 

Deze kostencategorieën zijn opgebouwd op basis van kostencomponenten die 
werden bevraagd in verschillende delen van de vragenlijst en het huishoudboekje, 
en waarvan wij in dit hoofdstuk ook een aantal expliciet rapporteren. Volgende 
tabel geeft de verschillende kostencomponenten.  

Bovenop deze tien categorieën kunnen nog drie categorieën onderscheiden wor-
den die aanzienlijk zijn maar niet noodzakelijk ten laste dienen genomen te wor-
den. Met name is er een categorie poetshulp verstrekt door private, zogenaamd 
commerciële diensten of zelfstandigen en de poetshulp betaald via diensten-
cheques. Samen met cumul 2 vormt dit de categorie 2bis.  
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Tabel 7.1 Onderscheiden categorieën van cumul van niet-medische kosten 

Kostencategorie Kostencomponenten  

Cumulntmed1_1 Kosten voor gezinszorg 
Cumulntmed1_2 Cumulntmed1_1 + kosten voor poetshulp in het kader van aanvullende thuis-

zorg, maar ZONDER particuliere (commerciële) poetshulp en dienstenche-

ques1 
Cumulntmed1_3 Cumulntmed1_2 + kosten voor professionele niet-medische hulp (d.w.z. kosten 

voor georganiseerde oppas door vrijwilligers en/of professionals ’s nachts en 
overdag, kosten voor het gebruik van maaltijden aan huis door het OCMW of 
een andere dienst, kosten voor het gebruik van een klusjesdienst, een maat-
schappelijk werker en een psycholoog, maar ZONDER overige paramedische 
beroepen) 

Cumulntmed1_4 Cumulntmed1_3 + nettoprijs verzorgingsmiddelen, zonder verbanden en 
injectiemateriaal 

Cumulntmed1_5 Cumulntmed1_4 + nettoprijs duurzame hulpmiddelen per maand (berekend 
a.d.h.v. een gemiddelde afschrijving van de kosten en de waarborg over acht 
jaar of via de maandelijkse huurprijs) 

Cumulntmed1_6 Cumulntmed1_5 + nettoprijs woningaanpassingen (berekend a.d.h.v. een 
gemiddelde afschrijving van de kosten en de waarborg over acht jaar) 

Cumulntmed1_7 Cumulntmed1_6 + vervoerkosten 

Cumulntmed1_8 Cumulntmed1_7 + nettoprijs verbanden en injectiemateriaal 
Cumulntmed1_9 Cumulntmed1_8 + meerkosten in het huishouden ten gevolge van de zorgbe-

hoefte (d.w.z. meerkosten voor was, verwarmingskosten, elektriciteit, water, 
telefoon, afvalbeheer of andere) 

Cumulntmed1_10 Cumulntmed1_9 + vergoeding aan de mantelzorgers 

Cumul 2bis  
(ruime definitie) 

Cumul 2 (enge definitie)+ zelfstandige en privé poetshulp en poetshulp betaald 
via dienstencheque 

Cumul 11 Cumul 10 + alle overige kosten voor paramedische beroepen 
Cumul 12 Cumul 11 + overige medische kosten die ten laste vallen van de patiënt 

* Cumulntmed staat voor niet-medische kostencategorieën. Wij geven hier een eerste volgorde. 
Het is de uiteindelijk weerhouden volgorde. In het onderzoek werden nog varianten uitge-
werkt die niet meer gerapporteerd zijn. 

1 Cumulntmed1_2 staat hier voor de kosten voor gezinszorg EN/of de kosten voor poetshulp. 

Daarnaast kan ook een elfde categorie onderscheiden worden, met name alle ove-
rige kosten voor paramedische beroepen. De laatste term zelf laat uitschijnen dat 
ze eerder aanleunen bij ‘medische kosten’, maar ze vallen er toch niet volledig mee 
samen. Ten slotte zijn er de resterende medische kosten die nog ten laste vallen 
van de chronische zieke of hulpbehoevende. Wij hebben zij meegerekend onder 
een twaalfde kostencategorie, cumul 12. Deze paramedische en medische kosten 
zijn hier echter niet het voorwerp van onderzoek omdat zij niet in aanmerking 
komen voor een bijkomende tegemoetkoming in de Vlaamse Zorgverzekering, die 
ontworpen werd voor de niet-medische kosten.  

Een aantal van de kosten die wij geregistreerd hebben, zijn dan ook niet verder 
in rekening genomen voor de verdere discussie over de verbeterde tenlasteneming 
van niet-medische kosten. Dit wordt in volgend hoofdstuk verder besproken. Met 
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name zullen wij ons van de bovenstaande tien (of zelfs twaalf) categorieën ons 
voornamelijk beperken tot de eerste zeven (tot en met vervoerskosten).  

De eerste drie categorieën daarvan betreffen kosten van professionele zorg die 
gebaseerd zijn op niet minder dan 26 verschillende kostencomponenten waarop 
de respondenten konden antwoorden. In onderstaande tabel 7.2 zijn deze compo-
nenten weergegeven en telkens is aangeduid in welke kostencategorie zij zijn 
ondergebracht. De antwoordcategorie 20 ‘PAB–assistent’ zou de uitgaven moeten 
zijn voor de PAB-assistent, maar vermits ook deze categorie van genieters van een 
PAB-budget niet in de steekproef mocht voorkomen, hebben wij er niet verder 
rekening mee gehouden.  

Tabel 7.2 Definitie kosten van professionele zorgverstrekkers 

Nr. Samenstelling kostencategorie Kostencomponent 

1 Kosten cumul 1 Gezinszorg door OCMW 
2 Kosten cumul 1 Gezinszorg door een erkende private dienst 
3 Kosten cumul 2: enge definitie Poetshulp i.h.k.v. aanvullende thuiszorg 
4 Kosten cumul 2_bis: ruime definitie Zelfstandige of privé poetshulp 
5 Kosten cumul 2_bis: ruime definitie Poetshulp via dienstencheques 
6 Kosten cumul 3 Georganiseerde oppas door vrijwilligers overdag 
7 Kosten cumul 3 Georganiseerde oppas door vrijwilligers ’s nachts 
8 Kosten cumul 3 Georganiseerde oppas door professionals overdag 
9 Kosten cumul 3 Georganiseerde oppas door professionals ’s nachts 
10  Boodschappendienst 
11 Kosten cumul 3 Maaltijden aan huis door het OCMW 
12 Kosten cumul 3 Maaltijden aan huis door een andere instantie 
13 Kosten cumul 3 Klusjesdienst 
14 Kosten cumul 3 Maatschappelijk werker 
15 Kosten cumul 11 Ergotherapeut 
16 Kosten cumul 3 Psycholoog 
17 Kosten cumul 11 Logopedist 
18 Kosten cumul 11 Pedicure of podoloog 
19 Kosten cumul 11 Diëtist 
20  PAB-assistent 
21 Kosten cumul 12 Huisarts 
22 Kosten cumul 12 Thuisverpleegkundige 
23 Kosten cumul 12 Kinesitherapeut 
24 Kosten cumul 12 Tandarts 
25 Kosten cumul 12 Andere hulpverlener 
26 Kosten cumul 12 Andere hulpverlener 

In punt 7, geven wij, bij wijze van ‘benchmarking’ een overzicht van de kosten 
gegeven die hier gehanteerd zijn en vergeleken met vroegere studies. Men moet 
bovendien goed realiseren dat het hier de kosten betreft die ten laste komen/blij-
ven van de gebruiker. De aanzienlijke overige publieke financiering van sommige 
van deze kostencategorieën wordt hier niet in beeld gebracht (dit geldt overigens 
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nog meer voor de medische kosten). De onderzoeksvraag is ondermeer hoe de 
Vlaamse overheid een deel van de overgebleven niet-medische kosten na de aftrek 
van de bestaande tegemoetkoming in de zorgverzekering van 130 euro verder kan 
ten laste nemen, of minstens een deel, of minstens voor die groepen die getroffen 
zijn door de grootste cumulatie van kosten.  

Het is niet eenvoudig een afbakening te maken tussen medische en niet-medi-
sche kosten. Zijn alle kosten die niet worden gedekt door de ziekteverzekering bij-
gevolg niet-medische kosten? Zo ja, riskeert men de ziekteverzekering vrij te 
kopen van een aantal lasten die zij misschien wel zou moeten dragen. Vanuit het 
standpunt van de verbruiker zijn deze kosten ongedekt en dringt de vraag zich 
vervolgens op: als de verbruiker de kosten niet zelf draagt, wie dan wel? 

Het onderscheid is ook arbitrair omdat al deze kosten die wij hier inventari-
seerden, ontstonden omwille van de toegenomen afhankelijkheid of ziekte.  

Wij gaan in dit rapport niet verder in op de cumulatie met medische kosten. Uit 
vroeger onderzoek (Pacolet, Spruytte & Merckx, 2008) bleek dat dit zich vooral bij 
resterende remgelden situeren en out of pocket medische uitgaven, met name 
supplementen en autonome medische consumptie, bijvoorbeeld van geneesmid-
delen. Uit de vroegere studie bleek overigens dat de toen resterende medische 
kosten relatief beperkt waren in vergelijking met de niet-medische kosten. De 
maximumfactuur in de ziekteverzekering kan dit ten dele verklaren, omdat zij de 
remgelden limiteert van zodra deze een plafond bereiken. 

Een aantal kosten worden gesaldeerd voor de specifieke tegemoetkomingen die 
reeds bestaan (ristorno’s bij aankoop, specifieke premies voor bepaalde kosten). 
Daarom spreken wij in de bovenstaande kostenconcepten soms van netto kosten. 

Een aantal andere tegemoetkomingen zijn meer generiek. Twee belangrijke 
categorieën bekijken wij nader: een aantal zorgforfaits voor chronische zieken, uit-
gekeerd door de ziekteverzekering, en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaar-
den, uitgekeerd door de FOD Sociale Zekerheid. Toch hebben wij de resterende 
kosten niet verder gesaldeerd met deze tegemoetkomingen omdat à priori niet kan 
gesteld worden dat zij voor de niet-medische kosten bedoeld zijn. Het betekent 
wel dat voor tal van personen in deze populatie de situatie kostentegemoetko-
mingen gunstiger is dan wanneer enkel de kosten en de tegemoetkoming van de 
zorgverzekering wordt in rekening gebracht. Ook eventuele gemeentelijke en 
provinciale tegemoetkomingen moeten in rekening gebracht worden. Deze studie 
gaat verder alleen over de cumulatie van niet-medische kosten. Een studie van de 
cumulatie van medische en niet-medische kosten is even verantwoord, net als de 
studie van de cumulatie van tegemoetkomingen.  

2. Professionele hulpverlening 

Zoals boven gesteld werden niet minder dan 26 verschillende vormen van profes-
sionele hulpverleners onderscheiden en bevraagd. Zij vormen het gros van de drie 
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eerste kostencategorieën (cumul 1 tot 3). Gezien het belang dat wij er nadien aan 
hechten geven wij in de volgende tabellen enige informatie over elk van deze 
26 componenten afzonderlijk. Wij geven de frequentie van het voorkomen van 
deze diverse categorieën, het aantal personen waarvoor informatie beschikbaar is 
voor deze diverse categorieën professionele hulpverleners en de gemiddelde kos-
ten voor deze groep (standaarddeviatie en minimum en maximum zijn ook weer-
gegeven). De resultaten worden weergegeven voor de steekproef die enkel de 
zorgverzekeringspremie krijgt en de steekproef ZFF apart. Tevens geven wij naast 
de steekproef enkel ZVZ ook de substeekproef die én de mantelzorgpremie krijgt 
én het ZFF.  

Volgende variabelen zijn weergegeven in de drie volgende tabellen: 
– N kost: het aantal respondenten dat effectief een kostencijfer opgaven; 
– N gebr.: het aantal respondenten dat antwoordt gebruiker te zijn van een 

dienst; 
– % N gebr.: het percentage gebruikers in totale steekproef, met enkel ZVZ 

(N=417), ZFF (N=113) en ZVZ en ZFF (N=110); 
– % N gebr. t.o.v. resp.: percentage gebruikers tot totaal die antwoord geven op 

die vraag; 
– Mean, Std, Min en Max: gemiddelde, standaarddeviatie, minimum en maxi-

mum kosten in euro per maand voor diegenen die gebruiker zijn.  

De afwezigheid soms van reële kostencijfers ondanks het feit dat men beroep doet 
op deze hulp is, bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk en bij thuisverpleegkun-
dige het gevolg van het feit dat er geen eigen bijdrage is of geen remgeld wordt 
gevraagd. 

Voor de doelgroep van enkel de zorgverzekering (tabel 7.3) komen vooreerst de 
klassieke medische hulpverleners het vaakst voor, namelijk eerst de huisarts, dan 
de thuisverpleegkundige en ten slotte de kinesitherapeut. Bij de niet-medische 
kosten zijn vooreerst de pedicure frequent aanwezig, het ganse gamma van 
gezinszorg, poetshulp in het kader van de aanvullende thuishulp en private 
poetshulp. Voor het eerst is bij dit soort van overzicht van de niet-medische hulp-
verlening ook de poetshulp betaald met behulp van de dienstencheque opgete-
kend. Zij evenaart of overtreft zelfs reeds de verschillende andere groepen van 
aanbieders van gezinszorg of poetshulp. Ook warme maaltijden is een relatief fre-
quent voorkomende dienst. Enkel gezinszorg geleverd door een erkende private 
dienst komt nog vaker voor. Het spreekt voor zich dat de private en publieke aan-
bieders ook mogen opgeteld worden, wil men het totaal gebruik van bepaalde 
diensten inschatten.  

Bij de groep die enkel nog maar van het ZFF geniet (tabel 7.4), valt op dat dui-
delijk minder gezinszorg en poetshulp wordt gebruikt, evenals warme maaltijden 
en zelfs huisarts en verpleegkunde. De kinesitherapeut komt wel vaker voor. Deze 
groep gebruikt dan wel meer poetshulp betaald met dienstencheques.  



 

 

Tabel 7.3 Kostprijs en gebruik van professionele hulpverlening, in aantallen en euro per maand (enkel zorgverzekering, N=417) 

Nr. Label N kost N gebr. % gebr. 
t.o.v. 417 

% gebr. 
t.o.v. resp. 

Mean Std Min Max 

1 Gezinszorg door OCMW 43 45 10,8 11,19 118,7 90,9 6,7 442,9 
2 Gezinszorg door een erkende private dienst 60 72 17,3 17,60 136,0 114,3 18,0 560,0 
3 Poetshulp i.h.k.v. aanvullende thuishulp 40 43 10,3 10,64 94,3 57,3 20,0 272,0 
4 Zelfstandige of privé poetshulp 40 45 10,8 11,06 140,1 109,0 5,0 440,0 
5 Poetshulp via dienstencheques 54 55 13,2 13,58 85,4 49,2 20,0 256,0 
6 Georganiseerde oppas door vrijwilligers overdag 5 9 2,2 2,22 87,2 67,2 32,0 200,0 
7 Georganiseerde oppas door vrijwilligers ’s nachts 3 3 0,7 0,74 156,7 134,3 60,0 310,0 
8 Georganiseerde oppas door professionals overdag 6 9 2,2 2,22 164,7 148,2 24,4 350,0 
9 Georganiseerde oppas door professionals ’s nachts 0 2 0,5 0,49 .  . . 
10 Boodschappendienst 2 4 1,0 0,98 20,6 10,5 13,1 28,0 
11 Maaltijden aan huis door het OCMW 33 37 8,9 9,02 100,1 51,2 22,5 200,0 
12 Maaltijden aan huis door een andere instantie 22 25 6,0 6,11 124,6 68,0 40,0 288,8 
13 Klusjesdienst 18 25 6,0 6,10 37,0 29,4 1,7 119,0 
14 Maatschappelijk werker 1 24 5,8 5,87 72,0 . 72,0 72,0 
15 Ergotherapeut 1 7 1,7 1,72 70,0 . 70,0 70,0 
16 Psycholoog 2 4 1,0 0,98 11,7 2,4 10,0 13,3 
17 Logopedist  10 13 3,1 3,19 151,1 138,6 23,0 500,0 
18 Pedicure of podoloog 177 191 45,8 46,59 15,4 6,9 1,3 50,0 
19 Diëtist 4 7 1,7 1,72 11,3 8,0 1,7 20,0 
21 Huisarts 277 347 83,2 84,43 35,4 36,7 0,4 325,0 
22 Thuisverpleegkundige 9 226 54,2 55,53 73,3 89,3 1,7 230,0 
23 Kinesitherapeut 91 141 33,8 34,81 190,2 192,1 10,0 1 100,0 
24 Tandarts 26 54 12,9 13,53 79,2 132,4 0,3 500,0 
25 Andere hulpverlener 24 30 7,2 10,87 60,4 127,6 3,2 634,9 
26 Andere hulpverlener 3 4 1,0 2,17 76,4 69,1 31,7 156,0 

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête, deelgroep ZVZ, vraag 26 
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Tabel 7.4 Kostprijs en gebruik van professionele hulpverlening, in aantallen en euro per maand (enkel zorgforfait, N=113) 

Nr. Label N kost N gebr. % gebr. 
t.o.v. 113 

% gebr. 
t.o.v. resp 

Mean Std Min Max 

1 Gezinszorg door OCMW 3 4 3,5 3,7 457,7 643,4 61,0 1 200,0 
2 Gezinszorg door een erkende private dienst 7 8 7,1 7,5 106,9 51,6 45,4 179,0 
3 Poetshulp i.h.k.v. aanvullende thuishulp 9 9 8,0 8,4 86,8 48,0 32,0 192,0 
4 Zelfstandige of privé poetshulp 9 10 8,8 9,6 102,2 63,3 14,0 200,0 
5 Poetshulp via dienstencheques 24 25 22,1 23,8 111,2 60,3 14,0 250,0 
6 Georganiseerde oppas door vrijwilligers overdag   0 0,0 0,0         
7 Georganiseerde oppas door vrijwilligers ’s nachts   0 0,0 0,0         
8 Georganiseerde oppas door professionals overdag 1 1 0,9 0,9 15,0 . 15,0 15,0 
9 Georganiseerde oppas door professionals ’s nachts   0 0,0 0,0         
10 Boodschappendienst   0 0,0 0,0         
11 Maaltijden aan huis door het OCMW 1 3 2,7 2,8 120,0 . 120,0 120,0 
12 Maaltijden aan huis door een andere instantie 4 4 3,5 3,8 166,2 92,5 45,0 260,0 
13 Klusjesdienst 5 5 4,4 4,6 149,5 211,6 9,6 500,0 
14 Maatschappelijk werker 0 10 8,8 9,3 . . . . 
15 Ergotherapeut 0 2 1,8 1,8 . . . . 
16 Psycholoog 2 4 3,5 3,7 22,5 10,6 15,0 30,0 
17 Logopedist  0 1 0,9 0,9 . . . . 
18 Pedicure of podoloog 42 44 38,9 40,0 17,2 6,3 5,0 33,0 
19 Diëtist 3 6 5,3 5,6 68,3 81,3 5,0 160,0 
21 Huisarts 56 76 67,3 69,7 26,8 28,9 1,9 150,0 
22 Thuisverpleegkundige 0 44 38,9 40,4 . . . . 
23 Kinesitherapeut 40 59 52,2 54,6 160,6 121,7 12,0 411,7 
24 Tandarts 21 35 31,0 33,3 64,7 91,1 1,7 330,0 
25 Andere hulpverlener 9 10 8,8 13,9 29,0 26,6 7,0 91,0 
26 Andere hulpverlener 2 3 2,7 5,2 76,7 96,6 8,3 145,0 

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête, deelgroep ZFF, vraag 26 
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Tabel 7.5 Kostprijs en gebruik van professionele hulpverlening, in aantallen en euro per maand (zorgverzekering en zorgforfait, N=110) 

Nr. Label N Kost N gebr. % gebr. 
t.o.v. 110 

% gebr. 
t.o.v. resp 

Mean Std Min Max 

1 Gezinszorg door OCMW 7 8 7,3 7,6 66,3 34,5 34,0 136,0 
2 Gezinszorg door een erkende private dienst 26 28 25,5 25,7 198,0 334,0 16,7 1 800,0 
3 Poetshulp i.h.k.v. aanvullende thuishulp 12 13 11,8 12,4 87,6 37,2 26,0 150,0 
4 Zelfstandige of privé poetshulp 12 14 12,7 13,2 191,4 148,6 25,0 500,0 
5 Poetshulp via dienstencheques 23 24 21,8 22,2 116,2 69,0 28,0 350,0 
6 Georganiseerde oppas door vrijwilligers overdag 1 2 1,8 1,9 25,0 . 25,0 25,0 
7 Georganiseerde oppas door vrijwilligers ’s nachts 0 3 2,7 2,8 . . . . 
8 Georganiseerde oppas door professionals overdag 1 2 1,8 1,9 542,9 . 542,9 542,9 
9 Georganiseerde oppas door professionals ’s nachts 0 1 0,9 0,9 . . . . 
10 Boodschappendienst 1 3 2,7 2,8 8,4 . 8,4 8,4 
11 Maaltijden aan huis door het OCMW 3 4 3,6 3,7 167,4 70,4 86,2 210,0 
12 Maaltijden aan huis door een andere instantie 13 13 11,8 11,9 142,0 72,3 25,0 300,0 
13 Klusjesdienst 4 6 5,5 5,6 36,3 24,3 5,0 60,0 
14 Maatschappelijk werker 0 12 10,9 11,0 . . . . 
15 Ergotherapeut 1 3 2,7 2,8 20,0 . 20,0 20,0 
16 Psycholoog 2 4 3,6 3,7 24,5 20,5 10,0 39,0 
17 Logopedist  1 4 3,6 3,7 91,0 . 91,0 91,0 
18 Pedicure of podoloog 58 61 55,5 56,0 15,4 6,8 3,3 40,0 
19 Diëtist 1 4 3,6 3,7 40,0 . 40,0 40,0 
21 Huisarts 86 100 90,9 90,9 43,6 48,5 1,7 400,0 
22 Thuisverpleegkundige 0 76 69,1 69,7 . . . . 
23 Kinesitherapeut 50 67 60,9 61,5 175,2 109,7 5,0 400,0 
24 Tandarts 11 16 14,5 15,2 48,7 78,8 2,9 250,0 
25 Andere hulpverlener 9 9 8,2 12,9 53,1 106,9 2,7 337,0 
26 Andere hulpverlener 1 1 0,9 2,4 38,0 . 38,0 38,0 

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête, deelgroep ZVZ en ZFF, vraag 26 
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In tabel 7.5 geven wij het voorkomen van deze professionele dienstverleners weer 
bij de groep die én een zorgverzekeringspremie krijgt én een forfait chronisch zie-
ken. Deze groep cumuleert beide tegemoetkomingen, en zij gebruiken duidelijker 
meer medische hulp (huisarts, thuisverpleegkunde, kinesitherapeut) maar ook 
diverse vormen van niet-medische hulp (gezinszorg, poetshulp, poetshulp via 
dienstencheque etc.). Verder zal blijken dat deze groep ook de hoogste kosten 
heeft. Zij cumuleren blijkbaar met recht en reden twee tegemoetkomingen omdat 
zij meer kosten hebben.49 

3. Woningaanpassingen 

Bij een goede 1/5 van de ZVZ steekproef is er in de afgelopen vijf jaar één of 
andere aanpassing van de woning uitgevoerd, waarvoor er op haar beurt in onge-
veer 1/5 van de situaties een premie kon worden bekomen (21 personen hebben 
een terugbetaling gekregen terwijl er 117 respondenten uitgaven hadden). Uitein-
delijk blijft er nog altijd een groot deel achter met een woning waarvan men zelf 
vindt dat zij niet is aangepast (8% van de totale populatie), of min of meer is aan-
gepast (21% van de populatie).  

Tabel 7.6 Woningaanpassingen (enkel zorgverzekering, N=417) 

 N % t.o.v. 417 % t.o.v. resp. Mean (euro) 

Woningaanpassingen     
Totale kostprijs? 117     5 101,7 
Terugbetaling? 24     4 257,7 
Nettoprijs? 113     4 383,3 
Uitvoeren? 133 31,9 31,9   
Premie? 20 4,8 15,8   
De woning is…        
Niet aangepast? 42 10,1 10,37   
Min of meer aangepast? 111 26,6 27,41   
Voldoende aangepast? 192 46,0 47,41   
Zeer goed aangepast? 60 14,4 14,81   

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête, deelgroep ZVZ 

Opnieuw is er geen substantieel verschil te merken bij de doelgroep van het ZFF. 
Voor beide groepen valt trouwens op dat de kosten van investeringen in woning-

                                                 
49  De vraag kan gesteld worden welke de richting is van de causaliteit: heeft men beide tegemoet-

komingen omdat men meer kosten heeft, of doet men meer beroep op bepaalde diensten 
omdat men van beide tegemoetkomingen kan genieten? Het laatste hoeft niet uitgesloten te 
worden, integendeel de tegemoetkomingen hebben juist de bedoeling om de toegankelijkheid 
te bewaren of te vergroten. In ons vorig onderzoek over de mantelzorgpremie in de thuiszorg 
werd dit effect ook aangetoond (Pacolet, Spruytte & Merckx).  
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aanpassingen (tussen 4 000 en 5 000 euro) gelijklopend zijn. In de verdere verwer-
king werden deze woningaanpassingen omgerekend naar een jaarlijkse of maan-
delijkse kost op basis van een afschrijvingspercentage.  

4. Vervoerskosten 

In ongeveer 60% van de zorgsituaties (278 personen) voor diegenen die enkel de 
ZVZ krijgen (N=417) moet de mantelzorger instaan voor het vervoer. Gemiddeld 
komt dat neer op dertien keer per maand. Blijkbaar is er een groot aantal personen 
die wel genieten van het vervoer door de mantelzorgers, maar staat daar niet altijd 
een kost voor in de plaats. Slechts 83 personen geven een kostencijfer op. Dan 
loopt de kost wel op: het is gemiddeld 56,2 euro per maand. In tweede instantie 
doet men beroep op een professionele dienst (40 personen), voor 9,6 keren vervoer 
per maand. Hier is wel vaker ook een kostprijs genoteerd, met name voor 26 res-
pondenten, met een kostprijs van gemiddeld 46,5 euro per maand. Tot slot is er 
een derde groep, met name diegene die beroep doet op een georganiseerde vrij-
willigersdienst. Het betreft een 27 respondenten, die 3,4 keer per maand op de 
vervoerdienst beroep doen. Ongeveer iedereen geeft ook een prijs op, met name 
25 respondenten, en dit kost gemiddeld 33,7 euro per maand.  

Tabel 7.7 Gemiddeld gebruik en kostprijs vervoer door anderen (enkel zorgverzekering, 
N=417), aantal respondenten, aantal keren per maand en euro per maand 

Gem. kostprijs per maand N Aantal keren 
vervoer per 

maand 

N  
(Kost) 

Mean  
(Kost) 

Kostprijs vervoer door …     
Mantelzorger 278 13,1 83 56,2 
Georganiseerde vrijwilligersdienst 27 3,4 25 33,7 
Een professionele dienst 40 9,6 26 46,5 

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête, deelgroep ZVZ 

 5. Meerkosten in het huishouden 

In onze eerste studies over de kosten van de thuiszorg vroegen wij aan de respon-
denten of zij nog andere meerkosten omwille van hun chronische ziekte konden 
aanduiden, bijvoorbeeld extra kosten voor verwarming of was (bv. in situatie van 
incontinentie). Deze vraag is hier opnieuw gesteld en 48% van de respondenten 
geeft hierop een positief antwoord. Bij 32% van de respondenten zijn dat hogere 
kosten voor was, bij 30% voor verwarming. Ook een meeruitgave voor elektrici-
teit, water, telefoon, wordt redelijk vaak gesignaleerd. Het blijft natuurlijk een sub-
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jectieve raming van de respondent zelf om de kost in te schatten of om de ‘extra’ 
kosten af te zonderen.50  

Tabel 7.8 Dagelijkse meerkosten in het huishouden (enkel zorgverzekering, N=417) 

Meerkosten N %  
N=417 

% t.o.v 
resp. 

Meerkosten omwille van …       
Chronische ziekte of afhankelijkheid v.d. zorgbehoevende 

persoon 
199 47,7 55,30 

Was (ten gevolge van ziekte) 134 32,1 67,34 
Verwarmingskosten (uitg. elektrische verwarming) 123 29,5 61,81 
Elektriciteit 86 20,6 43,22 
Water 69 16,5 34,67 
Telefoon 60 14,4 30,15 
Afvalbeheer (vuilniszakken) 75 18,0 37,69 
Andere 7 1,7 3,52 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de enquête, deelgroep ZVZ 

6. Aandeel van de niet-medische kosten in het inkomen 

De niet-medische kosten vormen een aanzienlijk aandeel van het beschikbaar 
inkomen. Dat is ook de aanleiding voor dit onderzoek over een grotere collectieve 
tenlasteneming door de Vlaamse overheid van deze kosten. In onderstaande tabel 
relateren wij de gehanteerde gecumuleerde kosten tot het inkomen van de perso-
nen die kosten hebben. Wij geven zowel het gemiddelde als de mediaan. De 
mediaan heeft het voordeel dat het niet wordt beïnvloed door de ‘outliers’. Het 
gemiddelde wordt daar wel door beïnvloed, maar tegelijk reflecteert het gemid-
delde dat hoger ligt dan de mediaan, dat er een erg ongelijke verdeling is en wordt 
dit gemiddelde juist beïnvloed door de observaties met hogere kosten. Voor de 
kostenafbakening ‘cumul 7’ (alle niet-medische kosten tot en met de vervoerskos-
ten) waarop wij ons in dit rapport verder zullen concentreren, blijkt dat deze 
gemiddeld 11,9% uitmaken van het inkomen, met een mediaanwaarde van 6,6% 
(zie tabel 7.9). Indien wij het begrip niet-medische kosten uitbreiden tot de 10 
beschouwde categorieën loopt dit op tot een gemiddelde en mediaan van respec-
tievelijk 15,7 en 10%. 

Wij zien in onderstaande tabel 7.9 dat de drie eerste kostengroepen (eigen bij-
dragen voor professionele niet-medische zorg) bij de groep waar zij voorkomt 
reeds een aanzienlijk percentage uitmaakt van hun inkomen. Dit zou een betere 
tenlasteneming zeker verantwoorden van deze kostencategorieën zoals voorge-

                                                 
50  Een alternatieve methode voor het schatten van de additionele kost zou een vergelijking zijn 

met een controlegroep van de totale kosten. Hier is evenwel geen controlegroep voorzien, en 
werd het probleem omzeild door te vragen naar de extra kosten. 
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steld in sommige scenario’s. De kost als % van het inkomen daalt naarmate men 
de kostenbegrippen ruimer definieert, dat wil zeggen naarmate meer kosten wor-
den opgenomen in het kostenpakket. Enkel bij kostenbegrip 7 is men terug op een 
iets hoger niveau. De daling van het kostenpercentage is te verklaren doordat met 
een ruimer kostenbegrip de personen die er bijkomen niet de voorafgaande kos-
tensoorten hebben. Voor diegenen die de eerste kostensoorten wel hebben, is elke 
verruiming van het kostenbegrip ook mogelijks een verhoging van hun totale kost. 

In de scenario’s hebben wij (zie verder) de hypothese aangehouden dat een deel 
van de hoge kosten in de gezinszorg het resultaat is van een beleidskeuze in ver-
band met de bijdragestructuur. De eigen bijdrage per uur gezinszorg stijgt naar-
mate het inkomen hoger is. In sommige scenario’s hebben wij de eigen bijdrage 
die boven de gemiddelde bijdrage van 3,91 euro per uur uitstijgt als het ware uit-
gesloten uit het debat en verondersteld dat zij moeten gedragen worden door de 
betrokkene zelf. Enkel de bijdragen tot dit gemiddelde uurtarief worden wel in 
rekening genomen en zullen dan vooral oplopen doordat men intensieve hulp en 
zorg nodig heeft. 

Het gevolg daarvan is te zien in tabel 7.10 hieronder. De impact is te vinden in 
de eerste groep, cumul 1, personen die een kost hebben opgegeven voor gezins-
zorg. Wij zien dat deze kost van 9,27% van het inkomen (mediaan 7,95) daalt naar 
6,98% (mediaan 4,36%). In de overige kostenrubrieken is er hiervan natuurlijk ook 
nog een effect te merken, omdat deze eerste groep en dit eerste kostenconcept 
uiteraard altijd is ingesloten in de volgende kostenconcepten. De eigen bijdragen 
in de gezinszorg hoger dan de gemiddelde prijs van 3,91 euro en die volledig ten 
laste van de zorgbehoevende vallen, zijn dus goed voor gemiddeld 2,3% van hun 
inkomen. De eigen bijdrage blijkt dus aanzienlijk te zijn. Zij komt voor bij onge-
veer 1/5 van de populatie gerechtigden (N=117 t.o.v. 527). Maar zij is niet de 
enige. Ook bij andere groepen, voor andere kosten, blijkt dit ook het geval te zijn, 
zodat wij ons de vraag moeten stellen hoe ook die andere categorieën te bereiken. 
Voor de totale populatie en de ruimst mogelijke kostendefinitie zou de eigen bij-
drage in de gezinszorg boven de gemiddelde prijs van 3,91 euro, nog maar een 
impact hebben van 0,6% van het gemiddeld inkomen (15,11% t.o.v. 15,72% voor 
cumul 10). Een echte maximumfactuur voor alle niet-medische kosten of de intro-
ductie van zorgforfaits op basis van een modulering van de eigen bijdragen is dan 
het alternatief. Wij bespreken dit verder aan de hand van de scenario’s. 
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Tabel 7.9 Aandeel niet-medische kosten in het inkomen, voor de steekproef ZVZ (N=527) 

 N Mean Std Dev Median 

Cumulntmed1_1_ifvink 117 9,27 8,66 7,95 
Cumulntmed1_2_ifvink 152 12,59 42,38 7,59 
Cumulntmed1_3_ifvink 200 12,93 37,36 7,90 
Cumulntmed1_4_ifvink 280 11,18 33,63 6,61 
Cumulntmed1_5_ifvink 402 9,86 34,68 4,68 
Cumulntmed1_6_ifvink 410 10,48 34,54 5,20 
Cumulntmed1_7_ifvink 420 11,89 34,91 6,56 
Cumulntmed1_8_ifvink 423 12,18 34,96 6,81 
Cumulntmed1_9_ifvink 429 14,11 35,10 8,00 
Cumulntmed1_10_ifvink 438 15,72 35,04 10,04 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de enquête ZVZ 

Tabel 7.10 Aandeel niet-medische kosten in het inkomen, gecorrigeerd voor de extra kosten 
eigen bijdrage gezinszorg voor de hoge inkomens, voor de steekproef ZVZ (N=527) 

 N Mean Std Dev Median 

Cumul1_1_plafondifvink 117 6,98 6,97 4,36 
Cumul1_2_plafondifvink 152 10,82 42,28 5,43 
Cumul1_3_plafondifvink 200 11,59 37,24 6,81 
Cumul1_4_plafondifvink 280 10,22 33,47 5,68 
Cumul1_5_plafondifvink 402 9,19 34,50 4,25 
Cumul1_6_plafondifvink 410 9,83 34,37 4,58 
Cumul1_7_plafondifvink 420 11,25 34,75 6,25 
Cumul1_8_plafondifvink 423 11,55 34,80 6,43 
Cumul1_9_plafondifvink 429 13,48 34,93 7,71 
Cumul1_10_plafondifvink 438 15,11 34,89 9,55 

Bron: Eigen berekeningen op basis van de enquête ZVZ 

7. Hoeveel van de mogelijke kosten van chronisch zieken omwille 
van de ziekte nemen wij in rekening? 

In overleg met de opdrachtgever bakenden wij tien niet-medische kostenrubrieken 
af die al dan niet in aanmerking komen voor de verhoogde tenlasteneming. In 
punt 1 stelden wij ook dat er nog een aantal kosten overblijven die niet verder in 
rekening werden genomen, naast de medische kosten. Hoeveel van het mogelijks 
totale kostenplaatje wij dan in beeld hebben gebracht, wordt verder vergeleken 
met vroegere studies terzake. In onderstaande grafiek hernemen wij de synthese-
grafiek van de kosten die wij in het verleden en in een aantal recente gelijkaardige 
studies omtrent de kosten voor chronisch zieken hebben gemaakt. Vervolgens 
voegen wij er onze nieuwe resultaten aan toe voor vier afzonderlijke groepen, 
voor de steekproef zorgverzekering (N=527), daarbinnen voor de substeekproef 
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van diegenen die alleen ZVZ krijgen (N=417) en gecombineerd een ZVZ en ZFF 
(N=110) krijgen en ten slotte voor de steekproef zuiver ZFF (N=113). Wij geven 
hier ongewogen cijfers. De uiteindelijke kostprijs zal in werkelijkheid nog hoger 
liggen omdat er een ondervertegenwoordiging was in de responsgroep van de 
hoogste leeftijdsgroep. Verificatie van de impact van deze ondervertegenwoordi-
ging (van de 85+) leert ons echter dat het effect beperkt is, omdat net iets jongere 
‘ouderen’ (tussen 65 en 84) oververtegenwoordigd zijn. 

Niet al deze kosten zullen verder in aanmerking worden genomen voor een 
betere tenlasteneming door de overheid. Maar het is wel belangrijk een zicht te 
krijgen op alle kosten. Want ‘Wat men niet zoekt wordt zelden gevonden’. Daar-
om werd dit nieuw onderzoek gelanceerd met een steekproef getrokken uit de 
totale populatie gerechtigden van de mantelzorgpremie, en niet beperkt tot één 
mutualiteit. Verder wordt een face-to-face bevraging gehanteerd, om moeilijke 
kostenbegrippen nauwkeuriger te registeren en de non-respons en item-non-res-
pons te minimaliseren. Hebben wij nu meer en beter alle kosten gevat? In het 
voorliggend onderzoeksrapport beperken wij ons tot tien niet-medische kostenbe-
grippen. Commerciële poetshulp en de dienstencheque worden in de synthesegra-
fiek hierna toegevoegd aan poetshulp in het kader van aanvullende thuishulp. 
Ook paramedische hulp wordt verder in rekening gebracht in de figuur 7.1. In de 
verdere analyse van de betere tenlasteneming van niet-medische kosten zullen zij 
evenwel niet meegerekend worden. Wij brengen ze hier in beeld omwille van de 
vergelijkbaarheid met de vroegere studies. De kosten voor technische hulpmid-
delen, aanpassing van de woning en andere professionele hulp komt nu wel meer 
voor omdat zij nauwkeuriger bevraagd werden via de ‘face-to-face’ interviews. De 
vergoeding mantelzorg blijft een belangrijke categorie terwijl ook de voor het eerst 
opnieuw bevraagde ‘overige meerkosten omwille van de ziekte’ duidelijk aanwe-
zig zijn. Beide categorieën worden ook vaak vermeld, zodat zij ook belangrijk 
kunnen zijn in de totale gemiddelde kost.  

Wij geven in onderstaande figuur (figuur 7.1) diezelfde kosten weer voor de 
totale groep ZVZ, de deelgroep die enkel de ZVZ premie krijgt, ZVZ en ZFF en 
enkel ZFF. De exacte cijfers zijn terug te vinden in tabel 7.11. 

Wij vergelijken de nieuwe resultaten voor de totale steekproef ZVZ (N=527) met 
ons eigen onderzoek van een paar jaar terug over de zorgkost in opdracht van 
CM-Zorgkas Vlaanderen. Dit onderzoek was gebaseerd op een schriftelijke 
enquête. Omwille van belangrijke item non-respons bleek dat wel veel mensen 
opgaven dat zij een bepaalde kost hadden, maar daar geen prijs voor opgaven. Dit 
leidde tot een minimale kostenraming (‘CM-Zorgkas min’), waar wij enkel de 
kosten in rekening namen die men opgaf, en een maximale raming (‘CM-Zorgkas 
max’) waarbij kosten werden geïmputeerd voor diegenen die opgaven er wel te 
hebben, maar er geen bedrag op plakten. In dit onderzoek werden ook nog de 
medische kosten gerapporteerd, zij het onvolledig. Beide kostenramingen samen 
lagen op een niveau van 150 tot 200 euro per maand, medische en niet-medische 
kosten samen. Dit bedrag liep zelfs op tot 250 euro als wij onze raming aanvulden 
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met de raming van niet terugbetaalde geneesmiddelen uit de studie van Avalosse 
et al.  

De kost ligt duidelijk hoger voor diegenen die de ZVZ-premie krijgen. Voor de 
totale steekproef ligt de gemiddelde kost op 250 euro per maand; onze vroegere 
raming op basis van een post-enquête leverde een kostprijs van 150 euro op, even-
tueel op te hogen tot een maximale kost van 200 euro. Door expliciete en meer 
nauwkeurige bevraging van een paar categorieën komen wij hier op een bedrag 
uit dat tot 60% hoger is (van 150 tot 250). Daarentegen ligt de kost van diegenen 
die alleen het zorgforfait krijgen, en (nog) geen zorgverzekeringspremie, duidelijk 
lager. Voor diegenen die alleen ZVZ krijgen ligt de kost ook iets lager. Een aan-
zienlijk hogere kost noteren wij bij diegenen die zowel de ZVZ-premie krijgen en 
de ZFF-premie. Eens dat deze categorie ook gerechtigd is op de mantelzorgpre-
mie, blijkt zij tot de hoogste categorie van kosten te behoren. De reden dat zij ook 
meer chronische medische problemen hebben, die tot hoge remgelden leiden, kan 
hiervoor een verklaring zijn. Een mogelijk effect van een cumul van tegemoet-
komingen op het zorggebruik zou verder onderzocht dienen te worden.  

  
Bron: Zie figuur 5.1 en eigen berekeningen 

Figuur 7.1 Vergelijking van de gemiddelde medische en niet-medische kosten voor de genieters 
van de premie ‘mantel- of thuiszorg’ van de zorgverzekering met de kosten voor de 
genieters van het zorgforfait in het RIZIV en de vroegere kostprijsstudie van de thuis-
zorg, in euro per maand, prijzen van nu 
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Andere huishoud. 

Supplement

Nettokost remgeld

Andere kosten 

Tijd. Verblijv.

Aanpas. Huis

Techn. Hulp.

Param. 

Niet terugbet. Medicatie

Vergoeding mantelzorg

Vervoer

Gezinszorg

Poetshulp Cheques

Poetshulp zelfst. en privé

Poetshulp

Verzorgingsmiddelen



 

 

Tabel 7.11 Kostencomponenten weerhouden in deze studie en vergelijking met vroegere kostenstudies, in euro per maand 

 ZVZ 
(N=527) 

ZVZ + med. 
kosten 

ZVZ 
alleen 

ZVZ alleen + 
med. kost 

ZFF ZVZ en 
ZFF 

CM-
Zorgkas 

max 

CM- 
Zorgkas 

min 

Avalosse 
et al. 

CM-Zorgkas  
+ Avalosse 

HIVA 
1985 

Willockx 
et al. 

Verzorgingsmiddelen1 26 26 24 24 18 36 50 31 18 31  94 
Poetshulp 9 9 9 9 7 10 43 32 51 32   
Poetshulp zelfst. 15 15 13 13 8 21       
Poetshulp cheques 14 14 11 11 24 24       
Gezinszorg 36 36 31 31 19 53 37 27 0 27 37 117 
Vervoer 22 22 16 16 23 43 15 7 25 7  44 
Vergoeding mantelzorg 32 32 34 34 7 24 32 27  27 38  
Niet terugbet. medicatie   26   26     26 26 40  
Param.        0     8 8 0  
Techn. hulp. 27 27 23 23 18 39   8 8 15 4 
Aanpas. huis 13 13 12 12 8 14   6 6  10 
Tijd. verblijv.    0     4 4   

Andere kosten2 20 20 20 20 14 23       
Netto kost remgeld   30   30   30 30 53 30 24  
Supplement   45   45     45 45   
Andere huishoud.  31 31 31 31 18 32     70 18 

1 Omwille van de vergelijkbaarheid met vroegere studies bevat dit zowel niet-medische als medische verzorgingsmiddelen.  
2 Overige professionele niet-medische hulp. 
Bron: Eigen berekeningen (kostprijs HIVA 1985 omgerekend naar prijzen van vandaag) 
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Voor de totale deelgroep ZVZ hogen wij de kosten ook op met de medische kosten 
die wij in vorig onderzoek in beeld hebben gebracht, alsmede de raming van sup-
plementen en niet terugbetaalde geneesmiddelen op basis van de studie van 
Avalosse et al. Deze kosten zullen nauwkeurig in beeld kunnen worden gebracht 
voor de nieuwe steekproef van zodra alle informatie van de mutualiteiten beschik-
baar is en verwerkt. Dit valt echter buiten het oogmerk van huidig rapport dat 
enkel over de niet-medische kosten gaat. Figuur 7.1 wenst enkel maar te illustre-
ren wat de impact is van het beperken van de perimeter voor dit onderzoek op de 
niet-medische kosten die nog ten laste liggen van de zorgbehoevende. Een aanvul-
ling met medische kosten zou dit kunnen verhogen van 250 tot 350 euro per 
maand, wat overeenkomt met een verhoging van 40%.  

Deze verhoudingen worden nogmaals in beeld gebracht voor de totale steek-
proef van gerechtigden op de zorgverzekering (N=527) in figuur 7.2 en tabel 7.12. 
We hergroeperen de kosten nu volgens de tien kostencategorieën die wij verder in 
dit rapport hanteren. We geven cumul 1 (enkel gezinszorg), cumul 3 (diverse pro-
fessionele zorg), cumul 7 (weerhouden niet-medische kosten tot en met vervoers-
kosten), cumul 10 (totaal niet-medische kosten) en cumul 12 (tal van andere niet-
medische en medische kosten). Cumul 1 is reeds 1/3 van de weerhouden niet-
medische kost (cumul 7). Cumul 3 maakt bijna 50% uit. Maar indien wij de private 
poetshulp en poetshulp betaald via dienstencheques zouden meenemen stijgen 
deze kosten tot bijna 100 euro per maand. De totale niet-medische kosten komen 
neer op 210 euro per maand. De totale kostprijs samen met een aantal andere kost-
prijselementen, ondermeer in andere studies aangetoond, brengt ons uiteindelijk 
op 350 euro per maand. 
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Figuur 7.2 Situering van de in het vervolg van het onderzoek weerhouden kostencategorieën 
t.o.v. de vroegere kostencategorieën in enge en ruime betekenis 
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Tabel 7.12 Kostencomponenten weerhouden in vroegere kostenstudies en vergelijking met de kostencategorieën gebruikt in deze studie, in euro per 
maand 

 ZVZ 
(N=527) 

ZVZ + med. 
Kosten 

Kosten gehanteerd 
in scenario's 

Cumul van de 
kosten in vorige 

kolom 

Kosten gehanteerd in 
scenario's en andere 
(medische kosten) 

Cumul van de 
kosten in vorige 

kolom 

Verzorgingsmiddelen1 26 26     
Poetshulp 9 9     
Poetshulp Zelfst. 15 15   15 15 
Poetshulp Cheques 14 14   14 29 
Gezinszorg 36 36     
Vervoer 22 22     
Vergoeding mantelzorg 32 32     
Niet terugbet. Medicatie  26     
Param.        
Techn. Hulp. 27 27     
Aanpas. Huis 13 13     
Tijd. Verblijv.       

Andere kosten2 20 20     
Netto kost remgeld  30     
Supplement  45     
Andere huishoud.  31 31     

Cumul 1 (enkel gezinszorg)  35 35 35 64 
Cumul 3 (diverse professionele zorg)  30 65 30 94 
Cumul 7 (weerhouden niet-medische kosten) 81 146 81 175 
Cumul 10 (totaal niet-medische kosten)  69 215 69 244 
Cumul 12 (totaal met resterende medische kosten)   101 345 

1 Omwille van de vergelijkbaarheid met vroegere studies bevat dit zowel niet-medische als medische verzorgingsmiddelen. In Cumul 7 zijn hiervan 
enkel de niet-medische kosten opgenomen. Medische verzorgingsmiddelen als verbanden en injectiemateriaal zitten in Cumul 10. 

2 Overige professionele niet-medische hulp. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van steekproef ZVZ en aanvullingen andere kostenstudies; in de tabel zijn telkens de bijkomende kosten opgenomen 

(in vergelijking met engere kostenbegrippen)  
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8. Wat met de kosten voor commerciële poetsdiensten of diensten 
gefinancierd met dienstencheques? 

De jongste jaren is meer en meer huishoudelijke hulp of poetswerk betaald via 
dienstencheques. Deze zijn aanzienlijk gefinancierd door de federale overheid en 
zijn bovendien nog fiscaal aftrekbaar zodat dit voor velen een goedkoper alterna-
tief is geworden voor reguliere poetsdiensten of particuliere kuisvrouwen, de laat-
ste al dan niet in het zwart tewerkgesteld. In onze enquête hebben wij voor het 
eerst de omvang van het gebruik van deze dienstencheque in beeld kunnen bren-
gen, en ook de commerciële diensten of private poetsvrouwen zijn in beeld 
gebracht. Wij hebben de kosten voor deze diensten niet ingecalculeerd in elk van 
de voorgaande analyses. Het is immers niet altijd duidelijk of hier normale con-
sumptie wordt beschreven of hulp in functie van de hulpbehoevendheid van de 
gebruiker. De scheidingslijn is evenwel erg dun, temeer daar de diensten gezins-
zorg en reguliere poetshulp ook diensten hebben uitgebouwd gefinancierd via de 
dienstencheque. Het is ook niet altijd duidelijk of deze diensten ook niet toegewe-
zen worden of gevraagd worden voor hulpbehoevendheid en daardoor al dan niet 
expliciet gewild een alternatief vormen voor de poetshulp en zelfs gezinszorg.  

Wij beschrijven hieronder met behulp opnieuw van Venn-diagrammen het 
voorkomen van deze alternatieven voor de reguliere poetshulp. Wij hebben de 
kost evenwel niet verder in rekening willen brengen. In de mate dat zij op het ter-
rein wel een substituut zijn voor de reguliere diensten waarvan wij de kost wel in 
aanmerking namen, zou het de ene keer wel de zogenaamde niet-medische kosten 
beïnvloeden en de andere keer niet. Het zal dan ook verder verschil uitmaken of 
men die kosten dan al dan niet zou willen compenseren. Hier hebben wij de hypo-
these aangenomen dit niet te willen doen. Zonder er enige illusie over te laten 
bestaan dat via de genereuze publieke financiering van dienstencheques de 
publieke tenlasteneming reeds aanzienlijk is.  

Wij geven hierna het voorkomen van de verschillende soorten poetshulp in ver-
gelijking met de reguliere poetshulp en ook de gezinszorg. Wij geven de cijfers 
voor zowel de steekproef ZVZ als de steekproef ZFF. In de gehanteerde Venn-dia-
grammen geven wij telkens het aantal respondenten dat aangeeft een bepaalde 
dienst te gebruiken met daaronder het percentage van het totaal. De overlap tus-
sen de verschillende velden is het aantal en het percentage van de totale steek-
proef waar meerdere diensten aan huis komen. 

8.1 Groep ZVZ (N=527) 

Wij beschrijven vooreerst de situatie voor de totale steekproef van de gerechtigden 
van de mantelzorgpremie. Wij vertrekken van de gebruikers van gezinszorg. In 
onderstaande figuur 7.2 zien wij dat in totaal bijna bij 27% van de respondenten 
een dienst gezinszorg aan huis komt. Voor tweederde van de situaties is dit een 
private dienst, en 1/3 is een dienst van het OCMW. Overlap komt maar in een 
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beperkt aantal keren voor, en zou er kunnen op wijzen dat men andere hulp van 
de ene en de andere dienst krijgt. De kosten voor deze twee diensten samen vor-
men de ‘Kosten cumul 1’. 

In figuur 7.3 tonen wij verder aan hoe dat deze gezinszorg (van OCMW of 
privé) gecombineerd wordt met de reguliere poetshulp (verstrekt in het kader van 
de aanvullende thuishulp) en een reeks van andere formele hulp aan huis. De kost 
voor gezinszorg en poetshulp (eng) vormt samen kostencategorie ‘cumul 2’. 
Cumul 2 en een aantal overige diensten vormen samen cumul 3. Figuur 7.3 toont 
uiteindelijk in welke mate deze drie kostensoorten voorkomen en ook gezamenlijk 
voorkomen. Bij ongeveer de helft van onze respondenten in de steekproef zorgver-
zekering komt één of meer van deze professionals over de vloer (46,68%). Wij 
merken vooral het gezamenlijk voorkomen van gezinszorg en overige diensten, 
wat illustreert dat zij complementair zijn. Maar er zijn ook grote groepen waar van 
deze drie categorieën ofwel alleen gezinszorg komt, ofwel alleen overige diensten. 
De enge definitie van poetshulp verstrekt in het kader van aanvullende thuishulp 
komt in totaal ongeveer in 11% van de gevallen voor. 

In figuur 7.4 wordt nu evenwel geïllustreerd dat dit effectief maar een beperkte 
deel is van de poetshulp of huishoudelijke hulp. Met name is in nog eens ongeveer 
11% van de gevallen ook een zelfstandige of commerciële poetsdienst aanwezig, 
en bij bijna 15% is poetshulp aanwezig betaald via dienstencheques. De kosten van 
deze twee laatste categorieën zijn niet verder meegenomen in onze analyses. Wij 
merken ook weinig overlap in het voorkomen van deze poetsdiensten onderling 
wat er op wijst dat men het ene of het andere gebruikt. Zij zijn elkaars substituut. 
Conclusie is dat poetshulp niet bij ongeveer 11% aan huis komt (reguliere poets-
dienst), maar bij meer dan 35%. Zij komt vaker voor dan gezinszorg.  

In figuur 7.5 plaatsen wij deze ruime definitie van poetshulp naast de gezins-
zorg en een aantal andere professionele thuiszorgdiensten. Nu blijkt dat dit soort 
diensten alleen of gezamenlijk bij 58% van de respondenten voorkomt, tegenover 
maar 47% als men een enge definitie van poetshulp gebruikt (zoals in figuur 7.3).  

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZVZ 

Figuur 7.3 Gebruik van gezinszorg verstrekt door openbare of private diensten, aantal 
respondenten en als % totale steekproef, ZVZ 
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8,73% 17,65%1,33%
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7
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Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZVZ 

Figuur 7.4 Gebruik gezinszorg, poetshulp (eng, in het kader van de aanvullende thuiszorg) en 
overige niet-medische hulpverlening, aantal respondenten en als % totale steekproef, 
ZVZ 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZVZ 

Figuur 7.5 Ruime definitie van poetshulp: gebruik van poetshulp in het kader van de aanvul-
lende thuiszorg en de poetshulp van particulieren of betaald via dienstencheques, 
aantal respondenten en als % totale steekproef, ZVZ 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZVZ 

Figuur 7.6 Gebruik van gezinszorg, poetshulp (ruim) en overige niet-medische hulpverlening, 
aantal respondenten en als % totale steekproef, ZVZ 

8.2 Groep ZFF (N=113) 

Wij maken een gelijkaardige analyse voor de respondenten die enkel het RIZIV 
forfait chronisch zieken krijgen. In figuur 7.6 wordt aangetoond dat de aanwezig-
heid van gezinszorg nog beperkt is (bij 10% ongeveer van de respondenten. De 
privé (non-profit) sector is opnieuw ongeveer het dubbele van de aanwezigheid 
van de diensten van OCMW’s. 

In figuur 7.7 bekijken wij de aanwezigheid van de drie soorten poetsdiensten, 
en daar zien wij wel dat zij in 34% van de gevallen aanwezig zijn en in aanzienlijke 
mate dank zij het gebruik van poetshulp betaald via dienstencheques. Deze groep 
is doorgaans jonger, en is blijkbaar reeds meer vertrouwd/aangewezen op deze 
nieuwe vorm van hulp. Verder is het gebruik van poetshulp niet noemenswaardig 
lager dan bij de ZVZ groep.  

In figuur 7.8 en 7.9 geven wij voor de doelgroep uiteindelijk de aanwezigheid 
van de drie eerste groepen professionele hulp/kosten, met poetshulp respectieve-
lijk eng en ruim gedefinieerd. De aanwezigheid van deze hulpvormen stijgt van in 
totaal 31% van de respondenten, tot 53%. 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZFF 

Figuur 7.7 Gebruik van gezinszorg verstrekt door openbare of private diensten, aantal respon-
denten en als % totaal steekproef, ZFF 

 

Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZFF 

Figuur 7.8 Gebruik gezinszorg, poetshulp (eng, in het kader van de aanvullende thuiszorg) en 
overige niet-medische hulpverlening, aantal respondenten en als % totale steekproef, 
ZFF 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZFF 

Figuur 7.9 Ruime definitie van poetshulp: gebruik van poetshulp in het kader van de aanvul-
lende thuiszorg en de poetshulp van particulieren of betaald via dienstencheques, 
aantal respondenten en als % totale steekproef, ZFF 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef ZFF 

Figuur 7.10 Gebruik van gezinszorg, poetshulp (ruim) en overige niet-medische hulpverlening, 
aantal respondenten en als % totale steekproef, ZFF 

8.3 Groep ZVZ (N=417) 

Tenslotte geven wij nog, bij wijze van vergelijkingspunt, voor de steekproef die 
alleen de zorgverzekeringspremie krijgt het voorkomen van deze drie diensten, 
voor de enge definitie van poetshulp. Het blijkt dat de drie diensten iets minder 
frequent voorkomen dan in de totale steekproef van de ZVZ. Dit herneemt uite-
raard reeds de vaststelling van hierboven dat de kosten lager uitvallen (minder 
frequent voorkomen) bij de groep die alleen de mantelzorgpremie krijgt tegenover 
de groep die daarenboven nog de zorgforfait-premie krijgt.  
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Bron: Eigen berekeningen op basis van enquête bij steekproef alleen ZVZ 

Figuur 7.11 Gebruik gezinszorg, poetshulp (eng, in het kader van de aanvullende thuiszorg) en 
overige niet-medische hulpverlening, aantal respondenten en als % totale steekproef, 
alleen ZVZ 
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Hoofdstuk 8 
Scenario’s voor een ruimere tenlasteneming  
van de niet-medische kosten 

1. Inleiding 

In onze vroegere studie omtrent de niet-medische kosten en de impact op de 
bestaansonzekerheid van chronisch zieken suggereerden wij drie methoden om de 
niet gedekte kosten ten laste te nemen: 
– remediëren aan de bron van de ‘in kind’ uitgaven, met name aan de eigen bij-

dragen in de kosten van niet-medische personeel, van hulpmiddelen, uitrus-
ting, vervoerskosten (aanpassen aan de tarievenstructuur); 

– introduceren van een maximumfactuur in de zorg of een zorgbonus: dit kan 
zowel in de eigen bijdragestructuur of in de zorgverzekering via het opstarten 
van een teller voor alle eigen bijdragen en tenlastenemingen, en die men dan 
plafonneert. Het plafond kan in absolute termen of in termen van percentage 
van het inkomen; 

– differentiëren van de tegemoetkoming in de zorgzekering op basis van één of 
andere afhankelijkheidsschaal die een goede verklaring zou vormen voor de 
extra kosten. 

Een deel van deze kosten wordt gecompenseerd voor de hier beschreven doel-
groep die de mantelzorgpremie in de Vlaamse Zorgverzekering krijgt. Enkel voor 
deze groep kunnen uiteindelijk scenario’s worden uitgewerkt. Bedoeling van elk 
van boven voorgestelde methoden is de kloof tussen de resterende niet-medische 
kosten en de huidige tegemoetkoming van de mantelzorg- en thuiszorgpremie te 
dichten. De impact op andere groepen (bv. zij die thans niet genieten van de man-
telzorgpremie) kan niet worden bestudeerd. Zo kan een wijziging in de tarieven-
structuur van de eigen bijdragen gezinszorg ook een effect hebben op andere 
gebruikers. Ook voorzien wij hier geen scenario’s om nieuwe doelgroepen (bv. 
iedereen die een ZFF krijgt) toe te voegen aan de groep gerechtigden op de zorg-
verzekeringspremie. 

In dit hoofdstuk operationaliseren wij de bovenstaande pistes in een aantal sce-
nario’s. Dit komt aan bod in de laatste paragraaf (paragraaf 6). Wij omschrijven 
per scenario kort de voorgestelde werkwijze en berekenen de impact op de verde-
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ling van de uitgaven naar decielen. Voor een aantal geselecteerde scenario’s bere-
ken wij ook de macro-economische budgettaire impact.  

Vooreerst geven wij in paragraaf 2 de principes die wij wensen te hanteren. 
Daarna definiëren wij in paragraaf 3 de verschillende niet-medische kostensoorten 
die wij weerhouden in de gehanteerde scenario’s. In paragraaf 4 geven wij een 
beeld over de macro-economische raming van de omvang van die verschillende 
kostensoorten, afzonderlijk en gecumuleerd. In paragraaf 5 geven wij de huidige 
situatie weer van de verdeling van deze kosten. Het is de startsituatie of basissce-
nario (huidige situatie) waarmee de alternatieve scenario’s kunnen vergeleken 
worden. 

2. Principes voor het definiëren van de diverse scenario’s 

Bij de vergelijking van de diverse scenario’s zullen bepaalde groepen er meer of 
minder op vooruit gaan ten opzichte van de huidige situatie. Dit zal bekeken wor-
den in functie van de hoogte van de kosten en de inkomenssituatie. Er is ook een 
budgettaire kost voor elke van deze scenario’s. Meer maximale en meer pragma-
tische scenario’s zijn voorgesteld. Voor een aantal scenario’s berekenen wij deze 
om te illustreren wat maximaal compenseerbaar is, of wat in het geval van meer 
pragmatische voorstellen de impact is van een hogere tenlasteneming van niet-
medische kosten. Uitgangspunt was de vaststelling dat voor een relatief grote 
groep die nu de mantelzorgpremie krijgt, de niet-medische kosten uitstijgen boven 
de premie. 

Voor het uitwerken van de scenario’s werd dan ook een onderscheid gemaakt 
tussen twee groepen: enerzijds personen voor wie de zorgverzekering voldoende 
is (d.w.z. met een niet-medische kost kleiner dan 1 560 euro per jaar of 130 euro 
per maand) en anderzijds personen voor wie de zorgverzekering onvoldoende is 
(namelijk diegenen met een niet-medische kost groter of gelijk aan 1 560 euro per 
jaar). Deze niet-medische kost van 1 560 euro wordt dus een allereerste objectief 
dat nadien nog verder genuanceerd wordt (bv. met een inkomens- of afhankelijk-
heidscriterium). Op basis van dit onderscheid zullen de scenario’s berekend wor-
den voor de huidige doelgroep die een tegemoetkoming uit de zorgverzekering 
krijgt.  

Het is niet de bedoeling om in die scenario’s de huidige doelgroep van de man-
telzorgpremie in de zorgverzekering te verruimen. Uiteraard is via de extra 
bevraging van de genieters van het zorgforfait mogelijks een nieuwe doelgroep in 
het vizier gebracht. Wij beschrijven zij hierna ook kort, maar de conclusie zal zijn 
om deze groep voorlopig nog niet op te nemen voor de goede reden dat hun kos-
ten lager zijn zolang zij niet gerechtigd zijn op de ZVZ-premie, en dat zij automa-
tisch ook recht krijgen op de mantelzorgpremie naarmate de hulpbehoevendheid 
toeneemt. 
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Volgende dimensies in de scenario’s zijn bekeken: 
1. De eigen bijdragen in de gezinszorg en eventueel andere zorgcategorieën kun-

nen gemoduleerd worden, al dan niet na correctie van de kosten voor een aan-
tal tegemoetkomingen. De eigen bijdragen kunnen geplafonneerd worden in 
termen van prijs per uur, in aantal uren, in totaal bedrag of in percentage van 
het inkomen. Wij verifiëren in de databank waar die maximumgrens kan 
worden gelegd, of zij gemoduleerd dient te worden naar inkomen of naar per-
centage van het inkomen. 

2. Het forfait in de zorgverzekering kan worden gedifferentieerd op basis van 
gerapporteerde kosten. De kosten die de respondenten opgeven zijn een proxy 
voor de werkelijke factuur (soms vroegen wij de respondent ook om de factu-
ren er bij te nemen, bij andere kosten is de factuur ook beschikbaar, bv. eigen 
bijdragen gezinszorg). Wij berekenen de kosten alsof er een ‘teller’ kan inge-
steld worden, zoals in het geval van de maximumfactuur in de ziekteverzeke-
ring voor de oplopende remgelden. In werkelijkheid zou dit voor een beperkt 
aantal kosten (eigen bijdragen in de gezinszorg en in de poetshulp) kunnen 
gebeuren. Voor alle overige is dit minder evident. 

3. Een maximumfactuur (hier uiteraard op basis van de zelfgerapporteerde kos-
ten), gedifferentieerd naar inkomen, vergelijkbaar met de maximumfactuur in 
de ziekteverzekering en gebruikmakend van de thans gehanteerde inkomens-
grenzen in dat stelsel. Wij geven een overzicht van de kosten in functie van de 
inkomensgrenzen gehanteerd in de MAF in de ziekteverzekering. We hebben 
geen formule voorgesteld met inkomensgrenzen, maar in bepaalde scenario’s 
is de kost geplafonneerd tot een bepaald percentage van het inkomen. Dit 
soort van inkomensmodulering moet mogelijk zijn op dezelfde wijze dat in de 
gezinszorg bijvoorbeeld met inkomen wordt rekening gehouden. 

4. Een maximumfactuur in absolute termen of op basis van een bepaald percen-
tage van het inkomen of correctie van het inkomen voor een aantal tegemoet-
komingen. Twee grenzen zijn ingevoerd: 3% en 5%. De grenzen zijn geïnspi-
reerd door de discussie in België over de MAF in de ziekteverzekering (zie 
rapporten KCE),51 waar een beslag van 5 à 10% van de medische kosten ten 
opzichte van het inkomen als problematisch tot zeer problematisch wordt 
omschreven. Wij kijken hier naar nog bijkomende kosten (niet-medische) die 
mogelijks bovenop de medische kosten komen. Daarom leggen wij het plafond 
lager, en gaan na in sommige scenario’s of de resterende (na aftrek van 

                                                 
51  De gehanteerde percentages dat de eigen bijdragen in de medische kosten mogen uitmaken ten 

opzichte van het inkomen waren ook in de rapporten van het KCE arbitrair bepaald. Verder 
onderzoek is nodig om na te gaan waar bijvoorbeeld het inkomen (bij voorkeur in verbruiks-
eenheden) daalt beneden de armoedegrens, ook gecorrigeerd voor gemiddelde zorguitgaven. 
Tal van vragen of men de zorgkosten kan dragen, of men essentiële zorg moet uitstellen, of 
men kan sparen, of men beroep moet doen op zijn spaargeld om de zorg te betalen, zijn opge-
nomen in onze vragenlijst maar konden niet verwerkt worden in het kader van dit onderzoek. 
Wij hebben dit wel onderzocht in de vroegere studie in opdracht van de CM Zorgkas Vlaan-
deren (zie Pacolet, Spruytte & Merckx, 2008).  
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130 euro per maand die in onze steekproef reeds is voorzien) kosten 3% of 5% 
zijn van het inkomen. Finaal hebben wij enkel de 3% grens berekend (dus het 
meer ‘genereuze’ stelsel). Uiteraard is de mate van ‘generositeit’ nog bepaald 
door het feit dat men de kostencategorieën die men in aanmerking neemt eng 
of ruim definieert.  

5. Differentiëren forfait op basis van zorgafhankelijkheid. In eerste instantie zul-
len wij op basis van de vragen naar hulpbehoevendheid voor PADL en IADL 
de mogelijkheid van een gedifferentieerde tegemoetkoming verkennen. Op 
basis van de informatie beschikbaar in de enquête berekenen wij ‘proxy’s’ voor 
de officieel gehanteerde Bel- en Katz-schaal. Bij concrete toepassing van dit 
scenario kan dit getoetst worden door de werkelijke Katz-schaal in de ziekte-
verzekering of de werkelijke BEL-schaal of een combinatie van beide schalen. 
Er wordt nagegaan of de scores, die gehanteerd worden bij de attestering, bij 
de aanvraag tot goedkeuring van de tegemoetkoming van de mantelzorg kun-
nen gebruikt worden. 

6. Een combinatie van een differentiëring van het forfait op basis van de zorg-
afhankelijkheid en een laatste, tevens hoogste, categorie op basis van bewezen 
kosten. Deze mogelijkheid is denkbaar, maar administratief moeilijk, en ver-
langt van de hulpbehoevende om zelf alle kosten bij te houden en te verant-
woorden. De impact werd hier niet verder doorgerekend. 

7. Differentiëring in functie van de gezinssituatie (gebruik van inkomen per ver-
bruikseenheid, kosten die gelden voor meerdere personen). Hier worden inko-
mens en kostendimensies gecorrigeerd voor de gezinssituatie. Deze dimensie 
is voorlopig niet verder weerhouden. 

In volgend schema vatten wij de mogelijke dimensies samen. Elk van deze moda-
liteiten kan verder gedifferentieerd worden op basis van het inkomen. In de mate 
dat men hier meer of minder selectief wenst te zijn zal de budgettaire kost anders 
uitvallen. Door rekening te houden met het inkomen zal men ook het best reke-
ning houden met de (financiële) draagkracht. 
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Selectiecriterium doelgroep Uitkeringen aan doelgroep 
Forfaitair maximumfactuur Eigen bijdrage 

Op basis van gerapporteerde 
kosten: 

Min kostenpakket > 1 560 euro 
Max kostenpakket >1 560 euro 

 Vergoeding werkelijke 
kost boven pakket 

Aanpassing eigen bij-
drage gezinszorg of 

andere zorgverstrek-
kingen 

Op basis van zorgafhankelijk-
heid 

PADL en IADL > bepaalde score 
(Bel score/Katz) 

Forfait dat varieert 
naargelang zorgaf-

hankelijkheid 

 Aanpassing eigen bij-
drage gezinszorg of 

andere zorgverstrek-
kingen 

Op basis van zorgafhankelijk-
heid OF gerapporteerde kosten 
hoger dan een bepaald bedrag 

Boven + extra 
forfait 

Forfaits naargelang 
zorgafhankelijkheid + 
maximumfactuur bij 
kosten hoger dan een 

bepaald bedrag 

Aanpassing eigen bij-
drage gezinszorg of 

andere zorgverstrek-
kingen 

Schema 8.1 Overzicht van de mogelijke modaliteiten 

De keuze uit deze alternatieven kan gebeuren op basis van verschillende criteria: 
eerst remediëren waar de kosten worden veroorzaakt (bijvoorbeeld te hoge (?) 
eigen bijdragen); ofwel differentiëren van de tegemoetkoming in functie van een 
afhankelijkheidsschaal, zoals bijna overal is gebeurd (en in de Vlaamse Zorgverze-
kering om pragmatische reden achterwege was gelaten); of beginnen waar de kos-
ten het hoogst zijn; of via een maximumfactuur voor deze kosten waar een factuur 
mogelijk is. Naast praktische mogelijkheden is de finale keuze ook een budgettaire 
keuze. 

3. Definitie verschillende kostenbegrippen 

Verder moeten wij de kosten die wij in rekening willen nemen afbakenen. De 
analyse zal gebeuren voor diverse kostenpakketten.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling alvast twee kostenpakketten te onder-
scheiden, een minimaal en een maximaal pakket.  

Het minimumpakket omvat volgende niet-medische kosten die omwille van de 
zorgbehoevendheid nodig zijn: 
– kosten professionele niet-medische diensten en hulpverleners (niet-medisch) 

en tijdelijke opvang, (dus exclusief medische en paramedische zorgverstrek-
kers als ergotherapeuten, logopedisten, podologen, diëtisten, huisartsen, thuis-
verpleegkundigen, kinesitherapeuten en tandartsen); 

– verzorgingsmateriaal, exclusief verbanden, compressen, ontsmettingsmateriaal 
en injectiespuiten; 

– duurzame hulpmiddelen (via afschrijvingen); 
– woningaanpassingen (via afschrijvingen); 
– vervoerskosten. 
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Het maximumpakket omvat: 
– alle niet-medische kosten van het minimumpakket; 
– mantelzorgvergoeding; 
– verzorgingsmateriaal, inclusief verbanden, compressen, ontsmettingsmateriaal 

en injectiespuiten; 
– kosten in verband met wonen; 
– dagelijkse meerkosten in het huishouden. 

Zoals boven reeds gemeld hebben wij finaal een tiental kostencomponenten 
gehanteerd in het onderzoek, die in de rapportering zijn aangeduid met volgende 
namen van variabele.  

Tabel 8.1 Onderscheiden categorieën van niet-medische kosten 

Kost 1 Gezinszorg 
Kost 2 Poetshulp (enkel in het kader van aanvullende thuishulp) 
Kost 3 Overige professionele niet-medische hulpverlening 
Kost 4 Nettoprijs verzorgingsmiddelen (excl. verbanden en injectiespuiten) 
Kost 5 Nettoprijs duurzame hulpmiddelen  

(via huurprijs of afschrijving netto kostprijs en waarborg over acht jaar) 
Kost 6 Nettoprijs woningaanpassingen  

(via afschrijving netto kostprijs en waarborg over acht jaar) 
Kost 7 Vervoerskosten 

Kost 8 Nettoprijs verbanden en injectiespuiten 
Kost 9 Meerkosten in het huishouden, t.g.v. zorgbehoevendheid 
Kost 10 Vergoeding mantelzorgers 

De medische kost wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Een kostenbegrip 8 
‘nettoprijs verbanden en injectiespuiten’ had daar overigens aan kunnen toege-
voegd worden, maar wordt soms in één adem vernoemd met verzorgingsmidde-
len. Daarom komt het hier voor. Het feit dat particuliere poetsdiensten meer en 
meer voorkomen en het groeiend aandeel ‘dienstencheques’ in de poetshulp, stelt 
de vraag of zij niet moeten toegevoegd worden aan de poetshulp ‘in het kader van 
aanvullende thuishulp’. De private poetsdienst kan als gewone consumptie van 
een gezin worden beschouwd, waarvoor geen extra tenlasteneming door de over-
heid dient te worden voorzien. In onze enquête is er wel naar gevraagd in het 
kader van een extra beroep op deze dienst in functie van hulpbehoevendheid. 
Hetzelfde geldt voor poetsdiensten betaald met ‘dienstencheques’. Ook hier kan 
de vraag worden gesteld of ze in het kader van hulpbehoevendheid worden inge-
schakeld. Een bijkomende reden kan zijn dat zij hier effectief een goedkopere 
vorm van hulp gebruiken die aanzienlijk gesubsidieerd wordt door de overheid 
en zelfs fiscaal aftrekbaar is. Wij hebben beide categorieën niet meegeteld bij 
‘poetshulp’. Elders beschrijven wij wel het relatief belang van deze kostencatego-
rie. 
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Het uitgangspunt was na te gaan welke personen kosten hebben die boven 
1 560 euro liggen per jaar, of 130 euro per maand. Figuren 8.1 en 8.2 geven voor de 
opeenvolgende cumulatie van kostencategorieën de ‘run up’ curve van een toe-
nemend aantal personen dat wel één of ander kost hebben, en geleidelijk aan ook 
de toename van de gemiddelde kosten. Dit gebeurt evenwel vooral pas bij de laat-
ste kostencategorieën. In het begin is de kostenstijging niet merkbaar omdat de 
volgorde niet toevallig is of van de laagste naar de hoogste kostensoorten. Wij zijn 
met name begonnen met drie grote kostensoorten, met name gezinszorg, poets-
hulp en overige niet professionele zorg. Zij vormen al een belangrijk aandeel in het 
totale kostenpakket. Naarmate meer kostensoorten worden meegenomen zijn er 
steeds meer mensen die deze kosten hebben, maar deze kosten zijn doorgaans ook 
kleiner of komen bij minder grote groepen voor. Hieronder geven wij vooreerst 
het voorkomen van de kosten in de totale steekproef (N=640). Van de 640 per-
sonen waarvan wij de antwoorden kunnen gebruiken geven er finaal 583 personen 
kosten op.52 Naarmate meer kostencategorieën opgenomen worden zullen ook 
meer combinaties voorkomen. Bij cumul 1 (cumulntmed1_1) kan alleen de gezins-
zorg voorkomen, en dit is reeds het geval bij 142 personen van de 640 (of van de 
583 waarvan wij kostencijfers hebben). Bij cumul 2 worden de kosten van poets-
hulp meegenomen (enkel deze gepresteerd in het kader van aanvullende thuis-
hulp). Bij 187 respondenten komt deze kosten cumul voor. Hier zijn reeds drie 
situaties mogelijk: personen die alleen kosten gezinszorg hebben, alleen kosten 
poetshulp, en ten slotte de combinatie van beide. In de cumul 3 worden overige 
professionele kosten meegenomen.53 Reeds 253 personen van de 583 hebben 
kosten onder deze categorieën. Het kan gaan om alleen gezinszorg, alleen poets-
hulp of alleen overige professionele zorg, maar ook alle mogelijke combinaties van 
die drie kostensoorten komen voor. Toevoeging van verzorgingsmiddel verruimt 
de groep tot 352 en toevoeging van duurzame hulpmiddelen verruimt de groep 
tot 533 of bijna het gros reeds van de hele populatie. Daarna zal de verruiming van 
het kostenbegrip maar een beperkte verruiming van de ingesloten groep van 
respondenten impliceren, maar gaat elke verruiming van de kostendefinitie ook 
een stijging van de gemiddelde kosten met zich meebrengen. Een steeds grotere 
groep wordt getroffen door één of andere kostencategorie en telkens men er een 
categorie aan toevoegt, zal de kost stijgen. Een sterke verhoging wordt veroor-
zaakt door de 9de kostencategorie, overige meerkosten in het huishouden, waar-
van wij boven evenwel ook de beperkingen meegaven om het goed te interprete-
ren, laat staan te meten en bijgevolg ook te compenseren. In vorig hoofdstuk 

                                                 
52  Finaal hebben wij in deze tien categorieën geen rekening gehouden met diegenen die alleen 

commerciële poetshulp of poetshulp via dienstencheques gebruiken. Dit zou het aantal situa-
ties waar kosten voorkomen nog iets kunnen opdrijven.  

53  Merk ook op dat ‘overige’ op zich reeds een mix is van een ruim gamma van professionele zorg 
als warme maaltijden, maatschappelijk werk, oppasdienst, psycholoog. Hier ook kan nog de 
discussie gevoerd worden of bepaalde componenten toch niet als ‘(para)medisch’ dienen 
omschreven, met name de psychologische hulp.  
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wordt overigens geconstateerd dat deze kost door relatief veel personen wordt 
opgegeven. Eenzelfde verhoging van de gemiddelde kosten wordt ten slotte 
opgemerkt in de cumul 10, met inbegrip van de vergoeding voor de mantelzorg. 
Bij deze laatste twee kostencategorieën komen telkens 10 respondenten meer in 
beeld, maar de kost stijgt voor kosten ook bij de hele groep telkens met bijna 
30 euro per maand. Het betekent dat deze kosten ook bij tal van andere respon-
denten voorkwamen. Deze kosten zijn redelijk wijd verspreid. In de hierna vol-
gende grafiek is N het aantal respondenten waar de zorgkost voorkomt, en het 
‘gemiddelde’ staat voor de gemiddelde zorgkost (in euro per maand). In al de gra-
fieken meet de lijn ZVZ de huidige mantelzorgpremie van 130 euro. 

 

Bron: Eigen berekening op enquête bij steekproef ZVZ en steekproef ZFF samen 

Figuur 8.1 Gemiddelde niet-medische kosten bij diegenen waar de kosten voorkomen, bij de 
twee steekproeven samen, in euro per maand 
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Bron: Eigen berekening op enquête bij steekproef ZVZ en steekproef ZFF samen 

Figuur 8.2 Mediaan niet-medische kosten bij diegenen waar de kosten voorkomen, bij de twee 
steekproeven samen, in euro per maand 

 

Bron: Eigen berekening op enquête bij steekproef ZVZ en steekproef ZFF samen 

Figuur 8.3 Gemiddelde niet-medische kosten bij diegenen waar de kosten voorkomen, bij de 
respondenten ZVZ, in euro per maand 
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4. Macro-economische raming van de diverse kostensoorten 

Op basis van de twee steekproeven kunnen wij ook een raming maken van de 
totale omvang van de onderscheiden kostensoorten. In tabel 8.3 geven wij zowel 
voor de steekproef van de ZFF als voor de ZVZ steekproef voor de verschillende 
cumulaties van kosten, het aantal personen dat er mee geconfronteerd wordt, de 
gemiddelde kostprijs, de gemiddelde tegemoetkoming die men krijgt van de 
zorgverzekering (130 euro per maand of 1 560 per jaar) en de omrekening van 
deze kost en tegemoetkoming voor een totale populatie van 117 000 gerechtigden 
mantelzorg- en thuiszorgpremie in 2008 (bedragen in miljoen euro). De tabel bevat 
ook voor de respondenten van de steekproef ZFF het aantal personen die een 
bepaalde kost hebben, de gemiddelde kost per maand en per jaar en de theoreti-
sche minimum en maximum bedragen van het zorgforfait, ook per jaar. Wij heb-
ben hier niet meer verder omgerekend naar de totale populatie omdat wij geen 
verdere scenario’s hebben voorzien om deze doelgroep op één of andere manier in 
de uitbreiding van de zorgverzekering te betrekken. Het valt overigens op dat 
deze kosten minder vaak voorkomen, maar daarom niet minder zijn voor diege-
nen die zij treffen. Zo zijn de kosten voor de professionele hulp (cumul 1 tot 3) 
hoger in de steekproef ZFF, maar nadien komen er minder kosten bij. Wel komen 
ook deze kosten minder voor, zoals wij zullen kunnen opmaken uit de kostenpro-
fielen per deciel (zie paragraaf 5).  

Op basis van de ramingen van de gecumuleerde kostensoorten berekenen wij in 
tabel 8.4 ook de omvang voor de totale populatie ZVZ van elke afzonderlijke kost. 
Het is per kostensoort het verschil van elke kostencumul met de voorgaande. 
Soms kan de gemiddelde kost dalen door een kostensoort toe te voegen omdat 
meer mensen dan binnen de perimeter vallen van de kostendefinitie. Zo is in 
tabel 8.3 de gemiddelde kost per maand voor cumul 4 lager dan cumul 3 
(141,4 euro i.p.v. 152,2 euro) maar de kost voor de totale populatie is groter omdat 
meer mensen deze kost hebben (in de steekproef bijvoorbeeld geldt cumul 4 voor 
317 respondenten van de 527, tegenover 225 voor cumul 3). Zelfs met een lagere 
gemiddelde kost (berekend over de totale groep die deze kosten heeft) zal er een 
kostvolume bijkomen. Het spreekt dan ook voor zich dat naarmate de overheid 
meer kostensoorten wenst te compenseren, de totale budgettaire prijs hoger zal 
zijn.  

Elk van deze bedragen reflecteert het relatieve belang van de verschillende kos-
tensoorten. De categorie ‘gezinszorg’ staat met zijn 49,7 miljoen euro voor het 
aandeel eigen bijdragen dat de gerechtigden op de thuiszorgpremie dragen in de 
financiering van de gezinszorg (gemiddeld zo een 20% van de totale kostprijs van 
gezinszorg; de rest wordt ten laste genomen van de overheid). Samen met de twee 
volgende rubrieken is het totale omvang van deze eigen bijdrage 91,2 miljoen of 
bijna 1/3 van de totale niet-medische kosten die wij hier afbakenden. Het is bijna 
de helft van de zeven kostencategorieën die wij weerhouden. Ook de vier vol-
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gende kostencategorieën zijn eenduidig als niet-medische kosten te omschrijven 
en zijn alle samen nog eens goed voor een bijkomende 113,7 miljoen euro.  

Het is over deze eerste zeven kostencategorieën dat wij hierna verder scenario’s 
in aanmerking nemen. De categorie 8 ‘nettoprijs verbanden en injectiespuiten’ is, 
zoals ook kan vermoed worden uit de omschrijving, misschien eerder te omschrij-
ven als een medische kostencategorie. Zij blijft macro-economisch beperkt tot 
ongeveer 9 miljoen euro. De overige meerkosten, categorie 9, en de mantelzorg, 
categorie 10, zijn wel duidelijk van niet-medische aard. Deze kosten worden ver-
oorzaakt door de afhankelijkheid maar zijn moeilijker af te bakenen. Toch zijn het 
beide zeer substantiële kostencategorieën (43,5 en 46,6 miljoen euro voor de totale 
populatie). Een vergoeding voor de mantelzorg bijvoorbeeld kan soms de vorm 
aannemen van het afstaan van een deel van het inkomen om in de kosten te delen 
van het huishouden waar men inwoont. In de volgende scenario’s hebben wij deze 
drie laatste kostencategorieën niet in aanmerking genomen voor extra compensa-
tie. Wij blijven zij echter in beeld brengen omdat zij reële kosten zijn, en bovenop 
komen op de kosten waarvoor wel verdere compensatie wordt gezocht. Hetzelfde 
geldt overigens ook voor de resterende medische kosten die ten laste vallen van de 
zieke, en niet gedekt zijn door de ziekteverzekering.  

 



 

 

Tabel 8.2 Bereik en omvang van de verschillende kostencategorieën, in aantallen, euro per maand, tegemoetkoming per maand en geëxtrapoleerd naar 
de totale populatie zorgverzekering, budget in miljoen euro per jaar, ZVZ en ZFF 

 Cumulnt 
med1_1 

Cumulnt 
med1_2 

Cumulnt 
med1_3 

Cumulnt 
med1_4 

Cumulnt 
med1_5 

Cumulnt 
med1_6 

Cumulnt 
med1_7 

Cumulnt 
med1_8 

Cumulnt 
med1_9 

Cumulnt 
med1_10 

 ZFF          
Steekproef 113          

Aantal 10 17 28 35 81 81 86 87 90 91 
Kost 212,12 170,74 160,54 155,49 92,71 103,58 128,26 139,22 157,52 164,52 
Per jaar 2 545,49 2 048,89 1 926,45 1 865,92 1 112,50 1 242,95 1 539,06 1 670,59 1 890,28 1 974,24 
Min. teg. 261,90 261,90 261,90 261,90 261,90 261,90 261,90 261,90 261,90 261,90 
Max. teg. 523,94 523,94 523,94 523,94 523,94 523,94 523,94 523,94 523,94 523,94 

 ZVZ          
Steekproef 527          
Totale populatie 117 000          

 Cumulnt 
med1_1 

Cumulnt 
med1_2 

Cumulnt 
med1_3 

Cumulnt 
med1_4 

Cumulnt 
med1_5 

Cumulnt 
med1_6 

Cumulnt 
med1_7 

Cumulnt 
med1_8 

Cumulnt 
med1_9 

Cumulnt 
med1_10 

Aantal 132 170 225 317 452 461 473 476 482 492 
Kost 141,39 138,15 152,20 141,42 130,19 141,95 162,60 168,42 200,20 230,16 
Per jaar 1 696,68 1 657,86 1 826,36 1 697,05 1 562,23 1 703,38 1 951,19 2 021,03 2 402,35 2 761,88 
Tegemoet. 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
Per jaar 1 560 1 560 1 560 1 560 1560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 

Totaal in miljoen per jaar, voor de totale populatie        
Kost 49,7 62,6 91,2 119,4 156,8 174,3 204,9 213,6 257,1 301,7 
Tegemoet. 45,7 58,9 77,9 109,8 156,5 159,7 163,8 164,9 166,9 170,4 
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In de meest ruime kostendefinitie lopen de niet-medische kosten op tot 302 mil-
joen euro, en is de huidige tenlasteneming al goed voor een budget van 183 mil-
joen euro. Indien engere definities worden gehanteerd (en in het vervolg van dit 
hoofdstuk zullen wij ons beperken tot en met cumul 7), dan is de totale kost onge-
veer 205 miljoen, waarvan reeds een kleine 91 miljoen is toe te schrijven aan de 
eigen bijdragen in de professionele hulpverlening. De groep die deze kosten heeft, 
krijgt reeds een vergoeding van 164 miljoen wat redelijk in de buurt ligt van de 
totale kostprijs maar toch nog een kloof laat van 20%. Daarenboven zijn die kosten 
ongelijk verdeeld en daarvoor moet een extra mechanisme van verbeterde ten-
lasteneming worden voorzien, dat zo goed mogelijk aansluit bij de werkelijke kos-
ten. 

Als wij hier de redering zouden maken dat de tegemoetkoming van 164 miljoen 
reeds redelijk goed het totale bedrag van de kosten tot en met kostencumul 7 dekt, 
de vervoerkosten, riskeren wij de overige kosten te negeren, ondermeer deze van 
de mantelzorgvergoeding. Dit dreigt haaks te staan op naam en uitgangspunt van 
de Vlaamse Zorgverzekering, met name de creatie van een mantelzorgpremie om 
de mantelzorg ook te stimuleren. Maar nogmaals, ook betaalbare professionele 
zorg ondersteunt mantelzorg. 

Bij deze kostencategorieën kijken wij nu enkel naar de resterende ‘factuur’ voor 
de hulpbehoevende zelf. De reeds aanwezige steun die er zou zijn voor bepaalde 
uitgaven, bijvoorbeeld de publieke financiering van de gezinszorg, de publieke 
financiering voor de poetsdienst, riskeert men uit het oog te verliezen. Ook als 
men bij andere kosten als woningaanpassing, duurzame hulpmiddelen, enkel kijkt 
naar de netto kosten, riskeert men elders gegeven steun te vergeten. Het totale 
kostenplaatje voor de Vlaamse overheid, en de overheid in het algemeen, is ruimer 
dan hier geschetst.  

Eigen bijdragen trachten soms een deel van de last van de financiering te leggen 
bij de gebruiker zelf. Hoeveel wenst men daar van terug te nemen? Alvast hebben 
wij in de scenario’s betreffende de eigen bijdragen in de gezinszorg, niet al te ver 
willen gaan in het terugschroeven van eigen bijdragen in functie van het inkomen, 
om een bestaande beleidskeuze niet te neutraliseren. Inkomensgebonden cliëntbij-
dragen houden immers in sterke mate reeds rekening met de financiële draag-
kracht. Het is een kwestie van te remediëren aan de cumul van eigen bijdragen als 
deze te hoog zijn in functie van de financiële draagkracht. 

Onderstaande bedragen zijn ramingen die een orde van grootte weergeven. 
Zelfs met deze ‘face to face’ enquêtes en met het gebruik van dagboeken, is er het 
probleem van non-respons op bepaalde vragen, of geeft men wel aan dat een 
bepaalde kost voorkomt, maar geeft men geen bedrag op. Diverse oplossingen zijn 
mogelijk als het bijschatten van ontbrekende variabelen, sensitiviteitsanalyses, in 
de veronderstelling dat de resterende groep die geen kosten opgeven dezelfde 
kosten hebben als de rest van de populatie. Voor de transparantie van de bereke-
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ningen hebben wij geen van de mogelijke correcties verder doorgevoerd.54 Hier 
hebben wij de kosten berekend alsof zij voor de totale populatie van toepassing 
zijn, wat een zekere overschatting opleverde. Tegelijk is in de steekproef een 
ondervertegenwoordiging van de oudste groep aanwezig wat een zekere onder-
schatting inhoudt.  

Tabel 8.3 Omvang verschillende kostencategorieën, cumulatieve en afzonderlijke categorieën, 
voor de steekproef ZVZ, geëxtrapoleerd tot de totale populatie, in miljoen euro 

  Kost Cumulatieve kost 

Cumul1_1 Gezinszorg 49,7 49,7 
Cumul1_2 Poetshulp (in het kader aanv. Thuiszorg) 12,8 62,6 
Cumul1_3 Overige professionele niet-medische hulpverlening 28,7 91,2 
Cumul1_4 Nettoprijs verzorgingsmiddelen (excl. verbanden en injec-

tiespuiten) 
28,2 119,4 

Cumul1_5 Nettoprijs duurzame hulpmiddelen (via huurprijs of 
afschrijving netto kostprijs acht jaar) 

37,3 156,8 

Cumul1_6 Nettoprijs woningaanpassingen (via afschrijving netto 
kostprijs en waarborg over acht jaar) 

17,6 174,3 

Cumul1_7 Vervoerskosten 30,6 204,9 
Cumul1_8 Nettoprijs verbanden en injectiespuiten 8,7 213,6 
Cumul1_9 Meerkosten in het huishouden, t.g.v. zorgbehoevendheid 43,5 257,1 
Cumul1_10 Vergoeding mantelzorgers 44,6 301,7 
Cumul 7 min cumul 3: Overige niet-medische kosten 113,7  

5. Uitgangssituatie 

Probleem is dat de verschillende boven opgesomde kostengroepen (cumuls) mis-
schien gemiddeld of zelfs wat de mediaan betreft onder de premie mantelzorg 
gesitueerd zijn, maar deze kosten zijn ongelijk verdeeld. Dit blijkt het best uit het 
kostenverloop per deciel. 

Wij geven hier vooreerst het uitgangspunt voor de totale groep om ons dan 
verder te focussen op de twee aparte steekproeven, met name deze voor de zorg-
verzekering en deze voor de ZFF. Bij het beschrijven van de mogelijke scenario’s 
voor de introductie van een soort maximumfactuur of verhoogde tenlasteneming 
zullen wij ons beperken tot de steekproef ZVZ. De uitbreiding van de deelgroep 
van de ZVZ met personen die nu enkel een ZFF krijgen wordt niet verder bestu-
deerd, te meer daar deze geleidelijk aan gerechtigd worden op de mantelzorg-
premie van de zorgverzekering naarmate zij blijkbaar ouder worden, meer zorg-

                                                 
54 Bij een eerste versie van het rapport hadden wij de hypothese aangenomen dat de gemiddelde 

kost die in 93% van de situaties waar kosten voorkwamen ook van toepassing kan zijn op de 
overige 7% van de observaties. Het brengt de totale kostprijs op een 7% hoger niveau. Aange-
zien wij met een face-to-face bevraging de kost zo goed mogelijk probeerden in te schatten, 
hebben wij deze correctie hier niet nodig geacht. 
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afhankelijk, meer niet-medische kosten hebben en daardoor ook ingeschaald gera-
ken in de zorgverzekering. 

Wij gaan in een aantal scenario’s na in welke mate de huidige tegemoetkoming 
van de mantelzorgpremie er kan voor zorgen deze kosten ten laste te nemen, en 
hoe de netto kost die nu aanzienlijk uitstijgt boven het huidige tegemoetkoming 
van 130 euro kan gereduceerd worden.55  

5.1 Totale steekproef 

In onderstaande grafieken geven wij nu de decielverdeling van de tien be-
schouwde gecumuleerde kostenrubrieken. De grafiek is opgebouwd vetrekkende 
van de eerste kostencategorie ‘gezinszorg’, en dan worden de kost voortdurend 
uitgebreid met meer mensen en hogere kosten. Figuren 8.6 en 8.7 zijn opgesteld 
voor de steekproef ZVZ en ZFF samen (N=640). Twee voorstellingswijzen in 
decielen zijn mogelijk, met name voor diegenen die de kosten effectief hebben en 
voor de totale steekproef. 

5.1.1 Kostenprofiel naar deciel voor diegenen die kosten hebben 

Figuur 8.4 geeft de verdeling over decielen per kostencategorie. Figuur 8.6 geeft de 
verdeling in decielen voor diegenen die een kost opgeven. Naarmate de rubrieken 
ruimer worden zijn dit steeds meer mensen, maar blijft de verdeling in decielen 
telkens tien categorieën vertonen, en wordt daarover de verdeling geschetst. Per 
cumul van kostensoorten kunnen wij aflezen hoeveel decielen (elk deciel staat 
voor 10% van de groep) een kost hebben die boven de tegemoetkoming ligt, in de 
grafiek de horizontale lijn op het niveau 130 euro. Naarmate de kostenrubrieken 
ruimer worden varieert dit van drie (onderste lijn) tot vijf decielen (bovenste lijn), 
of 30 tot 50% van de personen die een kost hebben die uitstijgt boven de huidige 
mantelzorgpremie. 

In deze grafiek komen ook personen voor die enkel het ZFF krijgen. Voor hen 
heeft de lijn ‘130’ geen relevantie, aangezien zij de premie niet krijgen. 

                                                 
55 Wij gebruiken in deze scenario’s de mantelzorgpremie die van toepassing is sinds 

1 maart 2009. De kostenramingen dateren van 2008, het jaar dat de enquête werd afgenomen. 
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Figuur 8.4 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de totale steekproef (N=640) 
voor diegenen die kosten hebben, in euro per maand 

5.1.2 Kostenprofiel naar deciel voor de totale steekproef, dus met inbegrip van 
diegenen die bepaalde kosten niet hebben 

In figuur 8.5 nemen wij per kostencategorie ook diegenen mee die geen kosten 
hebben. Uiteindelijk worden dan voor alle kosten het maximum aantal responden-
ten in beeld gebracht van de steekproef. Een aantal hebben de kosten wel. De rest 
niet. Dan kunnen wij in de grafiek aflezen vanaf wanneer men kosten heeft (vanaf 
het aantal decielen waar de kosten voorkomen), en hoeveel decielen kosten heb-
ben die hoger liggen dan de tegemoetkoming van 130 euro per maand (aantal 
decielen die boven de lijn 130 euro uitkomen). In al deze grafieken worden kosten 
in euro per maand weergegeven.  

Figuur 8.5 geeft voor de totale groep bijvoorbeeld weer dat de eerste kostenru-
briek gezinszorg (onderste curven) voorkomt vanaf het achtste deciel (bij 7 decie-
len of 70% komt deze kost niet voor), en dat de kosten enkel uitstijgen boven 
130 euro in het tiende deciel. Dus van deze drie decielen waar de kost voorkomt, 
ligt bij één deciel de kost boven de 130 euro of 1 op 3. Zo kan de figuur verder 
gelezen worden voor de volgende cumuls van kosten. Wij gaan niet in op de cur-
ven per kostensoort afzonderlijk omdat het probleem van de maximumfactuur of 
verbeterde tenlasteneming er juist een is van de cumulatie van kosten.  

Bij de interpretatie van deze curven moet men er mee rekening houden dat in 
het tiende deciel (goed voor 64 respondenten) het steekproefgemiddelde ver-
tekend is door enkele extreme observaties. De werkelijkheid is iets gunstiger. 
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Deze curven geven bijgevolg het kostenverloop weer over de totale steekproef. 
Om die reden verkiezen wij deze voorstellingswijze en hanteren zij verder bij de 
beschrijving van de impact van diverse scenario’s van verhoogde tenlasteneming.  

 

Figuur 8.5 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de totale steekproef (N=640) 
voor alle respondenten, in euro per maand 

5.2 Steekproef ZVZ: uitgangssituatie 

Het referentiepunt voor de hiernavolgende scenario’s van de verbeterde tenlaste-
neming vormt evenwel de situatie in de steekproef ZVZ. In onderstaande 
figuur 8.6 wordt deze opnieuw geschetst aan de hand van cumulatieve kostencur-
ven verdeeld over de totale steekproef van 527, dus met inbegrip van de observa-
ties waar geen kosten voorkomen. Bijvoorbeeld de kostencumul 1 ‘gezinszorg’ 
komt opnieuw voor vanaf het 8e deciel en ligt opnieuw enkel boven 130 euro in 
het laatste deciel. Het is deze grafiek die uitgangspunt is van de vaststelling dat 
(en dat kan blijken uit de macro budgetten) de zorgverzekering de totale niet-
medische kost misschien wel redelijk goed globaal zou kunnen dekken, zeker als 
men beperkte definities hanteert, maar dat dit niet meer het geval is als men de 
verdeling van deze kosten in acht neemt. Iedereen krijgt dezelfde tegemoetko-
ming, en de kosten zijn ongelijk verdeeld. Van de enge tot de meest ruime defini-
tie liggen in onderstaande grafiek bij 1 tot 5 decielen de gemiddelde kosten boven 
de 130 euro. Bij de overige decielen is de tegemoetkoming dan weeral wel vol-
doende. Het is de oppervlakte boven de lijn van 130 euro die wij met een verbe-
terde tenlasteneming of maximumfactuur wensen te reduceren. In de scenario’s 
gaan wij op zoek naar methoden en criteria om deze oppervlakte te reduceren. De 
meest eenvoudige oplossing zou er in kunnen bestaan om via een soort centrale 
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rekening alle kosten vanaf 130 euro ten laste te nemen. Deze is waarschijnlijk prak-
tisch maar ook principieel niet na te streven. De situatie wordt echter wel bena-
derd in sommige scenario’s.  

 

Figuur 8.6 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de ZVZ steekproef (N=527) 
voor alle respondenten, in euro per maand 

In tabel 8.5 geven wij de onderliggende waarden van de kostencurve cumul 7 per 
deciel. Uit de tabel blijkt dat vanaf het 7e deciel de kost hoger ligt dan 130 euro per 
maand. Voor de totale steekproef is deze kost gemiddeld 146 euro; voor diegenen 
die de kost werkelijk hebben is het 163 euro.  

De totale kost is, omgerekend naar een populatie van 117 000 personen die 
thans gerechtigd zijn op een mantelzorgpremie gelijk aan 205 miljoen euro. Het 
totale volume aan uitgekeerde mantelzorgpremies is 182,5 miljoen euro, waarvan 
een goede 10% (18,7 miljoen euro) terecht komt bij personen die zelfs helemaal 
geen kosten hebben voor deze categorieën.  

Bedoeling van de verhoogde tenlasteneming is voor zoveel mogelijk personen 
de kosten die nu boven de 130 euro lijn liggen terug te dringen, hetzij door zij uit 
te sluiten van verhoogde tenlasteneming (dat gaan wij doen in scenario 6.1.1), 
ofwel door zij op één of andere manier te reduceren (verlaagde eigen bijdragen) of 
te compenseren (hogere tegemoetkoming). 
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Tabel 8.4 Basisscenario: kosten en tegemoetkoming per persoon naar deciel en macro-
economische omvang van de kost en de tenlasteneming 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand in euro 
Deciel 1 54 0,00 
Deciel 2 52 3,87 
Deciel 3 53 18,81 
Deciel 4 53 40,31 
Deciel 5 52 71,77 
Deciel 6 53 107,76 
Deciel 7 52 152,74 
Deciel 8 53 191,72 
Deciel 9 53 277,68 
Deciel 10 52 602,14 

Gemiddelde kost over steekproef  527 145,94 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 162,60 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten heeft  163,8 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen kosten 

heeft 
 18,7 

5.3 Steekproef ZFF 

Bij de uitbreiding van de onderzoeksopdracht van de populatie die nu de zorg-
verzekeringspremie krijgt naar de deelgroep die nu al in de ziekteverzekering een 
zorgforfait krijgt, werd nagegaan of zij ook de mantelzorgpremie diende te krij-
gen. Nu reeds is 1/5 van de ZVZ populatie ook gerechtigd op een premie ZFF, 
maar toch komt nog 2/3 van de ZFF populatie niet in aanmerking voor de mantel-
zorgpremie. Er zijn weliswaar twee verschillende toegangspoorten tot beide syste-
men (zie boven ondermeer de verschillende toelatingscriteria en de verschillende 
toegangstrajecten), maar zijn er ook verschillen in de kosten? En is dat een verant-
woording om hen via een nieuwe ‘toegangspoort’ toe te laten tot de ZVZ. Wij 
zagen boven reeds dat naarmate de gerechtigden ZFF ouder en meer hulpbe-
hoevend worden, en ook meer en meer hun weg vinden naar diensten als gezins-
zorg, zij wel voorkomen in de zorgverzekeringpopulatie, en zelfs een hogere kost 
hebben. Indien zij daar nog niet voor in aanmerking komen, hebben zij ook een 
lagere kost (zie ook figuur 7.1). Indien zij recht hebben op beide premies hebben 
zij zelfs een hogere kost dan diegenen die enkel ZVZ krijgen. In onderstaande 
figuur worden nu voor de groep die alleen het ZFF krijgt opnieuw het verloop 



148 Hoofdstuk 8 

 

naar deciel geschetst voor de boven beschreven kostenconcepten, voor de totale 
steekproef en dus met inbegrip van de personen die bepaalde kosten niet hebben.  

Voor de ZFF groep liggen de kosten duidelijk lager dan bij diegenen die nu al 
de ZVZ krijgen. De situaties die boven de 130 euro lijn liggen zijn duidelijk minder 
frequent. Alleen is die 130 euro hier een niet relevante lijn omdat deze personen 
geen tegemoetkoming krijgen uit de ZVZ. Men zou bijgevolg de kosten moeten 
berekenen vanaf de nullijn of in het beste geval een alternatieve lijn trekken op het 
niveau van het zorgforfait dat men krijgt (van 260 tot 523 euro per jaar of een 
goede 20 tot 45 euro per maand). Vraag is zelfs of deze premie uit de ziekteverze-
kering mag afgezet worden tegenover de niet-medische kosten die wij hier in 
beeld brengen. Het zorgforfait kan voor andere meer medische kosten bedoeld 
zijn.  

Voorlopig is geen scenario voorzien om deze groep sneller in te sluiten in de 
zorgverzekering. Het materiaal verzameld binnen het kader van dit onderzoek 
dient verder onderzocht te worden of dit nodig is en via welke weg een bepaald 
gedeelte, bijvoorbeeld deze met de hoogste kosten, zou in aanmerking kunnen 
komen voor een ‘mantelzorgpremie’ van de ZVZ. 

Het openen van een toegangspoort voor vergoeding of extra vergoeding op 
basis van effectief gemaakte kosten (te staven via rekeningen en facturen, zoals 
iemand afziet van forfaitaire beroepskosten in zijn belastingaangifte, omdat hij 
hogere werkelijke kosten kan aantonen) is wel voorzien in de besproken scenario’s 
(zie principe 6 in paragraaf 2 van dit hoofdstuk). De filière dat men op basis van 
werkelijk gemaakte kosten een verhoogde tegemoetkoming krijgt, zou ook kun-
nen gelden voor nog andere personen dan diegenen die nu het ZFF krijgen. Wij 
denken bijvoorbeeld aan kankerpatiënten in de periode dat zij extra geconfron-
teerd worden met kosten. 
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Figuur 8.7 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de ZFF steekproef (N=113) 
voor alle respondenten, in euro per maand 

6. Weerhouden scenario’s en hun impact 

Wij groeperen de scenario’s voor een verhoogde tenlasteneming in drie groepen: 
– scenario’s via een verbeterde tenlasteneming in de diensten zelf; 
– scenario’s via de introductie van een maximumfactuur in de zorg, al dan niet 

operationeel gemaakt in het kader van de zorgverzekering; 
– scenario’s via het gebruik van een gedifferentieerd zorgforfait op basis van een 

afhankelijkheidsschaal. 

Wij beschrijven telkens de condities van het voorgestelde scenario, berekenen de 
impact op het kostenverloop naar deciel, berekenen verder de budgettaire impact 
en geven tenslotte een evaluatie. Deze evaluatie gebeurt op basis van volgende 
dimensies:  
– de administratieve complexiteit; 
– de inkomensselectiviteit; 
– het bereik of dekkingsgraad (hoeveel begunstigden worden geholpen); 
– de selectiviteit op basis van zorgafhankelijkheid; 
– de budgettaire kost voor de overheid. 

Het referentiepunt is de totale niet-medische kost die wij hier willen in rekening 
nemen, met name ‘cumul 7’ alle niet-medische kosten tot en met vervoerskosten. 
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6.1 Scenario’s met een verbeterde tenlasteneming in de diensten zelf 

6.1.1 Franchise voor gebruiker van kost gezinszorg boven 3,91 euro per uur 

De eerste belangrijke kostencomponent die bijna 1/5 van de personen treft die de 
thuiszorgpremie krijgen, is de eigen bijdrage in de gezinszorg. De tarievenstruc-
tuur kent reducties toe voor langdurige zorgsituaties, en zorgintensieve situaties, 
maar legt hogere bijdragen op naarmate het inkomen hoger is. In dit eerste scena-
rio wensen wij na te gaan hoeveel de kosten per maand boven de mantelzorgpre-
mie van 130 euro blijven liggen, in de hypothese dat de eigen bijdragen in de 
gezinszorg boven de gemiddelde eigen bijdrage van 3,91 euro per uur, volledig 
ten laste komt van de gebruiker. Deze kost wordt als het ware ‘weggecijferd’ uit 
het kostenprofiel. Het wordt een soort ‘franchise’ ten laste van de gebruiker 
omwille van zijn hoger inkomen. Wij bekijken het verloop van de kosten die over-
blijven. Het zijn de eigen bijdragen in de gezinszorg (cumulntmed1_1) die herbe-
rekend worden. De overige kostencategorieën blijven onveranderd. In figuur 8.8 
wordt het kostenverloop geschetst zonder enige aftrek van de mantelzorgpremie. 
Deze wordt verder in beeld gebracht door de horizontale lijn op het niveau van 
130 euro. Men kan dan uit de grafiek aflezen hoeveel decielen voor welke kosten 
boven deze ‘mantelzorgpremie’-lijn uitstijgen. Elk deciel staat voor 10% van de 
steekproef, en dus ook voor 10% van de populatie van goed 117 000 gerechtigden. 

Dit eerste scenario impliceert dat wij een soort van franchise voorzien voor de 
hoge inkomens waarbij de kost voor gezinszorg boven een gemiddelde prijs van 
3,91 euro niet meer in beeld wordt gebracht en dus verondersteld wordt dat het 
volledig ten laste moet genomen worden van de hulpbehoevende persoon. Het 
bedrag aan kostenbesparing dat hier in beeld wordt gebracht is dus virtueel: wij 
gaan er van uit dat men dit zelf draagt. In de tabel hieronder wordt hiermee onge-
veer 14 miljoen euro bereikt van een totaal van 50 miljoen aan eigen bijdragen in 
de gezinszorg voor deze populatie (zie cumul 1 in tabel 8.3). Ongeveer 1/3 van 
deze kost is dus veroorzaakt door een hoger dan gemiddelde prijs voor gezins-
zorg. Wij hanteren hier het principe dat wij de eigen bijdragen naar draagkracht in 
de gezinszorg niet willen aantasten. Voor de rest is nog geen nieuwe maatregel 
‘geënsceneerd’ in scenario 6.1.1. Wij hebben enkel een deel van de kosten buiten 
beeld gezet. Zij gaan in alle geval NIET in aanmerking komen voor extra tenlaste-
neming door de overheid omdat zij hoger zijn in functie van de draagkracht van 
de hulpbehoevende. Zoals blijkt uit tabel 8.6 wordt daarmee de kost die nog 
gedekt zou moeten worden door een extra tegemoetkoming kleiner. In een aantal 
volgende scenario’s proberen wij dit te realiseren. Let wel dat wij in deze en vol-
gende scenario’s in de tabellen onze blik zullen beperkten tot een beperkte defini-
tie van niet-medische kosten, met name tot en met vervoerskosten (cumulnt-
med1_7). De totale kosten voor cumul 7 die zouden moeten teruggedrongen wor-
den tot het niveau van de huidige mantelzorgpremie dalen van 205 miljoen euro 
tot 191 miljoen euro. 
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Figuur 8.8 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de ZVZ steekproef (N=527) 
voor alle respondenten, scenario 6.1.1 

Referentiepunt voor de graad van tenlasteneming is dus de curve voor de 
cumul 7, alle niet-medische kosten tot en met vervoerskosten (in de grafiek aange-
duid met ‘+vervoerskosten’. Wij hernemen in onderstaande tabel 8.5 de gemid-
delde kost per deciel voor deze kostendefinitie. De decielverdeling is berekend op 
de totale steekproef (527 respondenten) zodat er per deciel 53 (of 52) observaties 
zijn.  

Gemiddelde niet-medische kosten, voor N= 527, na plafonneren eigen bijdrage 
gezinszorg op 3,91 euro per uur, groep ZVZ
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Tabel 8.5 Budgettaire implicatie van het scenario 6.1.1 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand in euro 
Deciel 1 54 0,00 
Deciel 2 52 3,87 
Deciel 3 53 18,55 
Deciel 4 53 38,79 
Deciel 5 52 67,85 
Deciel 6 53 102,21 
Deciel 7 52 143,68 
Deciel 8 53 179,75 
Deciel 9 53 256,85 
Deciel 10 52 556,28 

Gemiddelde kost over steekproef  527 136,10 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 151,63 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  191,1 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: hier franchise voor hoge inkomens  13,8 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen 
kosten heeft 

 18,7 

Voor de totale steekproef is deze gemiddelde kost na deze correctie op 136,1 euro 
per maand terechtgekomen. Met een gemiddelde premie van 130 euro zou dit 
bijna volledig gecompenseerd zijn. Maar niet iedereen heeft deze kosten. In werke-
lijkheid hebben maar negen decielen of 473 respondenten deze kost, en ligt het 
gemiddeld bedrag voor hen op 151,6 euro. De oorspronkelijke kost voor de cor-
rectie lag op 162,6 euro. Omgerekend naar de totale populatie van 117 000 genie-
ters van de mantelzorgpremie komt de vroegere kost neer op 204,9 miljoen euro, 
terwijl de uitsluiting van de franchise van 3,91 euro deze macro-economische kost-
prijs reduceert tot 191,1 miljoen euro. De franchise van 3,91 euro komt neer op 
13,8 miljoen euro. Zij wordt verondersteld gedragen te worden door diegenen 
wier prijs per uur gezinszorg effectief hoger is dan 3,91 euro. De 13,8 miljoen is 
ongeveer 1/3 van de totale eigen bijdragen voor de gezinszorg die wij konden 
berekenen voor deze populatie (50 miljoen euro). De totale niet-medische kost die 
onvoldoende gedekt zou kunnen zijn is nu 191,1 miljoen euro. De zorgverzeke-
ringspremie die aan deze groep wordt uitgekeerd is 163,8 miljoen voor diegenen 
die kosten hebben, en 18,7 miljoen voor diegenen die zelfs geen kosten hebben. In 
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totaal is de mantelzorgpremie, geraamd voor 117 000 gerechtigden, goed voor een 
budget van 182,5 miljoen per jaar.  

6.1.2 Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 10% van het 
beschikbaar inkomen en betalen van een gedifferentieerd forfait 

In dit scenario beperken wij de kosten van gezinszorg en poetshulp (in feite is dit 
cumul 2) in het kader van de aanvullende thuishulp tot 10% van het inkomen, en 
daarenboven voorzien wij een gedifferentieerd forfait voor de overige kosten 
(cumul 7 - cumul 2). Het gedifferentieerd forfait wordt toegekend op basis van 
dezelfde categorieën van hulpbehoevendheid, maar er wordt maar één bijkomend 
forfait bepaald van 130 euro. Dit is een variant van scenario 6.3.3 met dien ver-
stande dat voorafgaandelijk de eigen bijdragen in gezinszorg en poetshulp wor-
den geplafonneerd. De forfait wordt toegekend aan dezelfde vier categorieën van 
zware tot zeer zware afhankelijkheid, bepaald door de afhankelijkheidsschaal 
Katz of BEL (zie 6.3.3). 

6.1.3 Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 5% van het 
beschikbaar inkomen en betalen van een gedifferentieerd forfait 

Dit is een variant van scenario 6.1.2, maar hier worden de eigen bijdragen in de 
gezinszorg en de poetshulp geleverd in het kader van de aanvullende thuishulp 
beperkt tot 5% van het gezinsinkomen.  

6.1.4 Plafonnering van de eigen bijdragen in de gezinszorg 

Een scenario dat nog niet in beeld is gebracht, maar waarvan de kostprijs gemak-
kelijk te berekenen is, is een lineaire vermindering van de eigen bijdragen, bijvoor-
beeld met 25%. Dit zou zowel de hoge als de lage bijdragen reduceren met dat-
zelfde percentage. Budgettair zou dit op 12,5 miljoen neerkomen (25% van 50 mil-
joen euro eigen bijdragen in de gezinszorg voor deze populatie).  

Een denkbaar scenario is dat men deze eigen bijdragen verder herbekijkt. Dit 
veronderstelt een mogelijke herschikking van de tarieven, waarbij gedetailleerde 
berekeningen mogelijk zijn op zowel de enquêtedatabank als de koppeling daar-
van met de administratieve gegevens. Deze data zijn geleidelijk aan binnen geko-
men en verdienen verder geanalyseerd te worden. 

Indien wij er vanuit gaan dat deze hoge uurprijs (zoals in scenario 6.1.1) niet ten 
laste wordt gelegd van de gebruiker, maar dat wij integendeel veronderstellen dat 
de gemiddelde uurprijs de maximumgrens wordt, dan zou de overheid zelf deze 
kost moeten dragen. In dat geval zou 14 miljoen euro extra ten laste vallen van de 
overheid, in de budgetten van gezinszorg. 
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In onderstaande grafiek gaan wij in alvast op een aantal determinanten die de 
totale kost van gezinszorg kan helpen verklaren. Er is immers niet een lineair ver-
band tussen de zorgafhankelijkheid en de kostprijs maar een gecombineerd ver-
band op basis van zorgafhankelijkheid, gezinssituatie, het aantal uren die men toe-
gekend kreeg, en de gemiddelde prijs per uur. Deze wordt zelf verder gemo-
delleerd in de bijdrageschalen op basis van inkomen, zorgintensiteit, en duur van 
de hulpbehoevendheid. De in de toekomst beschikbaar komende VESTA-data-
bank zal toelaten dit meer in detail te bestuderen. Onderstaande grafiek toont aan 
dat de eigen bijdrage per maand in de gezinszorg stijgt met de hulpbehoevend-
heid gemeten aan de hand van de BEL-schaal. Een uitzondering is de laagste cate-
gorie, die meer uitgaven heeft, maar dit vooral omwille van de hogen eigen bij-
drage per uur. Het aantal uren gezinszorg stijgt naarmate de Bel-score hoger ligt, 
met uitzondering van de hoogste afhankelijkheidsschaal, waar het aantal uren 
daalt maar de prijs per uur stijgt. Kan de stijgende prijs het dalend aantal uren ver-
klaren? Kan poetshulp, en private huishoudelijke hulp hier het beeld verder ver-
duidelijken? Verder onderzoek is hier mogelijk op basis van onze enquête, maar 
viel buiten de scope van onze opdracht. 

 

Figuur 8.9 Determinanten van de kost van gezinszorg in functie van hulpbehoevendheid  
(BEL-schaal) 

6.1.5 Impact van een ruimere definitie van de kosten van poetshulp 

In de kostencategorie ‘cumul 2’ houden wij enkel rekening met de poetshulp ver-
strekt in het kader van de aanvullende thuishulp, door gezinszorgorganisaties en 
OCMW-diensten. Niet weinig mensen doen echter ook beroep op eigen poetshulp, 
bijvoorbeeld van personen die als zelfstandigen werken, misschien soms nog in 
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het zwart. Dit kan voorkomen naarmate de eigen bijdrage in de officiële poets-
diensten te hoog wordt en dat men zelf naar alternatieven op zoek gaat, of nog een 
poetsvrouw heeft van voor men hulpbehoevend was. Dit segment evenaart het 
belang van de traditionele diensten (het komt telkens voor bij 52 respondenten of 
telkens 10% van de populatie, zie tabel 8.6). De jongste jaren is heel dit circuit sub-
stantieel vervangen, aangevuld, uitgebreid door poetshulp betaald via diensten-
cheques. Door de omvangrijke publiek financiering van dit stelsel, met inbegrip 
van de fiscale aftrekbaarheid (sinds 2009 is zelfs voor lage inkomens een belas-
tingkrediet mogelijk), is dit segment zelfs de helft groter geworden dan de eerste 
twee categorieën (77 respondenten doen er beroep of 15% van de zwaar hulpbe-
hoevenden). Wij geven in tabel 8.6 ook telkens het gemiddelde bedrag per gebrui-
ker per maand, alsmede de omrekening naar de totale steekproef wat een indica-
tor oplevert voor het relatief belang onderling en ook in de totale kostprijs voor de 
hulpbehoevende persoon. Per maand valt het gebruik van poetshulp in het kader 
van de aanvullende thuishulp het goedkoopst uit, terwijl de zelfstandige poets-
hulp het duurst uitvalt. De poetshulp via de dienstencheques ligt daar tussen in. 
Omgerekend naar de totale steekproef en de gemiddelde kostprijs is deze laatste 
dienst uiteindelijk maar 1/4 van de totale uitgaven die men voor deze werksoort 
tegenkomt: 9,15 euro tegenover de totale prijs van 38 euro. Wij hebben in de ver-
dere analyses enkel deze eerste groep huishoudelijke hulp meegenomen. Het is 
voor discussie vatbaar of ook de twee andere vormen dienen meegenomen te 
worden. In de samenvattende grafiek van hoeveel van het totale kostenplaatje wij 
meenamen in deze analyse van de verhoogde tenlasteneming hebben wij deze 
twee andere soorten poetshup wel meegenomen, ondermeer omdat wij in vroe-
gere studies dit onderscheid niet konden maken (afgezien van het feit dat tot voor 
kort de dienstencheque onbestaande was). Deze ruimere definitie van poetshulp 
verhoogt de gemiddelde kostprijs overigens met meer dan 10%. In bijlagen geven 
wij voor al de onderscheiden categorieën poetshulp ook de decielverdeling. Hier-
uit blijkt dat ook bij de gebruikers van dienstencheques en private poetshulp aan-
zienlijk hoge maandelijkse kostprijzen voorkomen. Voor de poetshulp betaald via 
dienstencheques is dit bijvoorbeeld bijna 250 euro per maand. Dit bedrag ligt ove-
rigens nog perfect binnen de limiet van het aantal cheques dat men mag kopen 
(750 cheques per jaar, aan thans 7,5 euro per cheque of 5,25 euro na fiscale aftrek).  
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Tabel 8.6 Vergelijking diverse vormen van poetshulp 

 Aantal %  
N=527 

Bedrag Bedrag 
N=527 

Poetshulp in het kader van aanvullende thuishulp 52 9,9 92,75 9,15 
Commerciële poetshulp 52 9,9 151,96 14,99 
Poetshulp in het kader van de dienstencheques 77 14,6 94,60 13,82 
Commerciële poetshulp en dienstencheques 128 24,3 118,64 28,82 
Totaal drie vormen  177 33,6 113,04 37,97 

Bron: Eigen berekeningen op enquête ZVZ 

In volgende scenario’s gaan wij verder in op het geheel van de niet-medische pro-
fessionele kosten. 

6.2 Scenario’s met de introductie van een maximumfactuur 

6.2.1 Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 3) hoger dan 
130 euro tot 3% of 5% van het inkomen 

Voor scenario 6.2.1 zijn er twee mogelijkheden, namelijk scenario a waarbij wordt 
gekeken of cumul 3 (alle professionele kosten) verminderd met 130 euro ZVZ-
premie groter is dan 3% van het inkomen. Indien dit zo is, wordt al wat meer dan 
deze 3% bedraagt extra ten laste genomen van de overheid. In figuur 8.10 worden 
de kosten na deze verhoogde tenlasteneming opnieuw in beeld gebracht. In onder-
staande figuur brengen wij de kostencumuls vanaf cumul 3 tot en met cumul 10 in 
beeld. De kostencurven zijn opnieuw zonder aftrek van de 130 euro mantelzorg-
premie die bij al deze situaties aanwezig is. 

Scenario b gaat na of de cumul 3 verminderd met 130 euro ZVZ groter is dan 
5% van het inkomen. De resultaten worden niet weergegeven omdat het criterium 
minder streng is, zodat ook de impact beperkter is.  

Wij zien in onderstaande figuur 8.10 dat de kostencurven reeds aanzienlijk zien 
gedaald. Uit de bijgaande tabel 8.7 blijkt dat voor cumul 7 de gemiddelde kost van 
162,6 euro is teruggedrongen tot 129 euro per maand, en dat 60% (6 decielen) een 
resterende kost zullen hebben die lager is dan 130 euro. Uit een vergelijking van 
tabel 8.7 met de uitgangsituatie in tabel 8.4 kunnen wij leren dat met name de 
hoge kosten effectief afgetopt zijn, maar toch nog niet voldoende laag zijn om 
volledig gedekt te worden voor het resterende gedeelte door de mantelzorgpre-
mie. Hiervoor is wel een extra budget nodig van 23,5 miljoen euro. Bovenop de 
182.5 miljoen euro die de mantelzorgpremie uitmaakt, zou men nog eens 10% 
extra moeten kunnen vinden.  

Deze oefening is praktisch realiseerbaar indien men administratief een teller kan 
opstarten van alle eigen bijdragen in deze niet-medische kostencategorieën 
(gezinszorg, poetsdienst en overige professionele diensten). Wetende dat dit een 
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ruime reeks van dienstverstrekkers omvat, blijft dit een moeilijke maar niet 
ondenkbare piste. 

Eens de teller van facturen beschikbaar is, is het hier voorgestelde stelsel ook 
billijker. Met name de kosten worden beperkt tot een percentage van het inkomen, 
wat betekent dat lage inkomens vlugger een bepaald maximum zullen bereikt 
hebben, waarboven de extra kosten ten laste vallen van de overheid.56 Dit effect 
zou niet gerealiseerd zijn indien men met absolute bedragen werkt, zoals in de 
MAF in de ziekteverzekering. Daar bleek dat de gehanteerde absolute plafonds 
hoger waren als % van het inkomen voor de lage inkomens. Naarmate de inko-
mens hoger waren, was het absolute bedrag een lager percentage van het inko-
men. 

 

Figuur 8.10 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de ZVZ steekproef (N=527) 
voor alle respondenten, scenario 6.2.1 

Men moet er ook rekening mee houden dat hier maar een beperkte groep van de 
totale groep is bereikt, en dat men in deze hypothese één kostensoort laat voor-
gaan op andere kostensoorten, vanuit de optiek dat zij administratief beter con-
troleerbaar zijn. In de mate dat gezinszorg en zeker huishoudelijke hulp, warme 
maaltijden enzovoort ook perfect inwisselbaar kunnen zijn met mantelzorg, wat 
niet het geval is voor de volgende kostencategorieën als verzorgingsmiddelen, 
hulpmiddelen, bestaat het risico dat men sneller diegenen zal ondersteunen die op 
professionele hulp beroep (moeten) doen, en niet diegenen die ook andere hoge 
kostencategorieën tegenkomen omwille van hun zorgafhankelijkheid. 

                                                 
56 Zorgverzekering of van een ander budget op de Vlaamse begroting voor zorguitgaven. 
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Tabel 8.7 Budgettaire implicatie van het scenario 6.2.1 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand in euro 
Deciel 1 54 0,00 
Deciel 2 52 3,87 
Deciel 3 53 18,81 
Deciel 4 53 40,31 
Deciel 5 52 71,77 
Deciel 6 53 107,76 
Deciel 7 52 152,19 
Deciel 8 53 183,58 
Deciel 9 53 228,07 
Deciel 10 52 491,89 

Gemiddelde kost over steekproef  527 129,20 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 143,95 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  181,4 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: grotere tenlasteneming  23,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen 
kosten heeft 

 18,7 

In tabel 8.8 gaan wij nader in op het profiel van de kosten en respondenten die in 
dit scenario worden bereikt. Wij zien dat met de uitbreiding van het kostenbegrip 
tot drie categorieën, er reeds zeven combinaties denkbaar zijn, met elk een ver-
schillende mix van professionele hulp. De meest voorkomende professionele zorg-
situatie is enkel het gebruik van een dienst gezinszorg, gevolgd door gezinszorg 
gecombineerd met één of meer andere diensten. In onderstaande schema worden 
de mogelijke combinaties in beeld gebracht in een Venn-diagram. Het aantal 
observaties per combinatie wordt vermeld, en hun aantal in de totale steekproef. 
Merk op dat hier enkel de observaties zijn geteld waarvan bijkomende informatie 
als duur zorg en inkomen beschikbaar was. 
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Bron: Eigen berekeningen op enquête 

Schema 8.2 Voorkomen van combinaties van professionele thuiszorg, in aantallen en percentages 
t.o.v. totale steekproef deelgroep alleen zorgverzekering (N=417) 

In tabel 8.7 geven wij voor dezelfde aantallen (N) en verder de gemiddelde kost 
(in euro per maand) voor de drie eerste kostenconcepten (cumul 1 = enkel gezins-
zorg; cumul 2 = gezinszorg plus poetsdienst; cumul 3 = gezinszorg plus poets-
dienst plus overige professionele niet-medische zorg). 

Daarnaast geven wij het gemiddeld aantal uren gezinszorg per maand, het 
gemiddeld aantal uren poetshulp per maand (v26_tijd3) en het gemiddeld aantal 
uren overige zorgtijd van niet-professionele zorg, voor zover van toepassing 
(v26_tijdprofntmed). Tenslotte is ook het beschikbaar inkomen gegeven, in euro 
per maand. 

Wanneer maar één soort professionals aan huis komt (bv. enkel gezinszorg, zie 
kader in tabel 8.8), is maar één zorgkostbedrag beschikbaar, en desgevallend iden-
tiek voor de drie kostenconcepten die wij hanteren (cumul 1, cumul 2 en cumul 3) 
omdat gezinszorg cumul 1 is, en er niets meer bij komt in de andere kostencon-
cepten aangezien er maar één dienst is. Er is dan ook maar voor één categorie een 
gemiddelde zorgtijd beschikbaar. Zo is bij 49 personen enkel de dienst gezinszorg 
geleverd, loopt de eigen bijdrage op tot 134 euro per maand (net iets hoger dan de 
mantelzorgpremie) en staat dit voor 32 uren zorg per maand (men herkent een 
zorgsetting van gemiddeld 8 uur per week). De impliciete gemiddelde eigen bij-
drage per uur zou hier ongeveer 4,2 euro zijn. Het beschikbaar inkomen per huis-
houden is 1 769 euro. De eigen bijdrage maakt al 7,5% uit van hun gezinsinkomen.  

49 41
11,75% 9,83%

Totaal 6 9
169 1,44% 2,16%
40,53%

Gezinszorg Overige

Poetshulp ikv 
thuishulp

1,68%

20
4,80%

37
8,87%

7
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Tabel 8.8 Profiel van de niet-medische professionele kosten (verschillende combinaties van  
niet-medische zorg) voor de gerechtigden die alleen de zorgverzekering krijgen 
(N=417) 

Professionele hulpverlening (ZVZ) Variabele N Mean 

Gezinszorg, poetshulp en overige Cumul 1 7 101,95 
  Cumul 2 7 158,79 
  Cumul 3 7 228,16 
  Uren gezinszorg per maand 6 17,04 
  v26_tijd3 (poetshulp i.k.v. aanvullende thuishulp) 6 4,33 
  v26_tijdprofntmed 5 5,81 
  Beschikbare inkomen huishouden per maand 7 1 486,00 
Poetshulp en overige Cumul 1 0  
  Cumul 2 9 107,46 
  Cumul 3 9 239,15 
  Uren gezinszorg per maand 1 34,67 
  v26_tijd3 (poetshulp i.k.v. aanvullende thuishulp) 9 4,61 
  v26_tijdprofntmed 5 2,05 
  Beschikbare inkomen huishouden per maand 9 1 403,49 
Gezinszorg en overige Cumul 1 37 127,99 
  Cumul 2 37 127,99 
  Cumul 3 39 183,87 
  Uren gezinszorg per maand 27 37,38 
  v26_tijd3 (poetshulp i.k.v. aanvullende thuishulp) 0  
  v26_tijdprofntmed 28 1,01 
  Beschikbare inkomen huishouden per maand 35 1 591,14 
Gezinszorg en poetshulp Cumul 1 6 140,18 
  Cumul 2 6 247,15 
  Cumul 3 6 247,15 
  Uren gezinszorg per maand 6 40,18 
  v26_tijd3 (poetshulp i.k.v. aanvullende thuishulp) 7 3,64 
  v26_tijdprofntmed 0  
  Beschikbare inkomen huishouden per maand 7 1 480,68 
Gezinszorg Cumul 1 49 134,25 
  Cumul 2 49 134,25 
  Cumul 3 49 134,25 
  Uren gezinszorg per maand 37 31,92 
  v26_tijd3 (poetshulp i.k.v. aanvullende thuishulp) 0  
  v26_tijdprofntmed 0  
  Beschikbare inkomen huishouden per maand 49 1 768,99 
Poetshulp  Cumul 1 0  
  Cumul 2 20 88,26 
  Cumul 3 20 88,26 
  Uren gezinszorg per maand 5 23,62 
  v26_tijd3 (poetshulp i.k.v. aanvullende thuishulp) 18 4,06 
  v26_tijdprofntmed 0  
  Beschikbare inkomen huishouden per maand 18 1 580,48 
Overige Cumul 1 0  
  Cumul 2 0  
  Cumul 3 41 1 01,44 
  Uren gezinszorg per maand 0  
  v26_tijd3 (poetshulp i.k.v. aanvullende thuishulp) 0  
  v26_tijdprofntmed 31 3,02 
  Beschikbare inkomen huishouden per maand 54 1 662,77 

* V26_tijd3 en v26_tijdprofntmed is de tijd per keer dat men aan huis komt. Gezinszorg is uitge-
drukt in uren per maand. 
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De enkelvoudige zorgsituatie waar alleen poetshulp aanwezig is, komt voor bij 
twintig respondenten. De tijd die men spendeert aan het leveren van de dienst 
poetshulp is gemiddeld vier uur per keer. Naarmate meer diensten aan huis 
komen (‘men kan spreken van meervoudige thuiszorgsituaties’), neemt het 
beschikbare aantal uren hulp toe, maar ook de kostprijs. Dit wordt duidelijk door 
de kostencumuls te vergelijken. De combinatie gezinszorg en poetshulp komt 
minder vaak voor, vermoedelijk wordt of het ene of het andere aangeboden. Het 
vaakst komt gezinszorg en overige niet-medische professionele hulp voor, 
gevolgd door poetshulp en overige niet-medische professionele hulp. Ook poets-
hulp en overige niet-medische zorg kom vaak gecombineerd voor. Poetshulp en 
gezinszorg komen minder vaak gecombineerd voor, vermoedelijk omdat zij deels 
substituten zijn: als men de ene zorg krijgt, heeft men de andere minder vaak 
nodig. Deze combinaties zijn ook goed af te lezen in schema 8.1. In de meer zeld-
zame situaties waar én gezinszorg én poetshulp én overige zorg voorkomen, 
wordt de cumulatie van kosten duidelijk. Bij de eerste groep die de drie kosten-
soorten heeft (zeven personen of 1,3% van de totale steekproef) stijgt de kost van 
102 euro per maand voor alleen gezinszorg (cumul 1) naar 228 euro voor de drie 
samen (cumul 3). Men merkt in deze tabel reeds dat naarmate men meer zorg 
nodig heeft, vermoedelijk naarmate men ouder wordt, het inkomen ook gedaald 
is. Voor deze groep vormt de kostencumul 3 van 228 euro per maand reeds 15% 
van het maandelijks beschikbaar inkomen. Eens te meer wordt een typische karak-
teristiek van de ‘Long-term care’ duidelijk die een beperkte groep (hier 1,91% van 
de totale deelgroep) opzadelt met een voor hen ondraaglijke kost van 15% van 
hun inkomen. 

6.2.2 Beperking van de kosten tot en met vervoerskosten (cumul 7) die hoger zijn 
dan 130 euro tot 3% of 5% van het inkomen 

In scenario 6.2.2 verruimen wij onze ambitie en proberen wij de totale kost van 
cumul 7, verminderd met 130 euro te beperken tot 3 of 5% van het inkomen.  

Voor scenario 6.2.2 zijn er opnieuw twee mogelijkheden, namelijk scenario a 
waarbij wordt gekeken of cumul 7 - 130 euro ZVZ groter is dan 3% van het inko-
men. Indien dit zo is, wordt al wat meer dan deze 3% bedraagt extra ten laste 
genomen van de overheid. De verschillende cumuls gaan dan van cumul 7 tot en 
met cumul 10. 

Scenario b gaat na of de cumul 7 - 130 euro ZVZ groter is dan 5% van het inko-
men. Dit wordt opnieuw niet in beeld gebracht omdat de impact te beperkt is. 
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Figuur 8.11 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de ZVZ steekproef (N=527) 
voor alle respondenten, scenario 6.2.2 

Tabel 8.9 Budgettaire implicatie van het scenario 6.2.2 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand in euro 
Deciel 1 54 0,00 
Deciel 2 52 3,87 
Deciel 3 53 18,81 
Deciel 4 53 40,31 
Deciel 5 52 71,77 
Deciel 6 53 107,74 
Deciel 7 52 149,82 
Deciel 8 53 167,47 
Deciel 9 53 179,63 
Deciel 10 52 237,67 

Gemiddelde kost over steekproef  527 97,39 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 108,50 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  136,7 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: grotere tenlasteneming  68,2 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen 
kosten heeft 

 18,7 

Gemiddelde niet-medische kosten waarbij extra kosten van cumul7-130 >3% van 
het inkomen extra ten laste wordt genomen, voor groep ZVZ
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In bovenstaande grafiek zien wij dat met het effect van het plafonneren van de 
kosten, of verbeterde tenlasteneming optimaal is. Wij beperken ons in deze en een 
aantal volgende grafieken enkel tot de lijnen vanaf cumul 7 (vervoerskosten). De 
curven van oplopende kosten zijn als het ware gaan liggen, en naderen de 
130 euro lijn. Dit scenario neemt net als alle andere alleen het resultaat voor 
cumul 7 in aanmerking, zodat wij enkel naar die curve zouden moeten kijken. De 
waarden van de curve zijn opnieuw terug te vinden in de bijhorende tabel 8.9. De 
gemiddelde kost voor cumul 7 is met 97 euro ver beneden de tegemoetkoming 
van 130 euro per maand. Voor zes decielen liggen de kosten lager, voor het 
zevende liggen de kosten in de buurt van 130 euro. De budgettaire kost van dit 
scenario is aanzienlijk: 68 miljoen euro, of een toename met ongeveer 37% ten 
opzichte van de huidige middelen.  

Naast de kostprijs is verder problematisch dat het systeem, zonder een intro-
ductie van een teller, met aanrekenbare facturen, niet kan geoperationaliseerd 
worden.  

6.3 Scenario’s met een gedifferentieerd forfait 

In volgende scenario’s verkennen wij de mogelijkheid om een gedifferentieerd for-
fait in te voeren in functie van de afhankelijkheidsschaal. Alhoewel de gerechtig-
den op de mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering allemaal hulpbe-
hoevend zijn onderscheiden wij toch drie categorieën, op basis van een gecombi-
neerd gebruik van de Katz-schaal categorieën in de thuisverpleging en een aantal 
afkapgrenzen in de BEL-score. Alhoewel de score-items van de Katz-schaal ook te 
herkennen zijn in de BEL-schaal neemt de laatste nog meer elementen in aanmer-
king (IADL) zodat de afhankelijkheid toch anders wordt gedefinieerd. Wij onder-
scheiden volgende groepen:  
– hoge afhankelijkheid voor respondenten met score B op de Katz-schaal én een 

score tussen 25 en 54 op de BEL-schaal;  
– hoge afhankelijkheid ook voor respondenten met score N of A op de Katz-schaal 

én een score tussen 45 en 54 op de BEL-schaal; 
– zeer hoge afhankelijkheid voor respondenten met score B op de Katz-schaal én 

een score hoger of gelijk aan 55 op de BEL-schaal; 
– zeer hoge afhankelijkheid ook voor respondenten met score C op de Katz-schaal én 

een score hoger of gelijk aan 45 op de BEL-schaal; 
– lage afhankelijkheid in de rest van de steekproef. 

In tabel 8.10 geven wij het aantal respondenten weer waarvoor wij deze scores 
kennen. Merk op dat wij informatie hebben over de afhankelijkheidsschaal bij 509 
van de 527 respondenten die de steekproef zorgverzekering uitmaken. In de sce-
nario’s die volgen zullen wij nu een extra tegemoetkoming (bovenop de 130 euro 
die al deze personen al krijgen) geven aan diegenen die hoge of zeer hoge afhan-
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kelijkheid hebben. Er zijn 107 respondenten met hoge afhankelijkheid en veertig 
met zeer hoge afhankelijkheid. Merk op dat bepaalde combinaties van Katz- en 
BEL-schaal niet voorkomen, met name hoge afhankelijkheid op de ene schaal en 
lage afhankelijkheid op de andere, wat logisch is omdat de schalen mekaar voor 
een deel overlappen. 

Tabel 8.10 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde kost, cumul 7 

Aantal in de steekproef    
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 60 0 0 60 
 25-44 302 15 0 317 
 45-54 44 48 8 100 
 ≥55 0 7 25 32 
 Totaal 406 70 33 509 
Totaal aantal lage afhankelijkheid  362 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  107 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  40 

Respondenten die kost opgaven (cumul 7)   
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 56 0 0 56 
 25-44 267 15 0 282 
 45-54 37 45 7 89 
 ≥55 0 6 25 31 
 Totaal 360 66 32 458 
Totaal aantal lage afhankelijkheid  323 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  97 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  38 

Gemiddelde kost (cumul 7) voor diegenen die kosten rapporteren, in euro per maand 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 171,08   171,08 
 25-44 143,05 130,35  142,37 
 45-54 181,42 187,08 471,63 207,11 
 ≥55  234,57 175,90 187,26 
 Totaal 151,35 178,50 240,59 161,50 
Gemiddelde kost bij lage afhankelijkheid  147,91 
Gemiddelde kost bij hoge afhankelijkheid  176,15 
Gemiddelde kost bij zeer hoge afhankelijkheid 239,64 

Bron: Eigen berekeningen op enquête ZVZ 
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In het tweede deel van de tabel geven wij voor deze categorieën het aantal res-
pondenten op dat werkelijk één of meer van de kostencategorieën die opgenomen 
zijn in cumul 7 rapporteren. Blijkbaar rapporteren er minder mensen kosten dan 
men zou verwachten gezien de hoge tot zeer hoge afhankelijkheid. Dit zijn ofwel 
onnauwkeurige registraties, ofwel heeft men werkelijk geen kosten binnen deze 
categorieën, bijvoorbeeld omdat men volledig kan terugvallen op mantelzorg. Van 
97 respondenten met hoge afhankelijkheid en van 38 personen met zeer hoge 
afhankelijkheid hebben wij kosteninformatie. 

In het derde deel van onderstaande tabel geven wij de gemiddelde kost voor 
diegenen die kosten rapporteren. Voor de personen met hoge afhankelijkheid is 
dit 176 euro per maand; voor de personen met zeer hoge afhankelijkheid is dit 
250 euro per maand. De kosten stijgen dus naarmate de afhankelijkheid toeneemt. 
Toch is dit niet steeds het geval, wat wij kunnen merken bij voornamelijk de cate-
gorie met het C-forfait en een zeer hoge Bel-score. Hier komt men zelfs aanzienlijk 
lagere kosten tegen, wat zou kunnen verklaard worden door meer informele hulp.  

De proef op de som nemend hebben wij de informele zorg ook in beeld gebracht 
voor deze onderscheiden groepen van afhankelijkheid (laag, hoog en zeer hoge 
afhankelijkheid). Wij onderscheiden opnieuw totale informele zorgtijd en ‘harde’ 
zorgtijd. In tabel 8.11 geven wij het aantal respondenten per zorgbehoeftegraad 
die respectievelijk aangaven hulp te krijgen van de eerste en voornaamste mantel-
zorger, en eventueel van een tweede mantelzorger. 425 respondenten gaven op 
hulp te krijgen van de voornaamste verzorger; 258 krijgen ook nog hulp van een 
tweede persoon. Wij hebben de totale mantelzorgtijd weergegeven voor de totale 
groep die van een eerste of bijkomend van de tweede persoon hulp krijgt. Ook 
hebben wij de ‘harde’ zorgtijd apart in beeld gebracht. Finaal zien wij dat de 
mantelzorg toeneemt naarmate men meer hulpbehoevend is, maar dat dit toch 
niet steeds het geval is, bijvoorbeeld bij de zeer zwaar hulpbehoevenden. Daar kan 
men misschien effectief meer beroep hebben kunnen doen op professionele hulp. 
Soms zien wij wel dat voor bepaalde groepen waar de professionele zorgkost lager 
was dan verwacht, de mantelzorg meer aanwezig was. Een andere vaststelling is 
dat de zogenaamde ‘harde’ mantelzorgtijd, die effectief materiële zorg en hulp 
uitmaakt, minder variabel is maar schommelt rond de twintig uren, een drietal 
uren per dag. Misschien is het wel een soort ‘standaardtijd’ die men nodig heeft 
voor een aantal huishoudelijke taken. 
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Tabel 8.11 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en omvang van de informele hulp van de voornaamste en 
tweede mantelzorger, totale zorgtijd en ‘harde zorgtijd’, in uren per week 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale zorgtijd mantelzorger 1) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 53 0 0 53 
 25-44 254 12 0 266 
 45-54 31 40 6 77 
 ≥55 0 7 22 29 
 Totaal 338 59 28 425 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  307 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  83 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  35 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale zorgtijd mantelzorger 2) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 34 0 0 34 
 25-44 143 7 0 150 
 45-54 22 29 5 56 
 ≥55 0 4 14 18 
 Totaal 199 40 19 258 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  177 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  58 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  23 

Gemiddelde zorgtijd mantelzorger 1 en 2 in uren per week (berekend op basis van bovenstaande 
afzonderlijke tijd, als gemiddelde van diegenen die mantelzorg 1 en 2 hebben) 

  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 18,0   18,0 
 25-44 33,0 44,1  33,5 
 45-54 38,3 51,3 22,8 43,8 
 ≥55  26,0 36,5 33,9 
 Totaal 31,1 46,8 33,5 33,5 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   30,4 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   45,4 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  32,0 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale HARDE zorgtijd mantelzorger 1) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 51 0 0 51 
 25-44 252 12 0 264 
 45-54 31 40 5 76 
 ≥55 0 7 21 28 
 Totaal 334 59 26 419 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  303 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  83 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  33 
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Tabel 8.11 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en omvang van de informele hulp van de voornaamste en 
tweede mantelzorger, totale zorgtijd en ‘harde zorgtijd’, in uren per week. Vervolg 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale HARDE zorgtijd mantelzorger 2) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 34 0 0 34 
 25-44 134 7 0 141 
 45-54 21 26 4 51 
 ≥55 0 4 12 16 
 Totaal 189 37 16 242 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  168 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  54 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  20 

Gemiddelde HARDE zorgtijd mantelzorger 1 en 2 in uren per week (berekend op basis van boven-
staande afzonderlijke tijd, als gemiddelde van diegenen die mantelzorg 1 en 2 hebben) 

  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 14,4   14,4 
 25-44 19,8 21,1  19,8 
 45-54 17,5 24,4 14,6 21,0 
 ≥55  21,5 19,1 19,7 
 Totaal 18,7 23,4 18,3 19,4 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   18,9 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   21,4 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  19,0 

Bron: Eigen berekeningen op enquête ZVZ, voor detail zie bijlage tabel B5.2 en tabel B5.3 

 



 

 

Tabel 8.12 Een aantal ruimere definities van niet-medische kosten in functie van de afhankelijkheid, in aantallen en euro per maand 

  Cumul 3 Cumul 7 Cumul 10 Cumul 10 en privé 
poetshulp en 

dienstencheques 

Cumul 10 en privé poets-
hulp, dienstencheque en 

paramedische zorg 
  Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Lage afhankelijkheid 151 148,95 323 147,91 336 209,96 337 237,94 356 316,12 
Hoge afhankelijkheid 44 158,38 97 176,15 101 265,77 102 302,41 105 394,16 
Zeer hoge afhankelijkheid 21 192,58 38 239,64 39 309,33 39 338,05 39 473,20 
Voor alle waar score Katz en BEL voor-

komen  
216 155,11 458 161,50 476 229,94 478 259,87 500 344,76 

Voor 527 die zorgverzekering krijgen  63,58  140,36  207,69  235,70  327,10 

Bron: Eigen berekeningen op enquête ZVZ 
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In tabel 8.12 vergelijken wij de kostencumul voor de drie onderscheiden groepen 
van afhankelijkheid met een aantal andere kostendefinities. Terloops geven wij 
hier ook even de engere kostencategorie cumul 3 en een aantal ruimere kostenca-
tegorieën weer, met name cumul 10 aangevuld met de kosten voor overige poets-
hulp en aangevuld met overige paramedische hulp. Wij zien dat er zowel voor de 
kostencumul 7 die hier voorwerp van verbeterde tenlasteneming is, maar ook voor 
cumul 10, er een duidelijke band is met de afhankelijkheid. Deze cijfers voor de 
ruimere kostencategorie zijn gemiddeld het dubbele van de kost die wij hier 
vooral bekeken hebben. Bij het hanteren van een engere kostencategorie, bijvoor-
beeld cumul 3, eigen bijdragen voor een reeks professionele thuiszorgdiensten, 
zien wij dat veel minder mensen kosten hebben (maar 216 t.o.v. 458 als wij 
cumul 7 gebruiken), zelfs al behoren zij tot personen met hoge tot zeer hoge afhan-
kelijkheid. Vanaf cumul 7 neemt het aantal mensen die kosten opgeven veel min-
der sterk toe (de populatie met kosten is volledig, onze selectie is ‘gesatureerd’), 
maar hun kosten nemen sterk toe. Het illustreert dat de discussie over welke 
kosten men uiteindelijk wil terugbetalen niet zonder belang is.  

In scenario 6.3.6 en 6.3.7 gaan wij de gemiddelde kost cumul 7 aftoetsen met het 
inkomen van deze personen, om een extra tegemoetkoming afhankelijk te maken 
van het aandeel van deze kost in het inkomen. In feite komt het neer op het hante-
ren van een inkomensgrens (zie verder). 

6.3.1 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro (afhankelijk van BEL-schaal en 
Katz-schaal) voor respondenten die meer dan 130 euro kosten hebben voor 
cumul 7 

In dit scenario wordt een bijkomende vergoeding voorzien van 130 of 260 euro 
voor respondenten die meer dan 130 euro kosten hebben voor cumul 7. Of een 
extra vergoeding van 130 of 260 euro wordt uitgekeerd is afhankelijk van de 
gecombineerde scores op de Katz- en BEL-schaal. De groep met hoge afhankelijk-
heid krijgt 130 euro extra; de groep met zeer hoge afhankelijkheid krijgt 260 euro.  

In grafiek 8.12 geven wij het kostenprofiel voor cumul 7 (met inbegrip van ver-
voerkosten) tot en met cumul 10 (mantelzorgkosten inbegrepen). 

Met dit scenario wordt een tegemoetkoming voorzien in functie van de afhan-
kelijkheid, voor diegenen die kosten hebben boven de 130 euro op alle kosten tot 
en met cumul 7. Daarmee is het selectief voor de hoge kostengroepen, en zal het 
budget ook beheersbaar blijven. Het nadeel is dat men opnieuw een teller moet 
kunnen opstarten voor deze kostencategorieën. Indien men dat zou overwegen, 
kan men even goed terugvallen op de plafonnering van de werkelijke kosten zoals 
in scenario 6.2.1. Uiteraard beperkt men hier de hoge kosten tot diegenen die een 
hogere afhankelijkheidsscore hebben, terwijl in scenario 6.2.2 alle hogere kosten 
van cumul 7 boven 130 euro worden ten laste genomen.  
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Figuur 8.12 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de ZVZ steekproef (N=527) 
voor alle respondenten, scenario 6.3.1 

Tabel 8.13 Budgettaire implicatie van het scenario 6.3.1 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand in euro 
Deciel 1 68 -15,52 
Deciel 2 38 2,53 
Deciel 3 53 13,33 
Deciel 4 52 32,47 
Deciel 5 53 50,13 
Deciel 6 53 80,74 
Deciel 7 52 113,95 
Deciel 8 53 159,13 
Deciel 9 53 239,44 
Deciel 10 52 547,85 

Gemiddelde kost over steekproef  527 121,27 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 135,12 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  170,3 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: grotere tenlasteneming  34,6 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen 
kosten heeft 

 18,7 

Gemiddelde niet-medische kosten, na bijkomende vergoeding van 130 of 260 
euro voor respondenten waarbij cumul7 > 130 euro, differentiatie a.d.h.v. de Katz-

en Belschaal, groep ZVZ
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Tabel 8.13 geeft opnieuw de budgettaire implicaties weer. De kosten zouden min-
der sterk teruggedrongen worden, waardoor ‘maar’ 34,6 miljoen extra middelen 
nodig zijn. Budgettair maakt dit tussen scenario 6.2.2 en 6.3.1 een verschil van 
33 miljoen euro, of de helft van de middelen die nodig zijn voor scenario 6.2.2. 

6.3.2 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro voor iedereen (afhankelijk van 
BEL-schaal en Katz-schaal)  

Scenario 6.3.2 is een variant op scenario 6.3.1. In scenario 6.3.2 wordt een bijko-
mende vergoeding voorzien van 130 of 260 euro voor ALLE respondenten die een 
bepaalde score op de Katz- en BEL-schaal overschrijden. Dit wil zeggen dat hun 
kosten voor cumul 7 niet hoger hoeven te zijn dan 130 euro. Een inkomenstoets 
wordt niet gehanteerd. Opnieuw krijgt de groep met hoge afhankelijkheid 
130 euro extra; de groep met zeer hoge afhankelijkheid krijgt 260 euro.  

Wij geven opnieuw de cumuls 7 tot en met 10 weer in de grafiek, en becijferen 
de budgettaire implicaties in tabel 8.14. 

Met scenario 6.3.2 wordt ten volle de kaart getrokken van een differentiëring 
van de tegemoetkoming in functie van de afhankelijkheidsschaal, en wordt een 
gecombineerd gebruik gemaakt van de proxy’s van de Bel- en de Katz-schaal om-
dat zij verschillende afkapgrenzen gebruiken, en daardoor telkens andere zwaar 
zorgbehoevenden groepen indiceren. De tarieven van telkens 130 euro en 260 euro 
zijn eenvoudig en transparant. Het gedifferentieerd gebruik van de schalen is niet 
meer of minder discussieerbaar als het gebruik van één grens om mensen al dan 
niet de uitkering te gunnen (bijvoorbeeld de Bel-score hoger dan 35). ‘Herschaling’ 
zou maar noodzakelijk zijn bij gewijzigde zorgbehoefte (initiatief bij de hulpbe-
hoevende). Er is geen teller meer nodig die er op zou toe zien dat enkel de perso-
nen met hoge kosten een extra vergoeding krijgen. Hier krijgen personen met een 
hogere hulpbehoevendheid een hogere tegemoetkoming. Wat was te voorzien, 
realiseert zich ook: in bijkomende mate zullen personen met geen of weinig kosten 
een tegemoetkoming krijgen. In de hier gebruikte berekening wordt hun kost, 
soms na aftrek van 260 euro, zelfs negatief (situatie twee laagste decielen in 
tabel 8.14). Het kan verder onderzocht worden in welke mate dit in belangrijke 
mate personen zijn die vooral beroep doen op informele zorg, en bepaalde kosten 
reeds gemaakt hebben (bv. een aangepaste woning hebben). Voor die groep met 
veel mantelzorg (te meten via de zorgtijd, tijd voor de harde kern van zorgtijd, of 
ruimer) en hoog zouden scoren wordt het bijgevolg een echte mantelzorgpremie. 
Indien dit effectief zo is, kan overwogen worden de premie enkel te gunnen als 
men beroep moet doen op professionele hulp. Dit riskeert evenwel in te gaan 
tegen een beleid dat mantelzorg juist wenst te ondersteunen. Men zou dit uiter-
aard ook gefaseerd kunnen invoeren. 

Er wordt ongeveer 60 miljoen extra ten laste genomen. De budgettaire kostprijs 
is evenwel 65 miljoen euro (met name de budgetten van 37 en 28 miljoen euro om 
een bijkomende premie van respectievelijk 130 en 260 euro per maand uit te beta-
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len). Het verschil gaat naar personen die een hogere premie krijgen, maar daarom 
niet voor hetzelfde bedrag minder kosten hebben. Onderstaande tabel laat ook 
zien hoeveel personen van de extra tegemoetkoming zouden kunnen genieten. 
Een honderdtal of bijna 20% zou 130 extra krijgen, een veertigtal personen of 8% 
zou zelfs 260 euro per maand extra krijgen. Als wij dit vertalen naar de totale 
populatie van gerechtigden zou dit om respectievelijk bijna 24 000 en 9 000 perso-
nen gaan. Wat de bedragen betreft komen wij met deze tegemoetkoming ook in de 
buurt van de substantiële tegemoetkoming hulp van derden bij de ouderen (zie 
hoofdstuk 1), en ook in de buurt van uitkeringen ‘in cash’ in Duitsland en Oosten-
rijk. Het zou nader onderzocht moeten worden waar in het buitenland precies de 
criteria voor afhankelijkheid gesitueerd zijn, maar indien dit op een gelijk niveau 
zou liggen, zou het enige verschil zijn dat men ginder bij de vergoeding ‘in cash’ 
niet meer op de professionele financiering kan terugvallen. Vraag blijft dan overi-
gens of de systemen bij ons dreigen overgeproportioneerd te worden, of elders 
nog altijd onvoldoende zijn uitgebouwd.  

Wanneer wij ons beperken tot de werkelijk gemaakte kosten, is er aan de ene 
kant nog altijd een onvoldoende compensatie voor de werkelijke hoge kosten, 
terwijl meer mensen een nog hogere premie krijgen zonder dat zij werkelijke uit-
gaven hebben, om redenen hierboven beschreven. Een gefaseerd en selectief 
gebruik wordt hierna geschetst in een aantal volgende scenario’s. 

 

Figuur 8.13 Niet-medische kosten naar kostensoort en per deciel voor de ZVZ steekproef (N=527) 
voor alle respondenten, scenario 6.3.2 

Gemiddelde niet-medische kosten, na bijkomende vergoeding van 130 of 260 
euro voor respondenten, differentiatie a.d.h.v. de Katz-en Belschaal, groep ZVZ
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Tabel 8.14 Budgettaire implicatie van het scenario 6.3.2 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand per persoon 
Deciel 1 53 -129,28 
Deciel 2 75 -9,27 
Deciel 3 31 3,05 
Deciel 4 52 16,28 
Deciel 5 54 39,77 
Deciel 6 52 68,48 
Deciel 7 52 109,72 
Deciel 8 53 159,13 
Deciel 9 53 239,44 
Deciel 10 52 547,85 

Gemiddelde kost over steekproef  527 103,26 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 115,05 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 
Extra tegemoetkoming 130 euro 107 130,00 
Extra tegemoetkoming 260 euro 40 260,00 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  145,0 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: grotere tenlasteneming  59,9 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen 
kosten heeft 

 18,7 

Extra tegemoetkoming 130 23 755 37,1 
Extra tegemoetkoming 260 8 880 27,7 
Totaal tegemoetkoming  64,8 

In vorige scenario’s gingen wij uit van een verdubbeling of zelfs een verdrievou-
diging van de tegemoetkoming voor de zwaar hulpbehoevenden. De bedragen 
zijn gemotiveerd doordat men een zo ruim mogelijke vergoeding, dus ook voor 
diegenen die zeer hoge kosten hebben, zou willen verzekeren. Een ander argu-
ment is dat misschien nog andere kosten dan diegenen die in cumul 7 zijn opge-
nomen dienen gecompenseerd te worden, zodanig dat men een hoog bedrag voor-
ziet. Het nadeel is dat een aantal personen overgecompenseerd worden en een 
tegemoetkoming krijgen zonder werkelijke kosten te hebben. Een mogelijke ver-
klaring van lage werkelijke kosten kan overigens ook de beschikbaarheid van 
mantelzorg zijn. Het nadeel is verder ook de hoge budgettaire kost. 
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 6.3.3 Idem als 6.3.2 maar vergoeding van 50 of 120 euro voor iedereen die zwaar 
tot zeer zwaar hulpbehoevend is 

Een alternatief is om deze extra premies af te stemmen op de werkelijke gemid-
delde kosten. Deze hebben wij berekend in tabel 8.12. In tabel 8.15 en 8.16 gebrui-
ken wij die kosten in nog een ander scenario. De gemiddelde kost voor de hoge 
afhankelijkheid, voor cumul 7 is 176,15 euro; voor de zeer hoge afhankelijkheid is 
het 239,64 euro (cumul 7). Aangezien deze groepen reeds een tegemoetkoming 
krijgen van 130 euro moet enkel de gemiddelde resterende kost nog gecompen-
seerd worden, met name ongeveer 50 euro voor de hoge afhankelijkheid en 
120 euro voor de zeer hoge afhankelijkheid (In werkelijkheid gaat het over 
(176,15 – 130 =) 46,15 euro per maand en (239,64 – 130 =) 109,64, maar wij hanteer-
den afgeronde bedragen). Wij gebruiken deze twee bedragen in een nieuw scena-
rio waarbij iedereen die een hoge of zeer hoge afhankelijkheid heeft bijkomend 
deze vergoeding krijgt. Zoals in scenario 6.3.2 is verder geen inkomenscriterium 
gehanteerd.  

Wij zien in tabel 8.12 dat dit scenario effectief veel minder kost dan het vorige 
scenario (in totaal 27 miljoen euro) terwijl uiteraard dezelfde groep wordt bereikt 
van zwaar tot zeer zwaar hulpbehoevende personen, en het systeem geen inko-
menstoets of selectiviteit hoeft te hanteren. De kosten worden voor 25,1 miljoen 
gecompenseerd, wat ook in vergelijking met vorig scenario impliceert dat minder 
mensen een tegemoetkoming krijgen zonder dat zij extra kosten hebben. In vorige 
scenario noteerden wij 5 miljoen uitkeringen meer dan er kosten gecompenseerd 
werden, hier is dit maar 2 miljoen. Uit het profiel van de resterende kost per 
maand zien wij effectief maar één deciel dat negatieve kosten overhoudt, dus meer 
terugkrijgt dan het uitgaven heeft, terwijl in het vorig scenario dit nog twee 
decielen was. Tevens blijkt dat de resterende kost voor zeven decielen, dus 70% 
gemiddeld onder of juist op de 130 euro terecht te komen, een bedrag gelijk aan de 
huidige mantelzorgpremie.  
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Tabel 8.15 Budgettaire implicatie van het scenario 6.3.3 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand per persoon 
Deciel 1 93 -18,60 
Deciel 2 13 1,05 
Deciel 3 53 9,09 
Deciel 4 52 30,16 
Deciel 5 53 53,97 
Deciel 6 53 90,02 
Deciel 7 53 130,40 
Deciel 8 52 174,92 
Deciel 9 53 257,29 
Deciel 10 52 574,84 

Gemiddelde kost over steekproef  527 128,08 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 142,71 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 
Extra tegemoetkoming 50 euro 107 50,00 
Extra tegemoetkoming 120 euro 40 120,00 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  179,8 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: grotere tenlasteneming  25,1 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen 
kosten heeft 

 18,7 

Extra tegemoetkoming 50 euro 23 755 14,3 
Extra tegemoetkoming 120euro 8 880 12,8 
Totaal tegemoetkoming  27,0 

6.3.4 Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de zwaardere hulpbehoevenden 

Dit scenario bouwt voort op scenario 6.3.2. in plaats van een groep extra 130 euro 
te geven en een andere groep extra 260 euro, krijgt hier de totale groep zwaar tot 
zeer zwaar hulpbehoevenden een premie van 130 euro. Het voordeel is admini-
stratieve vereenvoudiging en transparantie.  

6.3.5 Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de allerzwaarste 
hulpbehoevenden 

In dit scenario bouwen wij opnieuw voort op scenario 6.3.2 maar krijgt de groep 
die extra 130 euro kreeg nu niets meer bij, en krijgt enkel de zwaarst zorgbehoe-
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vende groep 130 euro bij. Een 8% van de populatie zou een extra premie krijgen. 
Het voordeel is een grotere selectiviteit. 

6.3.6 Vervanging van werkelijke kost door gemiddelde kost en toekenning van 
een bijkomend forfait van 130 euro voor die zwaar hulpbehoevenden waar 
deze toegewezen kost (min de premie van 130 euro die zij al krijgen) hoger 
ligt dan 3% van hun gezinsinkomen = hanteren van een gedifferentieerde 
inkomensgrens in functie van de afhankelijkheid 

De scenario’s op basis van een bijkomende forfaitaire tegemoetkoming hebben het 
voordeel dat zij kunnen toegekend worden op basis van een afhankelijkheids-
schaal. Zij hebben het nadeel dat zij personen vergoeden die geen werkelijke kos-
ten opgeven, bijvoorbeeld omdat zij kunnen rekenen op informele hulp, of omdat 
zij bijvoorbeeld geen beroep doen op bepaalde hulp omdat zij het niet zouden 
kunnen betalen. Dit kan verder onderzocht worden op basis van onze enquête. 

Scenario’s op basis van een maximumfactuur hebben het voordeel dat zij enkel 
rekening houden met de werkelijke uitgaven, en deze kunnen geplafonneerd 
worden in functie van het inkomen. Zij hebben het nadeel dat men deze facturen 
moet opvragen om op een of andere manier een teller van kosten te starten, zoals 
die in de ziekteverzekering kan georganiseerd worden voor de MAF.  

Een scenario om beide voordelen te combineren en de nadelen te vermijden is 
een impliciete kost toe te kennen (te veronderstellen) op basis van de afhankelijk-
heid, en dan deze af te zetten tegen het inkomen. Op basis daarvan zou men dan 
deze impliciete kost kunnen plafonneren tot bijvoorbeeld 3 of 10% van het inko-
men. 

In het begin van punt 6.3 hebben wij de gemiddelde kost cumul 7 berekend 
voor drie categorieën van hulpbehoevendheid (zie tabel 8.12). Wij hebben een 
aantal scenario’s berekend waar wij nu deze impliciete kost gebruiken om een 
extra vergoeding te voorzien. Men kan daarin selectiever of meer genereus zijn. 
Wij weerhielden een redelijk selectief scenario door enkel voor de hoge en zeer 
hoge afhankelijkheid te gaan aftoetsen of de impliciete kost van respectievelijk 
176,15 euro per maand en 239 euro per maand een aanzienlijk beslag zou leggen 
op hun inkomen. De personen met lage afhankelijkheid laten wij niet in aanmer-
king komen. Wij houden ook al rekening met het feit dat zij reeds 130 euro per 
maand krijgen, en trekken die dus af van het gemiddelde bedrag (176,15 - 130 = 
46,15 euro en 239 – 130 = 110 euro).  

Deze toegewezen kost wordt nu afgetoetst met het beschikbaar inkomen. Wij 
hebben de grens vooreerst op 3% van het inkomen gezet. Diegenen waar de impli-
ciete kost (min 130 euro) hoger is dan 3% van hun inkomen, krijgen een extra 
tegemoetkoming van 130 euro. In scenario 6.3.7 ligt die grens op 10%. Deze para-
meters impliceren uiteindelijk gewoon dat wij een gedifferentieerde inkomens-
grens gebruiken om een uitkering te krijgen al naargelang men licht of zwaar hup-
behoevend is. Met name wordt bij de zwaar hulpbehoevende de kost van (176,15 - 
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130 =) 46,15 euro per maand afgezet ten opzichte van het inkomen en dit mag niet 
meer zijn dan 3%. Dit wordt bereikt bij een inkomen van 1 538 euro. Voor de 
zwaar hulpbehoevende personen mag (239,64 - 130 =) 109,64 euro per maand 
afgezet tegen het inkomen niet meer zijn dan 3%. Dat wordt bereikt bij een inko-
men van 3 654 euro per maand. Het spreekt van zelf dat deze grenzen redelijk 
hoog liggen, wat maakt dat redelijk veel mensen onder de drempel vallen en dus 
de bijkomende premie van 130 euro zullen krijgen. Dit zal zeker het geval zijn bij 
de zwaar hulpbehoevenden.  

Tabel 8.16 Budgettaire implicatie van het scenario 6.3.6 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand in euro 
Deciel 1 76 -29,90 
Deciel 2 30 2,25 
Deciel 3 53 12,89 
Deciel 4 52 32,54 
Deciel 5 53 56,16 
Deciel 6 53 91,51 
Deciel 7 52 136,74 
Deciel 8 53 180,56 
Deciel 9 53 264,07 
Deciel 10 52 577,82 

Gemiddelde kost over steekproef  527 130,40 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 145,28 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 

Impliciete kost (-130 euro) hoge hulpbehoevendheid  46,15 
Impliciete inkomensgrens hoge hulpbehoevendheid, in 

euro per maand 
 1 538,33 

Impliciete kost (-130 euro) zeer hoge hulpbehoevendheid  109,64 
Impliciete inkomensgrens zeer hoge hulpbehoevendheid, 

in euro per maand 
 3 654,67 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  183,1 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: grotere tenlasteneming  21,8 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen kos-
ten heeft 

 18,7 

Wij geven hier niet meer de grafische voorstelling van dit scenario op het verloop 
van de kostencurve ‘cumul 7’, maar onmiddellijk de cijfers per deciel en de bud-
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gettaire implicatie. Deze cijfers zijn de werkelijke kosten, min desgevallend de bij-
komende premie van 130 euro die sommigen zullen gekregen hebben. U merkt 
dat er nog steeds mensen voorkomen die een extra vergoeding krijgen omdat zij 
zwaar hulpbehoevend zijn, maar geen kosten hebben zodat hun resterende kosten 
negatief worden. Dit is omdat hen in functie van de hulpbehoevendheid een 
gemiddelde kost werd toegewezen die zij in werkelijkheid niet hebben. Toch is 
deze groep iets minder groot dan in het scenario 6.3.1. Kijken wij onmiddellijk 
naar de totale kost die met bijna 183 miljoen euro een grotere tenlasteneming 
impliceert van 22 miljoen euro. Het scenario bereikt de zwaar hulpbehoevenden 
en voert daarenboven een vergelijking in van de (weliswaar gemiddelde) kosten 
en het inkomen. Bovendien is er geen teller noodzakelijk voor het registreren van 
de gemaakte kosten. Het systeem is bovendien administratief verder eenvoudig 
omdat het met een tweede forfaitbedrag werkt. 

Het scenario om de kosten van cumul 7 te beperken is hier niet veel duurder 
dan scenario 6.2.1 (23,5 miljoen euro) waar men een soort maximumfactuur intro-
duceerde op de kostencumul 3, en aanzienlijk goedkoper (immers selectiever) dan 
de maximumfactuur ingesteld voor cumul 7 in scenario 6.2.2 (68,2 miljoen euro). 
Het kan ook geïmplementeerd worden zonder een tellersysteem.  

6.3.7 Vervanging van werkelijke kost door gemiddelde kost en toekenning van 
een bijkomend forfait van 130 euro voor die zwaar hulpbehoevenden waar 
deze toegewezen kost (min de premie van 130 euro die zij al krijgen) hoger 
ligt dan 10% van hun gezinsinkomen = hanteren van (strengere) 
gedifferentieerde inkomensgrenzen 

Tenslotte hebben wij hetzelfde scenario als 6.3.6 ook uitgerekend in de hypothese 
dat de bijkomende premie slechts gegund wordt aan de zwaar hulpbehoevenden 
waar de impliciete kost (min de 130 euro die men al krijgt) meer dan 10% van hun 
inkomen uitmaakt. Zoals boven reeds geïllustreerd met de 3% grens komen ook 
hier de gehanteerde impliciete bedragen die men stelt t.o.v. het inkomen en die nu 
niet meer mogen bedragen dan 10% van het inkomen, neer op impliciete inko-
mensgrenzen. Voor de zwaar hulpbehoevende personen zal de kost van (176,15 -
 130 =) 46,15 euro per maand niet meer mogen bedragen dan 10% van het inkomen 
wat neerkomt op een inkomensgrens van 461 euro per maand. Voor de zwaar 
hulpbehoevende personen mag (239,64 - 130 =) 109,64 euro per maand afgezet 
tegen het inkomen niet meer zijn dan 10%. Dat wordt bereikt bij een inkomen van 
1 096 euro per maand. Met het hanteren van een ‘tolerantiedrempel’ van 10% dat 
de kosten mogen uitmaken, zal de inkomensgrens veel lager liggen. Voor de 
zwaar hulpbehoevende personen komt men al niet meer in aanmerking van zodra 
het inkomen boven de 461 euro per maand is, dus bijna niemand. Andere percen-
tages zijn denkbaar en leiden tot andere inkomensgrenzen. De hier gehanteerde 
parameters zouden de uiteindelijk gehanteerde inkomensgrenzen kunnen ver-
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antwoorden (verklaren). Men kan naar het publiek toe de keuze uiteindelijk redu-
ceren tot een gecombineerde selectiviteit op basis van inkomensgrenzen en afhan-
kelijkheidsschaal, wat redelijk transparant is. Ook elders (bv. in de tegemoetko-
ming aan ouderen voor hulp van derden) worden dergelijke combinaties van cri-
teria gehanteerd, en differentieert men verder ook de tegemoetkoming. Hetzelfde 
geldt voor de tegemoetkoming die bijvoorbeeld de Vlaamse Liga tegen Kanker 
hanteert (zie supra).  

Tabel 8.17 Budgettaire implicatie van het scenario 6.3.7 

 Cumul 7: tot en met vervoerskosten 

Kost per maand per persoon op basis van scenario N Kost per maand in euro 
Deciel 1 54 -2,41 
Deciel 2 52 3,87 
Deciel 3 53 18,81 
Deciel 4 53 40,31 
Deciel 5 52 71,77 
Deciel 6 53 107,76 
Deciel 7 52 152,74 
Deciel 8 53 191,72 
Deciel 9 53 277,60 
Deciel 10 52 594,72 

Gemiddelde kost over steekproef  527 144,95 
Gemiddelde kost waar hij voorkomt  473 161,50 
Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt 473 162,60 
Tegemoetkoming 527 130,00 

Impliciete kost (-130 euro) hoge hulpbehoevendheid  46,15 
Impliciete inkomensgrens hoge hulpbehoevendheid, in 

euro per maand 
 461,50 

Impliciete kost (-130 euro) zeer hoge hulpbehoevendheid  109,64 
Impliciete inkomensgrens zeer hoge hulpbehoevendheid, 

in euro per maand  
 1 096,40 

Omrekening in macrobudget voor populatie N Kost per jaar in miljoen euro 
Populatie 117 000  
Kost totale populatie op basis van scenario  203,5 
Oorspronkelijke kost totale populatie  204,9 
Verschil in kost: grotere tenlasteneming  1,4 
Tegemoetkoming 130 euro voor de totale populatie  182,5 
Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die kosten 

heeft 
 163,8 

Tegemoetkoming 130 euro voor populatie die geen kos-
ten heeft 

 18,7 

Wij zijn echter geen voorstander voor een te grote complexiteit van deze formules, 
niet voor de administratieve afhandeling, niet omwille van de transparantie voor 
de genieter van de uitkering. Hier hanteren wij verder, eens de selectie is gemaakt, 
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een uitkering die bijkomend 130 euro bedraagt voor wie aan de criteria voldoet. 
Het zullen enkel de zwaar hulpbehoevenden met een laag inkomen zijn die aan 
deze conditie zullen voldoen. Het is een uitermate selectief systeem, wat zich ver-
taalt in een budgettaire kost van amper 1,4 miljoen euro. Tussen scenario 6.3.6 en 
6.3.7 zijn allerlei varianten mogelijk die het stelsel meer of minder selectief maken. 
Het is ook goedkoper dan scenario 6.3.1 (34,6 miljoen euro) waar men ook een 
extra forfait voorziet voor zwaar hulpbehoevenden, op voorwaarde dat hun kos-
ten hoger zijn dan het huidige forfait. Het kan ook geoperationaliseerd worden 
zonder facturen en een teller, die voorzien is in scenario 6.3.1. Het is veel goedko-
per tenslotte dan scenario 6.3.2 dat aan alle zwaar hulpbehoevenden een extra for-
fait voorziet van 130 of zelfs 260 euro (64,8 miljoen euro).  

7. Conclusie 

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat er, meer dan gedacht, diverse mogelijkheden 
zijn om de ongelijke verdeling van de kost van zorg extra ten laste te nemen door 
de Vlaamse overheid, al dan niet in het kader van de zorgverzekering. De ambitie 
van hoe ver men wenst te gaan is een politieke keuze. Het is ook een kwestie van 
budgettaire middelen.  

Wat de mogelijkheden betreft zijn alle pistes die wij voorheen schetsten blijk-
baar mogelijk, maar niet allemaal even eenvoudig. 

Zowel remediëren aan de basis door de tarieven van eigen bijdragen in be-
paalde voorzieningen aan te passen of te plafonneren, als het gebruik van een 
soort van teller voor een aantal facturen die al dan niet beheerst of genereus zou-
den ten laste genomen worden, als ten slotte het gebruik van afhankelijkheids-
schalen en differentiëring van de forfaits zijn denkbaar. Ook een inkomenstoets 
kan daarbij gehanteerd worden. Wij berekenden de impact van de tenlasteneming 
op de oorspronkelijke kosten, de budgettaire impact en het bereik. Bij elke van de 
scenario’s schatten wij ook in of zij administratief mogelijk zijn. 

Sommige wijzigingen creëren ook valkuilen, bijvoorbeeld dat men de differen-
tiëring van de eigen bijdragen die nu bestaat in functie van draagkracht en inko-
men zou compenseren, of de professionele zorg voortrekken op de informele zorg. 
Deze valkuilen werden gesignaleerd. Het is aan de politiek om het karakter van de 
tenlasteneming (meer of minder inkomensgebonden, meer of minder in functie 
van de leefsituatie) te bepalen. 

Het is ook aan de politiek om een lijn te trekken welke kosten men wenst te 
compenseren. Wij hebben oorspronkelijk een tiental niet-medische kosten in beeld 
gebracht. Twee andere categorieën werden er aan toegevoegd (private poetshulp 
en dienstencheques en paramedische zorg). De medische kosten werden volledig 
uit de discussie geweerd, maar verdienen op een later moment wel bestudeerd te 
worden. Voor de gebruiker is immers de cumulatie van alle kosten van belang. 
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Er zijn argumenten om zich te beperken tot de eerste reeks van kosten 
bestaande uit drie groepen van professionele niet-medische hulp, hupmateriaal, 
verzorgingsmiddelen, woningaanpassingen en vervoerskosten. Onvoldoende 
andere medische verzorgingsmiddelen, overige meerkosten in de zorg en vergoe-
ding van mantelzorg, zijn duidelijk ook aanwezig, en veroorzaakt door de ver-
hoogde afhankelijkheid. Tenlasteneming is voor deze categorieën overigens niet 
steeds even eenvoudig. Zo is bijvoorbeeld voor mantelzorg het een feit dat niet 
elke informele hulp wordt gecompenseerd door een vergoeding, misschien er zelfs 
niet echt door gestimuleerd wordt, en het misschien ook niet vraagt. Altruïsme 
kent geen prijs, behalve misschien de hoop op wederkerigheid.  

 Wij hebben ons in de begrotingsramingen beperkt tot de eerste reeks van kos-
ten hierboven opgesomd. In onderstaande tabel vatten wij de budgetten samen 
voor de weerhouden scenario’s. 

Bij de eindafweging hebben wij telkens de argumenten voor en tegen afgewo-
gen op basis van een vijftal dimensies:  
– de administratieve complexiteit; 
– de inkomensselectiviteit; 
– het bereik dekkingsgraad (hoeveel begunstigden worden geholpen); 
– de selectiviteit op basis van zorgafhankelijkheid; 
– de budgettaire kost overheid. 

In onderstaande twee tabellen wordt vooreerst de basissituatie geschetst en nadien 
worden de drie groepen scenario’s weergegeven: 
a) moduleren van eigen bijdragen aan de bron; wij zijn daar evenwel niet te diep 

willen op in gaan omdat voor een systeem als de gezinszorg, dit niet alleen kan 
gemoduleerd worden voor de genieters van de mantelzorgpremie, maar voor 
de totale groep gebruikers zou moeten bekeken worden; 

b) en systeem van maximumfactuur; 
c) het gebruik van een gedifferentieerd forfait in functie van de afhankelijkheid 

en of het inkomen. 

Voor een aantal scenario’s geven wij de varianten aan, maar zijn de implicaties 
niet verder in detail nagegaan. 

Uit de eerste overzichtstabel blijkt dat in elk van de stelsels dat men zou willen 
voorzien, inkomenstoetsen, kostentoetsen en afhankelijkheidstoetsen mogelijk 
zijn.  

Met dit soort van toetsen kan men het stelsel van verhoogde tenlasteneming 
meer of minder selectief maken, en bijgevolg ook meer of minder kostelijk. Maar 
de uiteindelijke kost wordt uiteraard ook bepaald door de kostencategorie waarop 
men zich wenst te richten (hier alle niet-medische kosten tot en met vervoerskos-
ten, in een aantal gevallen beperkt tot de eigen bijdrage in gezinszorg of een iets 
ruimere definitie van professionele zorg). Ook de mate dat men dit ten laste wenst 
te nemen (volledig, ten dele) zal de budgettaire kost mee bepalen. 
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In de laatste tabel geven wij de impact van deze verhoogde tenlasteneming op 
de gemiddelde kost, per persoon, per maand, voor diegenen die de kost hebben en 
voor de totale steekproef. Men kan nagaan in elke mate de kost gemiddeld bene-
den de 130 euro komt die al deze persoenen reeds krijgen. Voor de verdeling van 
deze kosten verwijzen wij naar hoofdstuk 8. 

In een laatste tabel geven wij een vergelijkend overzicht van de resterende kost 
na de verbeterde tenlasteneming, de vergelijking met de oorspronkelijke kost en 
de verbeterde tenlasteneming, die in feite ook de budgettaire kost is (behoudens 
de situatie dat men een hogere kost heeft en toch geen verbeterde tenlasteneming 
omdat sommigen een hogere premie kregen zonder dat zij extra kosten hadden). 
Het huidige budget voor de mantelzorgpremie voor de 117 000 gerechtigden 
ramen wij op 182,5 miljoen. De budgettaire kost varieert van quasi onbestaande 
omdat men zo selectief en streng is geweest (1,4 miljoen) tot een maximumfactuur 
van 68 miljoen als men alle niet-medische kosten hoger dan de huidige premie 
wenst te beperken tot 3% van het inkomen. Ook een gedifferentieerd forfait door 
bovenop de huidige 130 euro voor de zwaar zorgbehoevenden en zeer zwaar 
zorgbehoevenden nog eens respectievelijk 130 en 260 euro te gunnen per maand, 
levert een budgettaire kost op van 65 miljoen. Sommige scenario’s zijn weinig 
waarschijnlijk omdat zij operationeel moeilijk te realiseren zijn. Het scenario 6.3.6 
houdt rekening met de hulpbehoevendheid, de impliciete kosten en het inkomen, 
en zou wel te organiseren zijn. Wij raamden de kostprijs op 21,8 miljoen. Een sce-
nario zonder inkomensselectiviteit maar met een extra vergoeding in functie van 
de zorgafhankelijkheid die wordt teruggebracht tot de werkelijke gemiddelde kost 
van 50 en 120 euro per maand (scenario 6.3.3) kost uiteindelijk 27 miljoen en is 
administratief eenvoudig te implementeren. Men beschikt immers over de Katz- 
en BEL-schaal, of men kan er eenvoudig over beschikken.  

Tal van andere scenario’s en modaliteiten zijn denkbaar. De overheid moet 
echter zelf beslissen wat budgettair voor haar betaalbaar en prioritair is.  



 

 

Tabel 8.18 Synoptische tabel van de evaluatiecriteria voor de verschillende scenario’s voor een verbeterde tenlasteneming van de niet-medische kosten 

Nummer 
scenario 

Omschrijving Administratieve complexiteit Bereik Inkomensselectiviteit Selectiviteit op basis 
van afhankelijkheid 

6.0 Basisscenario Eenvoudig (in functie van be-
staande schalen) 

117 000 Niet (In functie van 
bestaande schalen) 

6.1 Modulering eigen bijdragen gezinszorg (en poetshulp) 

6.1.1 Franchise voor gebruiker van kost gezinszorg boven 
3,91 euro per uur  

Fictief  In feite wel: hoge bij-
drage per uur is gevolg 

van hoogte inkomen 

 

6.1.2 Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 
10% van het beschikbaar inkomen en betalen van een 
gedifferentieerd forfait 

Teller via diensten of VESTA en 
gebaseerd op bestaande schalen 

 Inkomens en kosten-
selectief 

 

6.1.3 Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 5% 
van het beschikbaar inkomen en betalen van een gedif-
ferentieerd forfait 

Teller via diensten of VESTA en 
gebaseerd op bestaande schalen 

 Inkomens en kosten-
selectief 

 

6.1.4 Plafonnering van de eigen bijdragen in de gezinszorg Kan gebeuren in de diensten zelf  Inkomens en kosten-
selectief 

 

6.2 Maximumfactuur 

6.2.1 Beperking van de kosten voor professionele zorg 
(cumul 3) hoger dan 130 euro tot 3% of 5% van het 
inkomen 

Teller via diensten of VESTA  Selectief voor 
werkelijke kosten 

 

6.2.2 Beperking van de kosten voor professionele zorg 
(cumul 7) hoger dan 130 euro tot 3% of 5% van het 
inkomen 

Teller moeilijk te operationalise-
ren 

 Selectief voor 
werkelijke kosten 

 

6.3 Differentiëring in functie van afhankelijkheidsschaal 

6.3.1 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro (afhankelijk 
van BEL-schaal en Katz-schaal) voor respondenten die 
meer dan 130 euro kosten hebben voor cumul 7 

Teller moeilijk te operationalise-
ren 

 Selectief voor 
werkelijke kosten 

Selectief 

6.3.2 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro voor ieder-
een (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) 

Kan op basis van de bestaande 
inschaling of van periodieke her-
ziening 

  Selectief 
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Tabel 8.18 Synoptische tabel van de evaluatiecriteria voor de verschillende scenario’s voor een verbeterde tenlasteneming van de niet-medische kosten. 
Vervolg 

Nummer 
scenario 

Omschrijving Administratieve complexiteit Bereik Inkomensselectiviteit Selectiviteit op basis 
van afhankelijkheid 

6.3.3 Idem als 6.3.2 maar vergoeding beperkt tot extra gemid-
delde kost van 50 en 120 euro voor iedereen (afhankelijk 
van BEL-schaal en Katz-schaal) 

Kan op basis van de bestaande 
inschaling of van periodieke  
herziening 

  Selectief 

6.3.4 Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de zwaardere 
hulpbehoevenden 

Kan op basis van de bestaande 
inschaling of van periodieke  
herziening 

  Selectief 

6.3.5 Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de allerzwaar-
ste hulpbehoevenden 

Kan op basis van de bestaande 
inschaling of van periodieke  
herziening 

  Selectief 

6.3.6 Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulpbehoe-
venden waar gemiddelde kost hoger is dan 3% van het 
inkomen 

Kan op basis van de bestaande 
inschaling of van periodieke  
herziening 

 Inkomens-selectief Selectief 

6.3.7 Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulpbehoe-
venden waar gemiddelde kost hoger is dan 10% van het 
inkomen 

Kan op basis van de bestaande 
inschaling of van periodieke  
herziening 

 Inkomens-selectief Selectief 

Bron:  Samenvatting bespreking scenario’s 
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Tabel 8.19 Budgettaire implicaties van een aantal scenario’s, telkens beperkt tot de cumul 7 van de kosten (tot en met vervoerskosten) 

Nummer 
scenario 

Omschrijving Kost in euro per persoon  

per maand1 

Kost per jaar voor totale 

populatie (in miljoen euro)2 

6.0 Basisscenario a) 145,9 
b) 162,6 
c) 162,6 

a) 204,9 
b) 204,9 
c) - 

6.1 Modulering eigen bijdragen gezinszorg (en poetshulp)  

6.1.1 Franchise voor gebruiker van kost gezinszorg boven 3,91 euro per uur  a) 136,1 
b) 151,6 
c) 162,6 

a) 191,1 
b) 204,9 
c) 13,8 franchise voor hoge 

inkomens zelf 
6.1.2 Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 10% van het beschikbaar inkomen 

en betalen van een gedifferentieerd forfait 
  

6.1.3 Beperking van de kosten gezinszorg en poetshulp tot 5% van het beschikbaar inkomen 
en betalen van een gedifferentieerd forfait 

  

6.1.4 Plafonnering van de eigen bijdragen in de gezinszorg   

6.2 Maximumfactuur 

6.2.1 Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 3) hoger dan 130 euro tot 3% 
van het inkomen 

a) 129,2 
b) 143,95 
c) 162,6 

a) 181,4 
b) 204,9 
c) 23,5 

6.2.2 Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 7) hoger dan 130 euro tot 3% 
van het inkomen 

a) 97,4 
b) 108,5 
c) 162,6 

a) 136,7 
b) 204,9 
c) 68,2 

6.3 Differentiëring in functie van afhankelijkheidsschaal 

6.3.1 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) 
voor respondenten die meer dan 130 euro kosten hebben voor cumul 7 

a) 121,3 
b) 135,1 
c) 162,6 

a) 170,3 
b) 204,9 
c) 34,6 

6.3.2 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro voor iedereen (afhankelijk van BEL-schaal 
en Katz-schaal)  

a) 103,26 
b) 115,05 
c) 162,6 

a) 145,0 
b) 204,9 
c) 59,9 extra tenlasteneming 
d) 64,8 extra budget 
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Tabel 8.19 Budgettaire implicaties van een aantal scenario’s, telkens beperkt tot de cumul 7 van de kosten (tot en met vervoerskosten). Vervolg 

Nummer 
scenario 

Omschrijving Kost in euro per persoon  

per maand1 

Kost per jaar voor totale 

populatie (in miljoen euro)2 

6.3.3 Idem als 6.3.2 maar vergoeding beperkt tot extra gemiddelde kost van 50 en 120 euro 
voor iedereen (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal)  

a) 128,1 
b) 142,7 
c) 162,6 

a) 179,8 
b) 204,9 
c) 25,1 extra tenlasteneming 
d) 27 extra budget 

6.3.4 Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de zwaardere hulpbehoevenden   
6.3.5 Bijkomende vergoeding van 130 euro voor de allerzwaarste hulpbehoevenden    
6.3.6 Toekenning additioneel forfait van 130 euro voor zwaar hulpbehoevenden waar  

gemiddelde kost hoger is dan 3% van het inkomen 
a) 130,4 
b) 145,28 
c) 162,6 

a) 183,1 
b) 204,9 
c) 21,8  

6.3.7 Toekenning additioneel forfait van 130 euro voor zwaar hulpbehoevenden waar  
gemiddelde kost hoger is dan 10% van het inkomen 

a) 144,95 
b) 161,5 
c) 162,6 

a) 203,5 
b) 204,9 
c) 1,4 

1 Kost in euro per persoon per maand: a) Gemiddelde kost over steekproef N=527 
 b) Gemiddelde kost waar hij voorkomt N=473 
 c) Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt N=473 

2 Kost per jaar voor totale populatie (in miljoen euro): a) Kost totale populatie op basis scenario 
 b) Oorspronkelijke kost totale populatie 
 c) Verschil: grotere tenlasteneming 
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Hoofdstuk 9 
Samenvatting en besluit: naar een verhoogde publieke 
tenlasteneming in de zorg 

In het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 was voorzien dat tijdens de nu afgesloten 
legislatuur ‘de gefaseerde invoering van een maximumfactuur voor zorg die 
beschermt tegen onaanvaardbaar hoge kosten in vergelijking met de draagkracht‘ 
zou worden gerealiseerd. Met de goedkeuring op 5 maart 2009 in het Vlaams Par-
lement van het ‘woonzorgdecreet’ werd het principe in de wet ingeschreven om 
gebruikers met hoge persoonlijke bijdragen in verhouding tot een beperkte finan-
ciële draagkracht te garanderen dat de zorg die zij nodig zouden hebben omwille 
van de zorgafhankelijkheid, kosteloos zouden kunnen krijgen of terugbetaald 
zouden krijgen (memorie van toelichting, ontwerp woonzorgdecreet). 

De modaliteiten waaronder dit zou moeten gerealiseerd worden zijn het voor-
werp geworden van de voorliggende ‘Studie ter voorbereiding van het invoeren 
van het systeem van maximumfactuur in de zorg of zorgbonus’. De studie moest 
empirische evidentie en aanbevelingen opleveren voor de introductie van een 
maximumfactuur in de zorg.  

Wij moesten evidentie aanbrengen welke kosten op welke manier beter zouden 
kunnen ten laste genomen worden door de overheid om te vermijden dat de 
cumulatie van kosten een rem omwille van hun inkomen zou betekenen op de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor alle inwoners van Vlaande-
ren. Deze onderzoeksvragen werden geschetst in een eerste hoofdstuk. 

Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen van de resultaten van deze studie? 

1. Bestaande tegemoetkomingen in België en Vlaanderen 

Na in hoofdstuk 3 een aantal theoretische concepten beschreven te hebben voor de 
tenlasteneming van de kosten van de langdurige zorg, werd een inventaris 
gemaakt van welke stelsels van tegemoetkomingen in Vlaanderen en België 
bestaan en welke inkomensgrenzen en afhankelijkheidscriteria gehanteerd wor-
den. Ook de hoogte van de tegemoetkomingen werd geschetst. Wij merken, en 
ook de aanleiding van deze studie is daar een voorbeeld van, de toenemende wil 
van de overheid om initiatieven te nemen voor de kosten van de zorg voor chro-
nisch zieken. Dit proces is overigens nog niet ten einde zodat ons overzicht per-
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manent zou kunnen aangevuld worden. De tegemoetkomingen variëren van eer-
der bescheiden bedragen tot substantiële sommen. Een aantal zijn inkomensge-
bonden, andere weer niet. Een aantal zijn gebaseerd op de werkelijke kosten, 
andere zijn gedifferentieerd in functie van een afhankelijkheidsschaal of andere 
criteria. De verhoogde tenlasteneming in de zorg die de Vlaamse overheid zich 
voorneemt kan zich spiegelen aan elk van deze mogelijkheden. De neerslag daar-
van is terug te vinden in de scenario’s die wij berekenden. Hier is nog een belang-
rijke vaststelling te onthouden. Er bestaan al tal van nieuwe of verbeterde tege-
moetkomingen van de kosten van chronische zorg. Wij hebben daar maar in 
geringe mate mee rekening gehouden bij de uitwerking van de verbeterde tenlas-
teneming door de Vlaamse overheid.  

In dit hoofdstuk hebben wij niet tal van andere tegemoetkomingen van ge-
meenten en provincies in beeld gebracht die ook soms de kosten van chronisch 
zieken wensen te milderen. Samenvattend kan men enkel concluderen dat er een 
plethora van systemen is dat waarschijnlijk zijn administratieve kost heeft en voor 
de burger waarschijnlijk ook niet erg transparant is en ook extra kosten vraagt om 
zich te informeren, en tegemoetkomingen aan te vragen. Ook lijken tal van syste-
men zeer complex te zijn zowel op het vlak van de inkomensberekening, als van 
de bepaling van de hulpbehoevendheid en van de toegekende tegemoetkoming. 
Dit maakt ook dat een vergelijking en evaluatie van de stelsels zeer moeilijk is. Een 
onderzoek naar de mogelijkheden tot vereenvoudiging en stroomlijning is zeker 
wenselijk. 

2. Internationaal 

Uit de internationale vergelijking van systemen van zorgverzekering (Long-term 
care - LTC) blijkt vooreerst dat de nieuwe stelsels van tegemoetkomingen ruimer 
opgevat zijn dan de Vlaamse Zorgverzekering of de verhoogde tenlasteneming die 
men nu voorzien heeft in het woonzorgdecreet. Doorgaans dekken zij de totale 
kost van de chronische zorg. Niveaus zijn bijgevolg niet vergelijkbaar. Wel kunnen 
opnieuw de modaliteiten bekeken worden.  

De buitenlandse tegemoetkomingen zijn minder en minder inkomensgebonden. 
Zelfs in een land als het VK waar dit principe sterk aanwezig was voor de ‘social 
services’ is bij de discussie over de hervorming van de LTC voorgesteld om de 
inkomens of middelentoets voor een aantal tegemoetkomingen weg te werken, 
gezien de tegenstrijdigheid met de ‘free at point of delivery’ in het Nationaal Stel-
sel van Gezondheidszorg (NHS). 

 Ook de mantelzorg is nooit afwezig in het debat. In een aantal landen is er een 
‘in cash’ uitkering. In Duitsland en Luxemburg is die lager als men beroep doet op 
informele zorg. In nog meer landen bestaat er een ‘care allowance’, wat men soms 
ook omschrijft als een ‘consumer oriented’ budget. 
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De forfaits in de tegemoetkomingen variëren soms van rond de 13% tot 132% 
van het inkomen, met name voor de hoogste forfaits in Oostenrijk. Zij krijgen 
daardoor het karakter van een belangrijke ondersteuning van het inkomen waarbij 
sommigen zelfs vrezen dat men dit ook zo percipieert en niet gebruikt om meer 
beroep te doen op professionele zorg.  

Het aantal forfaits is ook meer gedifferentieerd dan in de Vlaamse Zorgverzeke-
ring waar vooralsnog maar één forfaitcategorie was voorzien. Men voegt zowel 
aan de onderkant als aan de bovenkant forfaits toe, bijvoorbeeld in Duitsland 
waar een verlaagd tarief werd ingevoerd dat als een soort ‘wachtkamer’ dient 
voor men in aanmerking komt van de reeds bestaande ‘afhankelijkheidsschalen’.  

3. Design van een ‘grote en grondige bevraging’ van de kosten in 
de thuiszorg 

De opdracht van het verzamelen van empirisch materiaal via ‘de grote en gron-
dige bevraging’ bij een representatieve steekproef van de genieters van de mantel-
zorgpremie in de Vlaamse Zorgverzekering heeft het verwachte resultaat opgele-
verd. De steekproef werd getrokken door het Vlaams Zorgfonds. Op drie niveaus 
werd informatie ingewonnen: via interviews met de hulpbehoevende, via de 
invulling van huishoudboekjes en via de indirecte datalevering vanuit de mutuali-
teiten voor medische consumptie, en vanuit de diensten gezinszorg en het Vlaams 
Zorgfonds. Uiteindelijk werd voor de berekening van de tenlasteneming niet al 
deze informatie reeds gehanteerd, niet in het minst omdat de voorgestelde scena-
rio’s beperkt werden tot bepaalde niet-medische kosten. Eens de overheid zelf een 
bepaald scenario geselecteerd heeft zal deze informatie ook kunnen gebruikt wor-
den om de impact verder te evalueren, onder meer op het vlak van de impact op 
de objectieve en subjectieve bestaanszekerheid, en de mate dat het remedieert aan 
mogelijke zelfbeperkingen op noodzakelijke hulpvragen. Ook de cumulatie met 
nog overblijvende medische kosten is hier niet verder geanalyseerd, net zo min als 
de impact van veelal federale tegemoetkomingen die niet specifiek zijn voor 
bepaalde zorg, en dus kunnen beschouwd worden als een tegemoetkoming voor 
niet-medische kosten. Het eerste zal het beeld dat wij hebben van de cumulatie 
van kosten en toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg verslechteren, het 
tweede zal de situatie positief beïnvloeden. Ook een gedetailleerd beeld van de 
mantelzorg is beschikbaar. Ook daar kon niet op ingegaan worden binnen de con-
touren van deze opdracht. Zo is de informatie beschikbaar in welke mate beschik-
baarheid van mantelzorg al dan niet een criterium kan zijn voor de hogere ten-
lasteneming van de overheid, en in welke mate kosten en vergoeding van de man-
telzorg zelf voorwerp van verhoogde tegemoetkoming moet vormen.  
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4. Welke kosten? 

In dit onderzoek hebben wij ons geconcentreerd op een tiental kostencategorieën 
(de cumulatie daarvan noemden wij cumul 1 tot 10), die wij als ‘niet-medisch’ 
definieerden, met name: 
1. eigen bijdragen in niet-medische professionele zorg, te weten gezinszorg; 
2. eigen bijdragen in niet-medische professionele zorg, te weten poetshulp;  
3. eigen bijdragen in kosten overige niet-medische verstrekkers van zorg en hulp; 
4. verzorgingsmiddelen; 
5. hulpmiddelen; 
6. woningaanpassingen; 
7. vervoerskosten; 
8. medische kosten niet gedekt door de ziekteverzekering;  
9. overige meerkosten in het huishouden omwille van ziekte of afhankelijkheid; 
10. mantelzorguitgaven. 

Daarnaast kunnen nog twee tussencategorieën onderscheiden worden die aan-
zienlijk zijn maar niet noodzakelijk ten laste dienen genomen te worden. Met 
name is er een categorie poetshulp verstrekt door private, zogenaamd commer-
ciële diensten of zelfstandigen en de poetshulp betaalt via dienstencheques 
(cumul 2bis). Een andere categorie zijn alle overige kosten voor paramedische 
beroepen (cumul 11) en medische kosten (cumul 12) die niet verder onderzocht 
werden in het kader van dit rapport.  

Finaal zijn ook van de tien eerste categorieën een drietal kosten niet verder 
weerhouden, met name categorieën 8 tot 10. Wij hebben deze niet weerhouden: 
a) omdat de omschrijving nog meer aansloot bij medische kosten; b) omdat zij 
blijkbaar manifest aanwezig zijn als er naar gevraagd wordt maar toch moeilijk 
aflijnbaar zijn en c) omdat het zuiver mantelzorgkosten zijn. Ook deze laatste 
categorie is voor deze opdracht buiten beschouwing gelaten omdat de overheid 
zich wilde concentreren op de overige niet-medische kosten. Maar ook hier stel-
den zich soms vragen van interpreteerbaarheid: is het een compensatie van kosten 
van de mantelzorger, een vergoeding van zijn inspanningen, of eerder een delen 
in de kosten van het huishouden, of betreft het gewoon giften tussen familieleden.  

In onderstaande figuur 9.1 geven wij de tien kostencumuls, en dan een hergroe-
pering van diegene waarop wij hebben gefocust in de scenario’s voor een verbe-
terde tenlasteneming. De kostencijfers zijn hier berekend voor een totale steek-
proef, lees de totale populatie van personen die gerechtigd waren op de mantel-
zorgpremie. De tien weerhouden niet-medische kostencategorieën zijn goed voor 
een gemiddelde kost van 214 euro per maand. Wij hebben in de scenario’s echter 
vooral de eerste zeven weerhouden, wat stond voor 146 euro per maand. De eerste 
kostencumul gezinszorg is goed voor 36 euro of bijna 1/5 van de totale weerhou-
den niet-medische kost en indien wij het totaal van de drie eerste categorieën 
nemen, eigen bijdragen voor diverse niet-medische professionele zorg, dan is dit 
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goed voor 68 euro of al meer dan de helft van de beschouwde kostencategorieën. 
Met deze eerste zeven kostencategorieën vatten wij 3/4 van de totale kosten van 
eerder niet-medische aard, met inbegrip van nog een aantal verzorgingsmiddelen, 
mantelzorgvergoeding en overige huishoudelijke kosten. Dit komt in totaal op 
214 euro per maand per persoon in de populatie die thans een thuiszorgpremie 
krijgt. Tegenover deze kosten moeten wij dus stellen dat zij allen de mantelzorg-
premie krijgen van 130 euro. Sommigen zullen minder kosten hebben, anderen 
meer. De hiernavolgende scenario’s gaan op zoek naar instrumenten om diegenen 
die meer kosten hebben extra te compenseren.  

In onderstaande grafiek geven wij ter vergelijking nog de kosten cumul 2bis, 
met name de private poetshulp en poetshulp betaald via dienstencheques, en een 
reeks van eigen bijdragen van medische aard (totaal remgelden, supplementen, 
out-of-pocket uitgaven voor bijvoorbeeld geneesmiddelen).57 De eerste reeks uit-
gaven is weggelaten omdat het niet noodzakelijk uitgaven zijn omwille van hulp-
behoevendheid, de tweede reeks omdat het medische kosten zijn. Dat het bedrag 
nog aanzienlijk is wordt wel geïllustreerd in de grafiek: de totale kosten lopen op 
van 214 euro tot bijna 350 euro per maand. 

 

Figuur 9.1 Situering van de in het onderzoek weerhouden kostencategorieën in enge en ruime 
betekenis, in euro per maand voor de totale steekproef zorgverzekering 

Vertaald in macrobudgetten komt het totaal van cumul 10 overeen met 301 mil-
joen euro per jaar niet-medische kosten die nog ten laste vallen van de hulpbehoe-
vende persoon, waarvan wij de eerste zeven categorieën in aanmerking gaan 
nemen voor een verbeterde tenlasteneming door de overheid. Deze staan voor een 
                                                 
57  Cijfers gebaseerd op eigen steekproef of opgehoogd op basis van de studie H. Avalosse et al. 

(zie elders). 
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goede 205 miljoen euro per jaar. Deze populatie krijgt nu reeds 183 miljoen euro 
per jaar onder de vorm van de maandelijkse mantelzorgpremie van 130 euro. Het 
vervolg van het rapport ging na in welke mate een betere tenlasteneming kan 
georganiseerd worden, en wat daarvan de budgettaire implicatie is.  

5. Scenario’s voor verhoogde tenlasteneming 

In dit rapport worden drie methoden gehanteerd om de te hoge niet-medische 
kosten ten laste te nemen: 
– remediëren aan de bron van de ‘in kind’ uitgaven, met name als de eigen bij-

dragen in de kosten van niet-medische personeel, van hulpmiddelen, uitrus-
ting, vervoerskosten (aanpassen aan de tarievenstructuur); 

– introduceren van een maximumfactuur in de zorg of een zorgbonus: dit kan 
zowel in de eigen bijdragestructuur of in de zorgverzekering via het opstarten 
van een teller voor alle eigen bijdragen en tenlastenemingen, en die men dan 
plafonneert. Het plafond kan in absolute termen of in termen van percentage 
van het inkomen; 

– differentiëren van de tegemoetkoming in de zorgverstrekking op basis van één 
of andere afhankelijkheidsschaal die een goede verklaring zou vormen voor de 
extra kosten. 

5.1 Eigen bijdragen moduleren (scenario’s 6.1) 

De Vlaamse overheid kan de eigen bijdragen in een aantal diensten herschikken, 
zowel wat het absolute niveau betreft als in de modulering naar het inkomen. 
Gezien de beperking van de steekproef tot gerechtigden van de mantelzorgpremie 
zijn wij niet exhaustief kunnen ingaan op deze mogelijkheden, omdat heel wat 
gebruikers van deze diensten buiten deze doelgroepen zouden vallen. Wij zijn 
daar dus maar beperkt kunnen op ingegaan omdat dit een hele herdefinitie van de 
eigen bijdrageregeling zou impliceren. Vraag ook voor welke diensten.  

In een eerste scenario hebben wij wel uitgerekend wat het betekent dat men de 
eigen bijdragen in de gezinszorg boven het gemiddelde van 3,91 euro per uur 
expliciet ten laste wenst te houden van de hogere inkomens, als een soort fran-
chise. Dat gaat om ongeveer 14 miljoen van een totaal budget van deze kosten 
voor 50 miljoen of meer dan 1/3, waarvoor wij stellen dat de gebruiker zij zou 
moeten dragen omdat hij voldoende inkomen heeft.  

Een tweede scenario maakt juist de omgekeerde hypothese dat men de bijdrage 
per uur zou plafonneren op dat bedrag, zodat de kost volledig ten laste valt van 
de overheid. 

 



 

 

Tabel 9.1 Budgettaire implicaties van een aantal scenario’s, telkens beperkt tot de cumul 7 van de kosten (tot en met vervoerskosten) 

Nummer 
scenario 

Omschrijving Kost in euro per persoon  

per maand1 

Kost per jaar voor totale 

populatie (in miljoen euro)2 

6.0 Basisscenario a) 145,9 
b) 162,6 
c) 162,6 

a) 204,9 
b) 204,9 
c) - 

6.1 Modulering eigen bijdragen gezinszorg (en poetshulp) 

6.1.1 Franchise voor gebruiker van kost gezinszorg boven 3,91 euro per uur  a) 136,1 
b) 151,6 
c) 162,6 

a) 191,1 
b) 204,9 
c) 13,8 franchise voor hoge 

inkomens zelf 

6.2 Maximumfactuur 

6.2.1 Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 3) hoger dan 
130 euro tot 3% van het inkomen 

a) 129,2 
b) 143,95 
c) 162,6 

a) 181,4 
b) 204,9 
c) 23,5 

6.2.2 Beperking van de kosten voor professionele zorg (cumul 7) hoger dan 
130 euro tot 3% van het inkomen 

a) 97,4 
b) 108,5 
c) 162,6 

a) 136,7 
b) 204,9 
c) 68,2 

6.3 Differentiëring in functie van afhankelijkheidsschaal 

6.3.1 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro (afhankelijk van BEL-schaal 
en Katz-schaal) voor respondenten die meer dan 130 euro kosten heb-
ben voor cumul 7 

a) 121,3 
b) 135,1 
c) 162,6 

a) 170,3 
b) 204,9 
c) 34,6 

6.3.2 Bijkomende vergoeding van 130 of 260 euro voor iedereen (afhankelijk 
van BEL-schaal en Katz-schaal) 

a) 103,26 
b) 115,05 
c) 162,6 

a) 145,0 
b) 204,9 
c) 59,9 extra tenlasteneming 
d) 64,8 extra budget 
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Tabel 9.1 Budgettaire implicaties van een aantal scenario’s, telkens beperkt tot de cumul 7 van de kosten (tot en met vervoerskosten). Vervolg 

Nummer 
scenario 

Omschrijving Kost in euro per persoon  

per maand1 

Kost per jaar voor totale 

populatie (in miljoen euro)2 

6.3.3 Idem als 6.3.2 maar vergoeding beperkt tot extra gemiddelde kost van 50 
en 120 euro voor iedereen (afhankelijk van BEL-schaal en Katz-schaal) 

a) 128,1 
b) 142,7 
c) 162,6 

a) 179,8 
b) 204,9 
c) 25,1 extra tenlasteneming 
d) 27 extra budget 

6.3.6 Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulpbehoevenden waar 
gemiddelde kost hoger is dan 3% van het inkomen 

a) 130,4 
b) 145,28 
c) 162,6 

a) 183,1 
b) 204,9 
c) 21,8  

6.3.7 Toekenning additioneel forfait voor zwaar hulpbehoevenden waar 
gemiddelde kost hoger is dan 10% van het inkomen 

a) 144,95 
b) 161,50 
c) 162,6 

a) 203,5 
b) 204,9 
c) 1,4 

1 Kost in euro per persoon per maand:  a) Gemiddelde kost over steekproef N=527 
 b) Gemiddelde kost waar hij voorkomt N=473 
 c) Oorspronkelijke kost waar hij voorkomt N=473 

2 Kost per jaar voor totale populatie (in miljoen euro): a) Kost totale populatie op basis scenario 
 b) Oorspronkelijke kost totale populatie 
 c) Verschil: grotere tenlasteneming 
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Een derde hypothese zou de veralgemeende daling zijn van de eigen bijdragen in 
de gezinszorg. Dit zou bijvoorbeeld 25% kunnen zijn voor iedereen. Dan komt 
neer op 12,5 miljoen euro (25% van de 50 miljoen) extra ten laste van de overheid. 

De vraag blijft of de tenlasteneming of plafonnering van de eigen bijdragen in 
de gezinszorg en de poetshulp in het kader van aanvullende thuishulp moet 
beperkt worden tot deze categorieën, en of ook de commerciële poetshulp en 
poetshulp betaald via dienstencheques niet moet in rekening gebracht worden. 
Van de laatste weten wij alvast dat daar ook al een aanzienlijke subsidie is voor-
zien en de uitgaven ook fiscaal aftrekbaar zijn. 

5.2 Maximumfactuur (scenario’s 6.2) 

Introduceren van een maximumfactuur voor een beperkte reeks van kosten die 
‘op factuur zijn’ is mogelijk in zowel de Vlaamse Zorgverzekering als in de finan-
ciering van aparte diensten. Als men enkel de professionele zorgkosten neemt 
(cumul 1 tot 3) die boven 130 euro uitstijgen wenst te beperken tot 3% van het 
inkomen, dan zal voor die groep de kosten gereduceerd worden met in totaal 
23,5 miljoen. Er blijven evenwel tal van situaties bestaan waar de kosten aanzien-
lijk boven de mantelzorgpremie liggen. Dit kan verholpen worden door een rui-
mer kostenbegrip te hanteren.  

Als men alle kosten tot cumul 7 (ongeveer alle niet-medische kosten) aan 
dezelfde inkomenstoets wenst te onderwerpen, en te beperken tot 3% van het 
inkomen, zal men voor meer situaties de kosten beperken tot bijna 130 euro per 
maand of minder. Het budget dat dan hiervoor nodig is, is meer dan het dubbele, 
ongeveer 68,2 miljoen euro. Er is bij de groep die men hier bereikt nu reeds een 
budget nodig voor de mantelzorgpremie van 164 miljoen. De introductie van een 
maximumfactuur zou het budget meer dan 1/3 verhogen. Nadeel bij deze ‘maxi-
mumfactuur’ is dat men hiervoor wel een ‘tellersysteem’ moet introduceren. Dit is 
administratief misschien op termijn te realiseren voor een beperkte reeks van kos-
ten/voorzieningen (bv. VESTA voor gezinszorg), maar niet voor alle. Voordeel is 
dat men werkelijke kosten zou kunnen afzetten tegen het beschikbaar inkomen en 
dus de relatieve kost effectief zou kunnen beperken tot bijvoorbeeld 3% van het 
inkomen. Dit is een eerder lage grens, omdat wij hier rekening houden met het feit 
dat er nog overige kosten zijn die wegen op het budget van de hulpbehoevende, 
ondermeer nog ongedekte medische kosten. Volledigheidshalve zouden we dan 
echter ook rekening moeten houden met andere tegemoetkomingen, soms van 
algemene aard.  

5.3 Differentiëren forfait op basis van afhankelijkheid (scenario’s 6.3) 

De tegemoetkoming op basis van een relatief hogere afhankelijkheid op basis van 
de Katz-schaal en de BEL-schaal (beide schalen hebben andere afkapgrenzen en 
criteria) is ten slotte in een derde reeks van scenario’s voorzien. Wij gebruiken 
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deze schalen omdat dit administratief ook het eenvoudigst is, en omdat deze 
schalen overigens redelijk goed presteren, wat niet betekent dat zij niet verder 
kunnen verbeterd worden.  

De totale groep (in de steekproef 527 respondenten) van die nu de mantelzorg-
premie krijgt werd opgedeeld op basis van een gecombineerd gebruik van de 
Katz-schaal en de BEL-schaal in drie groepen, de minst zware hulpbehoevenden 
(384 observaties of 72%), de zwaarhulpbehoevenden (107 observaties of 20%) en 
de zeer zwaar hulpbehoevenden (40 of 8%). Iedereen krijgt de huidige mantel-
zorgpremie van 130 euro. De twee groepen met een hogere graad van hulpbehoe-
vendheid krijgen daarbovenop al dan niet nog eens 130 tot 260 euro extra, afhan-
kelijk van de graad van generositeit van het stelsel dat men wenst in te voeren. Dit 
leidt tot een uiteenlopende budgettaire kost.  

In deze scenario’s vergelijken wij een gedifferentieerd forfait op basis van de 
hulpbehoevendheid dat voor iedereen kan gelden, met een tweede scenario con-
ditioneel met het feit dat de werkelijke kosten een bepaald % van het inkomen 
uitmaken. Een toets op basis van de werkelijke kosten veronderstelt opnieuw het 
bijhouden van een ‘teller’ van facturen. Indien men die conditie niet oplegt werd 
een totale groep van 143 personen hier een extra tegemoetkoming gegund.  

Nadeel bleek dat sommigen een tegemoetkoming krijgen zonder dat zij werke-
lijk zoveel kosten hebben. Dit is vermoedelijk omdat een aantal zwaar zorgbehoe-
venden vooral steunen op mantelzorg waarvoor geen kost wordt aangerekend. In 
deze formule van tenlasteneming zit dus een groter potentieel van ondersteuning 
van de mantelzorg.  

Indien zonder inkomenstoets de zwaar hulpbehoevende 130 euro extra krijgt en 
de zeer zwaar hulpbehoevende 260 euro krijgt (scenario 6.3.2), zou dit een extra 
budgettaire kost impliceren van 65 miljoen euro. Indien wij deze extra premie 
beperken tot de gemiddelde meerkost voor deze twee groepen (50 en 120 euro) is 
de budgettaire meerkost beperkt tot 27 miljoen euro (scenario 6.3.3).  

In de formule maximumfactuur op basis van inkomen kan men gemakkelijker 
een inkomensmodulering doorvoeren, maar ook bij de gedifferentieerde forfaits 
heeft men de mogelijkheid om een inkomenstoets te voorzien (bestaat overigens in 
de tegemoetkoming hulp aan bejaarden). Deze mogelijkheid werd bekeken in een 
laatste scenario (scenario 6.3.6 en 6.3.7). Wij stellen vast dat voor de drie onder-
scheiden groepen van hulpbehoevenden de gemiddelde kosten (hier hanteren wij 
zoals steeds de cumul 7 kostencategorie die het gros van de niet-medische kosten 
bevat) effectief verschillen. Wanneer wij voor de twee zwaar hulpbehoevende 
categorieën in een laatste scenario deze gemiddelde kost afzetten tot het inkomen 
dat deze respondenten hebben, kunnen wij een inkomenstoets opleggen, met 
name dat van deze subgroep enkel diegenen een tegemoetkoming krijgen waar 
die geschatte kost boven de 3% (of hoger als mens strenger wenst te zijn) uitstijgt 
van het inkomen. Het wordt een introductie van een tegemoetkoming die én 
inkomensafhankelijk is én afhankelijk van de hulpbehoevendheid.  
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In sommige van de scenario’s hier beschreven worden uiteindelijk drie catego-
rieën van totale tegemoetkomingen van 130, 260 en 390 euro per maand gehan-
teerd. Deze beginnen in lijn te liggen van sommige in cash tegemoetkomingen in 
het buitenland, en met name voor de laagste categorieën. In het buitenland moeten 
die dan wel alle zorgkosten dekken De mantelzorgpremie in Vlaanderen is aan-
vullend ten opzichte van een ganse reeks van andere voorzieningen. De vooruit-
gang zou substantieel zijn. Zij kunnen ook reeds een substantieel deel uitmaken 
van de laagste inkomens. Voor hen kan het een ingrijpende verbetering van de 
bestaansonzekerheid impliceren. Een lager bedrag wordt in het buitenland 
gegund aan wie de mantelzorg zelf verstrekt. Het zou hoger moeten zijn als men 
professionele zorg gebruikt. Maar men mag niet uit het oog verliezen dat het gros 
van deze professionele zorg reeds publiek gefinancierd is, zodat daar reeds een 
tenlasteneming is voor voorzien. Het zou verder dienen geverifieerd te worden of 
diegenen die in onze databank minder professionele zorg hebben en toch dezelfde 
afhankelijkheidscore, dan meer mantelzorg krijgen. Op het eerste zicht is dit niet 
altijd het geval. Het zou kunnen dat wij hier een groep gaan bereiken die meer 
afhankelijk is en noch mantelzorg, noch professionele zorg krijgen. Het zou in alle 
geval een bevestiging zijn van het beeld dat wij vroeger tegen kwamen dat 
beschikbaarheid van mantelzorg ook beschikbaarheid van professionele zorg uit-
lokt/verzekert. Een Matteüs-effect in de zorg. Misschien bereiken wij via dit stel-
sel een doelgroep die anders onderverzorgd dreigt te worden. Dit dient verder 
geverifieerd te worden aan de hand van informatie beschikbaar in de bevraging 
over niet opgenomen zorg of zorg die men uitstelt omwille van financiële midde-
len. Want de verhoogde premie zou hier wel de nodige professionele zorg kunnen 
uitlokken. Ook moet de noodzakelijke verhoogde tenlasteneming in de thuiszorg 
op een bepaald moment ook afgewogen worden tegen beter ondersteunde resi-
dentiële zorg. 

5.4 Behartenswaardige situaties 

In het hoogste kostendeciel kunnen zich nog situaties voordoen van extreem hoge 
kosten omwille van hulpbehoevendheid (in de steekproef zijn dit soms ook nog 
‘outliers’). In sommige van onze tegemoetkomingen bestaat er een procedure om 
deze in aanmerking te nemen en uitzonderlijk hogere bedragen toe te kennen. Ook 
in Duitsland is dergelijke mogelijkheid ook voorzien voor situaties waar de kosten 
hoger zijn dan de hoogste categorie van hulpbehoevendheid. Ook in de verder 
uitwerking van de hogere tenlasteneming in de Vlaamse Zorgverzekering of in 
ander stelsels kan dit worden voorzien. Overigens bestaat er reeds in de definitie 
van eigen bijdragen in de gezinszorg de mogelijkheid om afwijkingen toe te staan. 
Onze databank laat toe modaliteiten te ‘ensceneren’ (in de betekenis van: in scena-
rio zetten) voor elke uitzonderlijke situatie. De overheid kan best niet een stelsel 
definiëren dat een antwoord zou moeten bieden op elke uitzondering (alhoewel: is 
dat geen ‘zorg op maat’?). Discretionaire bevoegdheid kan daar best gegund wor-
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den aan één op andere commissie die moet toezien op deze behartenswaardige 
situaties. 

6. Implicatie voor de Vlaamse Zorgverzekering 

Het ontwerp van de Vlaamse Zorgverzekering vertrok van één forfaitaire bedrag 
van tegemoetkoming. In de meeste andere stelsels die wij internationaal en ook in 
België tegen komen is er een differentiatie van dit forfait voorhanden. Verant-
woording hiervan was ten dele administratieve eenvoud. Een grotere differentië-
ring van de forfaits kan overwogen worden, en men kan hiervoor terugvallen op 
goede, maar ook verbeterbare en reeds elders gehanteerde afhankelijkheidsscha-
len.  

7. Mantelzorg 

Probleem blijft ook een differentiëring tussen de personen met én zonder mantel-
zorg. Vanuit het oogpunt van het dekken van de behoeften verdienen diegenen 
die niet kunnen terugvallen op mantelzorg extra ondersteuning omdat zij de hulp 
en zorg volledig zullen moeten bekomen van de professionele kant. Een aantal 
landen maken dan ook effectief het onderscheid tussen de tegemoetkoming in 
cash (in functie van afhankelijkheid), waarbij kan vermoed wordt dat men zelf de 
zorg organiseert, en de tegemoetkoming in ‘kind’ die terugvalt op het gebruik 
maken van diensten en voorzieningen 

Vanuit het oogpunt van de ondersteuning van de mantelzorg, weze het symbo-
lisch of via een meer verregaande vergoeding, is dit minder evident, of zelfs niet 
wenselijk. Het probleem kan zich zelfs nog scherper stellen indien professionele 
zorg beschikbaar wordt gesteld in functie van aanwezigheid van de mantelzorg 
(wat het nu de facto ook al is). Een beleid gericht op ook ondersteuning van de 
mantelzorg, wat men kan vermoeden achter een stelsel van ‘mantelzorg- en thuis-
zorgpremie’, staat hier voor een moeilijke keuze.  

8. Inkomensmodulering 

Ten slotte blijft de inkomensdimensie van de tegemoetkoming. Uitgangspunt van 
de Vlaamse Zorgverzekering was (overigens nog verder te realiseren) een finan-
ciering in functie van de draagkracht, en uitkering ongeacht het inkomen in func-
tie van de behoefte. Uit vroeger onderzoek blijkt dat zelfs de beperkte huidige 
tegemoetkoming de facto terecht komt bij een doelgroep met een relatief lager 
inkomen, en hen vaak opnieuw uit het gebied van bestaansonzekerheid haalt 
waarin zij dreigen terecht te komen door de niet-medische kosten. Ondanks de 
universaliteit van het systeem heeft men toch een grote mate van selectiviteit in 
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het resultaat gerealiseerd. Aanvullende inkomensselectiviteit is misschien dan ook 
niet nodig. 

9. Nieuwe doelgroepen 

Doorheen dit onderzoek zijn tal van nieuwe doelgroepen in beeld gekomen die in 
aanmerking zouden kunnen komen voor een verbeterde tenlasteneming.  

Een doelgroep die in het vizier kwam vloeit voor uit de wijze van steekproef-
trekking zelf. Wij hebben aan de ene kant een steekproef getrokken uit de popula-
tie van de genieters van de mantelzorgpremie in het kader van de Vlaamse Zorg-
verzekering. Zij vormde de kern van ons onderzoek en analyses. Van bij het begin 
werd echter gevraagd om na te gaan of niet een grote groep nu reeds onvoldoende 
werd bereikt, met name deze die in de ziekteverzekering een forfait chronisch 
ziekte krijgen. In de steekproef Vlaamse Zorgverzekering (ZVZ) blijkt een goede 
20% ook gerechtigd op te zijn op het zorgforfait (krijgen ZVZ én ZFF). Hun kost is 
ook aanzienlijk hoger. Als wij zij confronteren met de totale aantal gerechtigden 
ZFF in de ziekteverzekering zou dit 1/3 zijn; 2/3 blijft vooralsnog uitgesloten. Wij 
hebben via de mutualiteiten een bijkomende steekproef getrokken uit deze popu-
latie die enkel het zorgforfait krijgt. Het blijkt dat hun kost aanzienlijk lager is 
(zelfs maar de helft van de kost van diegenen die én ZVZ en ZFF krijgen). Het 
blijkt wel dat naarmate zij ouder worden, en meer gebruik maken van de reguliere 
diensten, zij automatisch opduiken in de populatie ZVZ en zelfs hogere kosten 
hebben dan de doorsnee ZVZ. Maar zij krijgen dan ook een bijkomende premie. 
De groep die enkel het forfait chronisch zieken krijgt (261,9 tot 523,94 per jaar) 
heeft een minder gunstige kostendekking. Wij doen nog geen uitspraak of deze 
groep moet en kan bijgetrokken worden in de ZVZ, temeer daar zij er nadien wel 
bijkomen. Overigens kan ook de vraag gesteld worden of in de ziekteverzekering 
het bedrag van hun forfait is aangepast aan de werkelijke kosten. 

Een andere doelgroep komt naar boven bij het scenario voor een verbeterde 
eigen bijdrageregeling in de diensten gezinszorg, of ook andere thuiszorg. Dit zou 
dan dienen te gelden voor alle gerechtigden, en niet alleen voor diegenen die 
reeds een mantelzorgpremie krijgen.  

Een derde doelgroep die wij in de scenario’s wel mogelijk achten is dat men op 
basis van de uitzonderlijk hoge kosten, de kosten laat indienen en verantwoorden 
op factuur (zie boven de groep ‘behartenswaardige gevallen’).  

10. Tot slot: de betaalbaarheid 

In dit onderzoek hebben wij permanent de specifieke situatie tegen gekomen van 
de ‘long-term care’: hoge kosten die zich concentreren bij een beperkte groep van 
de bevolking. Het geldt voor zowel de klassieke tenlasteneming via de financie-
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ring van diensten als via de Vlaamse Zorgverzekering. De analyse is zelf reeds 
hier gevoerd bij de hulpbehoevende personen gerechtigd op de mantelzorgpre-
mie, wat al een beperkte groep is. Daarbinnen werd de concentratie van de zorg-
kosten bij een beperktere groep als probleem vastgesteld. De grotere tenlastene-
ming door de overheid wenst dit te remediëren. De tenlasteneming kan ook 
nieuwe doelgroepen wensen te bereiken. Afhankelijk van de mate van selectiviteit 
in zowel het bereik van het aantal gerechtigden (meer of minder beperkt in functie 
van de afhankelijkheid of in functie van het inkomen) of het kostencategorieën die 
men wenst te compenseren is de budgettaire weerslag meer of minder groot. De 
overheid moet zelf beslissen wat budgettair voor haar betaalbaar en prioritair is. 
Wij herhalen wat wij hierover vroeger stelden dat de kost voor langdurige zorg 
voor de getroffene zelf aanzienlijk kan zijn, maar voor de collectiviteit uiteindelijk 
betaalbaar. Wij hebben bovendien hier de analyse beperkt tot de thuissituatie, 
terwijl dezelfde analyse noodzakelijk is voor de residentiële zorg. 

Vooruitgang in de tenlasteneming impliceert hogere uitgaven en waarschijnlijk 
zelfs hogere bijdragen. Maar ook daarmee zal het beleid in Vlaanderen aansluiting 
vinden met wat wij in het buitenland observeren in dit domein, met name de 
recente premieverhoging in Duitsland voor de zorgverzekering, de substantiële 
verhoging die ook recent in Luxemburg werd ingevoerd in de zorgverzekering, 
het hernieuwde debat in Frankrijk over de introductie van een zogenaamde ‘vijfde 
pijler’ van een zorgverzekering.  
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Bijlage 1 / De Vlaamse Zorgverzekering in cijfers 

Deze bijlage geeft de meest recente cijfers weer die ambtshalve bekend zijn over 
de Vlaamse Zorgverzekering. Achtereenvolgens wordt in de tabellen ingegaan op 
de leden en ambtshalve aansluitingen bij de Vlaamse Zorgverzekering, de aanvra-
gen en de lopende dossiers bij de Vlaamse Zorgverzekering. Het cijfermateriaal 
beschrijft de toestand op 31 december 2007 en werd aangeleverd door het Vlaams 
Zorgfonds.  

1. Leden en ambtshalve aansluitingen bij de Vlaamse 
Zorgverzekering 

De onderstaande tabellen gaan in op de leden bij de Vlaamse Zorgverzekering. 
Alle burgers ouder dan 25 jaar dient zich aan te sluiten bij één van de zeven 
erkende zorgkassen. Personen die hun jaarlijkse bijdrage niet betalen worden 
ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.  

Tabel b1.1 Aantal leden van de Vlaamse Zorgverzekering in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Zorgkas Op 31 december 2006 Op 31 december 2007 
Vlaanderen Brussel Totaal % Totaal Vlaanderen Brussel Totaal % Totaal 

180 2 236 255 17 109 2 253 364 51,25 2 248 984 16 525 2 265 509 51,07 
280 105 938 2 401 108 339 2,46 107 422 2 397 109 819 2,48 
380 862 495 12 127 874 622 19,89 867 452 11 439 878 891 19,81 
480 277 638 2 075 279 713 6,36 276 426 2 011 278 437 6,28 
580 423 309 11 242 434 551 9,88 438 493 11 360 449 853 10,14 
680 361 595 9 535 371 130 8,44 367 659 9 667 377 326 8,51 
880 74 387 1 118 75 505 1,72 74 921 1 006 75 927 1,71 

Totaal 4 341 617 55 607 4 397 224 100,00 4 381 357 54 405 4 435 762 100,00 

 



 

 

Tabel b1.2 Evolutie van het aantal leden per zorgkas 

Zorgkas 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

180 2 112 488 2 220 538 2 256 189 2 254 637 2 251 744 2 253 364 2 265 509 
280 69 132 100 446 101 542 102 296 103 353 108 339 109 819 
380 777 456 829 688 845 763 854 685 873 689 874 622 878 891 
480 212 589 275 684 279 183 279 132 279 153 279 713 278 437 
580 296 776 383 360 394 521 401 186 413 541 434 551 449 853 
680 53 590 64 859 173 787 212 015 231 064 371 130 377 326 
780 40 821 45 268 46 256 46 060 45 922  0 
880 62 337 69 103 71 244 72 307 73 221 75 505 75 927 
Totaal 3 625 189 3 988 946 4 168 485 4 222 318 4 271 687 4 397 224 4 435 762 

1 Vanaf 2006 zijn de ambtshalve aansluitingen die nooit betaald hebben bij de 680 opgenomen in de statistieken. 
2 Zorgkas Ethias 780 heeft eind 2005 de activiteiten stopgezet. 

Tabel b1.3 Aantal leden volgens leeftijd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toestand op 31/12/2007 

Zorgkas <26 ≥26 Eindtotaal 
Brussel Vlaanderen Totaal Brussel Vlaanderen Totaal 

180 8 3 241 3 249 16 517 2 245 743 2 262 260 2 265 509 
280 1 150 151 2 396 107 272 109 668 109 819 
380 90 1 485 1 575 11 349 865 967 877 316 878 891 
480 2 334 336 2 009 276 092 278 101 278 437 
580 10 465 475 11 350 438 028 449 378 449 853 
680 16 162 178 9 651 367 497 377 148 377 326 
880 0 38 38 1 006 74 883 75 889 75 927 
Totaal 127 5 875 6 002 54 278 4 375 482 4 429 760 4 435 762 
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Tabel b1.4 Aandeel van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering (VT) 

Zorgkas Op 31 december 2006 Op 31 december 2007 
 Leden VT % VT t.o.v. 

aantal leden 
Leden VT % VT t.o.v. 

aantal leden 

180 2 253 364 325 477 14,44 2 265 509 315 940 13,95 
280 108 339 14 266 13,17 109 819 14 103 12,84 
380 874 622 124 288 14,21 878 891 122 199 13,90 
480 279 713 44 550 15,93 278 437 43 312 15,56 
580 434 551 31 746 7,31 449 853 31 156 6,93 
680 371 130 5 895 1,59 377 326 28 188 7,47 
880 75 505 3 601 4,77 75 927 4 800 6,32 

Totaal 4 397 224 549 823 12,50 4 435 762 559 698 12,62 

Tabel b1.5 Aantal leden per zorgkas die in het verleden betaald hebben, maar niet in 2007 

Zorgkas Leden Leden die in het verleden betaald hebben 
maar niet in het huidig jaar 

% wanbetalers 

180 2 265 509 38 269 1,69 
280 109 819 2 467 2,25 
380 878 891 65 470 7,45 
480 278 437 4 516 1,62 
580 449 853 7 207 1,60 
680 377 326 45 064 11,94 
880 75 927 2 366 3,12 

Totaal 4 435 762 165 359 3,73 

Personen die 26 jaar worden en zich niet spontaan aansluiten bij één van de 
erkende zorgkassen, worden ambtshalve aangesloten. Hetzelfde geldt voor perso-
nen die in Vlaanderen komen wonen. Het is de Vlaamse Zorgkas (680) die instaat 
voor deze ambtshalve aansluitingen.  
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Tabel b1.6 Aantal ambtshalve aansluitingen in functie van de leeftijd in Vlaanderen 

Leeftijd Op 31 december 2006 Op 31 december 2007 
 Vlaanderen Aantal % ambtshalve 

aansluitingen 
Vlaanderen Aantal % ambtshalve 

aansluitingen 

26 77 117 11 490 14,90 77 727 12 879 16,57 
27 77 168 5 916 7,67 77 909 6 778 8,70 
28 76 321 4 801 6,29 78 045 5 331 6,83 
29 75 192 4 130 5,49 77 148 4 770 6,18 
30 73 774 4 075 5,52 76 070 4 496 5,91 
Andere leef-

tijden 
3 949 240 112 500 2,85 3 980 281 88 932 2,23 

Totaal 4 328 812 142 912 3,30 4 367 180 123 186 2,82 

2. Aanvragen  

Tabel b1.7 Aantal aanvragen voor tenlasteneming per zorgkas voor het jaar 2007 

Zorgkas Geweigerd Goedgekeurd Totaal % zorgkas t.o.v. 
totaal aanvragen 

% weigering 

180 5 684 46 293 51 977 55,90 10,94 
280 126 2 142 2 268 2,44 5,56 
380 4 542 18 223 22 765 24,48 19,95 
480 497 6 629 7 126 7,66 6,97 
580 589 5 031 5 620 6,04 10,48 
680 21 2 708 2 729 2,94 0,77 
880 45 449 494 0,53 9,11 
Totaal 11 504 81 475 92 979 100,00 12,37 

Tabel b1.8 Aantal aanvragen per zorgkas uitgesplitst naar type aanvraag 

Zorgkas Eerste aanvraag Herziening en verlenging Totaal 
Geweigerd Goedgekeurd Totaal Geweigerd Goedgekeurd Totaal 

180 4 827 24 092 28 919 857 22 201 23 058 51 977 
280 126 1 037 1 163 0 1 105 1 105 2 268 
380 3 790 9 267 13 057 752 8 956 9 708 22 765 
480 497 3 622 4 119 0 3 007 3 007 7 126 
580 589 2 890 3 479 0 2 141 2 141 5 620 
680 17 1 960 1 977 4 748 752 2 729 
880 45 284 329 0 165 165 494 
Totaal 9 891 43 152 53 043 1 613 38 323 39 936 92 979 
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Tabel b1.9 Aanvragen volgens de wijze van indicatiestelling 

Type indicatiesteller Geweigerd Goedgekeurd Totaal % weigering 

OCMW'S 115 2 119 2 234 5,15 
Diensten voor gezinszorg 1 479 8 847 10 326 14,32 
CAW 8 239 33 389 41 628 19,79 
Lokale dienstencentra 1 101 102 0,98 
Controleorgaan 55 97 152 36,18 
Onbepaalde indicatiestellingen 0 1 1 0,00 
Totaal indicatiestellingen 9 889 44 554 54 443 18,16 

Katz-schaal thuisverpleging 128 8 679 8 807 1,45 
Katz verzorgingsinrichting 202 10 474 10 676 1,89 
Opname PVT 14 293 307 4,56 
BEL gezinszorg 74 2 493 2 567 2,88 
Integratie, hulp bejaarden 59 13 276 13 335 0,44 
Kinderbijslag 74 1 147 1 221 6,06 
Kine E-attest 0 520 520 0,00 
Onbepaald attesten 0 0 0 0,00 
Totaal attesten 551 36 882 37 433 1,47 
Onbepaald 1 064 39 1 103 96,46 
Totaal 11 504 81 475 92 979 12,37 

3. Lopende dossiers van tenlastenemingen 

Tabel b1.10 Aantal lopende dossiers van tenlastenemingen op 31 december 2007 

Zorgkas Mantel- en thuiszorg Residentiële Zorg Totaal 
Aantal % t.o.v. 

totaal 
mantel- en 
thuiszorg 

Aantal % t.o.v. 
totaal 

mantel- en 
thuiszorg 

Aantal % 
t.o.v. 
totaal 

% mantel- en 
thuiszorg 

zorgkas t.o.v. 
totaal zorgkas 

% 
residentieel 

zorgkas t.o.v. 
totaal 

zorgkas 

180 62 463 56,12 39 489 57,21 101 952 56,54 61,27 38,73 
280 2 798 2,51 1 423 2,06 4 221 2,34 66,29 33,71 
380 25 889 23,26 14 049 20,35 39 938 22,15 64,82 35,18 
480 9 555 8,59 5 080 7,36 14 635 8,12 65,29 34,71 
580 6 824 6,13 5 037 7,30 11 861 6,58 57,53 42,47 
680 3 110 2,79 3 491 5,06 6 601 3,66 47,11 52,89 
880 658 0,59 455 0,66 1 113 0,62 59,12 40,88 
Totaal 111 297 100,00 69 024 100,00 180 321 100,00 61,72 38,28 
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Tabel b1.11 Aandeel van personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 
(VT) binnen de lopende dossiers van tenlastenemingen op 31 december 2007 

Zorgkas Mantel- en thuiszorg Residentiële zorg Totaal 
VT Totaal % VT t.o.v. 

totaal 
zorgkas 

VT Totaal % VT t.o.v. 
totaal 

zorgkas 

VT Totaal 
zorgkas 

% VT t.o.v. 
totaal 

zorgkas 

180 38 991 62 463 62,42 26 525 39 489 67,17 65 516 101 952 64,26 
280 1 606 2 798 57,40 867 1 423 60,93 2 473 4 221 58,59 
380 14 692 25 889 56,75 8 970 14 049 63,85 23 662 39 938 59,25 
480 5 546 9 555 58,04 3 292 5 080 64,80 8 838 14 635 60,39 
580 3 029 6 824 44,39 2 315 5 037 45,96 5 344 11 861 45,06 
680 1 168 3 110 37,56 1 500 3491 42,97 2 668 6 601 40,42 
880 320 658 48,63 221 455 48,57 541 1 113 48,61 
Totaal 65 352 111 297 58,72 43 690 69 024 63,30 109 042 180 321 60,47 

Tabel b1.12 Evolutie van de lopende dossiers in de periode 2006-2007 

Zorgkas Mantel- en thuiszorg Residentiële zorg Totaal 
2006 2007 Groei (%) 2006 2007 Groei (%) 2006 2007 Groei (%) 

180 57 629 62 463 8,39 37 501 39 489 5,30 95 130 101 952 7,17 
280 2 621 2 798 6,75 1 388 1 423 2,52 4 009 4 221 5,29 
380 24 201 25 889 6,97 14 092 14 049 -0,31 38 293 39 938 4,30 
480 8 830 9 555 8,21 5 205 5 080 -2,40 14 035 14 635 4,28 
580 6 594 6 824 3,49 4 947 5 037 1,82 11 541 11 861 2,77 
680 2 866 3 110 8,51 3588 3491 -2,70 6 454 6 601 2,28 
880 559 658 17,71 487 455 -6,57 1 046 1 113 6,41 
Totaal 103 300 111 297 7,74 67 208 69 024 2,70 170 508 180 321 5,76 

 



 

 

Tabel b1.13 Duurtijd van de lopende dossiers in de mantel- en thuiszorg per zorgkas 

Zorgkas Mantel- en thuiszorg 
0 tot 5 maanden 6 tot en met 

12 maanden 
13 tot en met 
24 maanden 

25 tot en met 
36 maanden 

Meer dan 36 maanden Totaal 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

180 536 667 5 180 5 929 1 849 2 153 47 881 42 552 2 183 11 162 57 629 62 463 
280 34 37 515 440 122 143 1 865 1 805 85 373 2 621 2 798 
380 241 414 5 300 5 814 1 153 999 16 632 16 743 875 1 919 24 201 25 889 
480 102 109 1 347 1 296 419 592 6 547 6 665 415 893 8 830 9 555 
580 104 96 733 733 391 536 5 137 4 897 229 562 6 594 6 824 
680 97 90 283 366 138 132 2205 2274 143 248 2 866 3 110 
880 10 14 45 70 23 43 442 495 39 36 559 658 
Totaal 1 124 1 427 13 403 14 648 4 095 4 598 80 709 75 431 3 969 15 193 103 300 111 297 
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Tabel b1.14 Lopende dossiers per gewest uitgesplitst naar zorgvorm 

 Op 31 december 2006 Op 31 december 2007 
Gewest Mantel- en 

thuiszorg 
% Residentieel % Mantel- en 

thuiszorg 
% Residentieel % 

Vlaanderen 102 633 99,35 64 837 96,47 110 415 99,21 66 681 96,61 
Brussel 656 0,6 2 361 3,5 860 0,8 2 338 3,4 
Onbepaald 11 0,0 10 0,0 22 0,0 5 0,0 
Totaal 103 300 100,0 67 208 100,0 111 297 100,0 69 024 100,0 

Wat betreft de leeftijd van de personen met een tenlasteneming door de Vlaamse 
Zorgverzekering is er een opmerkelijk verschil naargelang de zorgvorm. De leef-
tijdscategorie tot 64 jaar is goed voor ongeveer 25% van de dossiers mantel- en 
thuiszorg en voor ongeveer 5% van de dossiers residentiële zorg. Het is duidelijk 
dat de zorgverzekering vooral gericht is op de oudere doelgroep.  

Tabel b1.15 Lopende dossiers per leeftijdscategorie uitgesplitst naar zorgvorm 

Leeftijd Mantel- en thuiszorg Residentiële zorg 
 Aantal % leeftijdscategorie 

t.o.v. totaal mantel- 
en thuiszorg 

Aantal % leeftijdscategorie 
t.o.v. totaal 

residentiële zorg 
Jaar 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

0-18 2 983 3 115 2,89 2,80 0 0 0,00 0,00 
19-25 1 874 2 003 1,81 1,80 11 7 0,02 0,01 
26-44 7 362 7 536 7,13 6,77 295 299 0,44 0,43 
45-64 14 769 16 256 14,30 14,61 3 037 3 054 4,52 4,42 

0-64 26 988 28 910 26,13 25,98 3 343 3 360 4,97 4,87 

65-69 6 807 6 972 6,59 6,26 2 164 2 103 3,22 3,05 
70-74 11 062 11 362 10,71 10,21 4 055 4 032 6,03 5,84 
75-79 16 478 17 976 15,95 16,15 8 811 8 862 13,11 12,84 
80-84 20 066 21 726 19,42 19,52 16 339 16 485 24,31 23,88 
85-89 13 594 16 143 13,16 14,50 16 086 18 202 23,93 26,37 
90-94 6 481 6 205 6,27 5,58 11 841 11 009 17,62 15,95 
95-99 1 631 1 809 1,58 1,63 3 996 4 365 5,95 6,32 
≥100 193 194 0,19 0,17 573 606 0,85 0,88 

65≥100 76 312 82 387 73,87 74,02 63 865 65 664 95,03 95,13 

Totaal 103 300 111 297 100,00 100,00 67 208 69 024 100,00 100,00 
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Bijlage 2 / Redenen non-respons naar doelgroep58 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen non-respons bij het terugsturen 
van het consentformulier (als reactie op de introductiebrief van het Vlaams Zorg-
fonds en de mutualiteiten) en non-respons naar aanleiding van de contactname 
door de interviewers. 

Tabel b2.1 Redenen van non-respons - groep zorgverzekering 

Reden van non-respons Totaal  Totaal  
Consent ZVZ % Interv-

ZVZ 
% 

1 Geen tijd 13 6,16 6 5,41 
2 Geen interesse, te oud, geen kosten 42 19,91 10 9,01 
3 Weigering zonder reden 34 16,11 12 10,81 
4 Overbevraging, te belastend, zenuwen, afgeschrikt 31 14,69 4 3,60 
5 Gestart maar interview duurt te lang 0 0,00 0 0,00 
6 Franstalig, te weinig Ned. 11 5,21 5 4,50 
7 Allochtoon, te weinig Ned. 1 0,47 0 0,00 
8 Recent overleden 16 7,58 9 8,11 
9 Acute ziektesituatie, ziekenhuisopname, verergering 9 4,27 8 7,21 
10 Niet thuis 0 0,00 5 4,50 
11 Weigert deur te openen 0 0,00 0 0,00 
12 Recente opname in rusthuis 28 13,27 17 15,32 
13 Uitstel van interview 1 0,47 1 0,90 
14 Foutief adres 0 0,00 2 1,80 
15 Drie contactpogingen zonder resultaat 0 0,00 6 5,41 
16 Geen recht meer op ZVZ 4 1,90 2 1,80 
17 Fysieke redenen onmogelijk 16 7,58 9 8,11 
18 Groep ZFF - respondent ontvang ZVZ 0 0,00 3 2,70 
19 Deadline enquêtering verstreken - terugstuurform. 

 laattijdig ontvangen 
5 2,37 12 10,81 

Totaal 211  111  

                                                 
58 Gebaseerd op het ‘Veldwerkverslag mondelinge bevraging maximumfactuur in de zorg 2008’ 

van de dienst Survey van het HIVA.  
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Tabel b2.2 Redenen van non-respons – groep zorgforfait 

Reden van non-respons Totaal  Totaal  
Consent 

ZFF 
% Interv-

ZFF 
% 

1 Geen tijd 0 0,00 0 0,00 
2 Geen interesse, te oud, geen kosten 3 1,82 4 18,18 
3 Weigering zonder reden 11 6,67 3 13,64 
4 Overbevraging, te belastend, zenuwen, afgeschrikt 0 0,00 0 0,00 
5 Gestart maar interview duurt te lang 0 0,00 0 0,00 
6 Franstalig, te weinig Ned. 2 1,21 0 0,00 
7 Allochtoon, te weinig Ned. 0 0,00 0 0,00 
8 Recent overleden 11 6,67 0 0,00 
9 Acute ziektesituatie, ziekenhuisopname, verergering 5 3,03 1 4,55 
10 Niet thuis 0 0,00 0 0,00 
11 Weigert deur te openen 0 0,00 0 0,00 
12 Recente opname in rusthuis 5 3,03 1 4,55 
13 Uitstel van interview 0 0,00 1 4,55 
14 Foutief adres 0 0,00 0 0,00 
15 Drie contactpogingen zonder resultaat 0 0,00 1 4,55 
16 Geen recht meer op ZVZ 0 0,00 0 0,00 
17 Fysieke redenen onmogelijk 2 1,21 1 4,55 
18 Groep ZFF - respondent ontvang ZVZ 124 75,15 10 45,45 
19 Deadline enquêtering verstreken - terugstuurform. 

laattijdig ontvangen 
2 1,21 0 0,00 

Totaal 165  22  
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Bijlage 3 / Profiel paramedische en medische kosten in de enquête 
zorgverzekering (N=527) 

 

Figuur b3.1 Profiel paramedische en medische kosten die voorkomen in de enquête ZVZ (N=527), 
in euro per maand 

 

Figuur b3.2 Profiel paramedische kosten die voorkomen in de enquête ZVZ (N=527) in euro per 
maand 
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Bijlage 4 / Profiel commerciële poetshulp en poetshulp in het 
kader van de dienstencheques gepresteerd in 
vergelijking met de poetshulp geleverd in het kader van 
de aanvullende thuishulp (N=527) 

 

Figuur b4.1 Profiel kosten poetshulp in het kader van de aanvullende thuishulp die voorkomen in 
de enquête ZVZ (N=527) in euro per maand 

 

Figuur b4.2 Profiel kosten commerciële poetshulp die voorkomen in de enquête ZVZ (N=527) in 
euro per maand 
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Figuur b4.3 Profiel kosten poetshulp in het kader de dienstencheque die voorkomen in de enquête 
ZVZ (N=527) 

 

Figuur b4.4 Profiel kosten commerciële poetshulp en poetshulp in het kader van de diensten-
cheque die voorkomen in de enquête ZVZ (N=527) in euro per maand 
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Figuur b4.5 Profiel kosten drie soorten poetshulp die voorkomen in de enquête ZVZ (N=527) in 
euro per maand 
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Bijlage 5 / Kosten (cumul 3) in functie van zorgtegraad  

Tabel b5.1 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde kost, cumul 3 

Aantal in de steekproef    
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 60 0 0 60 
 25-44 302 15 0 317 
 45-54 44 48 8 100 
 ≥55 0 7 25 32 
 Totaal 406 70 33 509 
Totaal aantal lage afhankelijkheid  362 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  107 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  40 

Respondenten die kost opgaven (cumul 3)   
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 24 0 0 24 
 25-44 127 4 0 131 
 45-54 18 22 6 46 
 ≥55 0 3 12 15 
 Totaal 169 29 18 216 
Totaal aantal lage afhankelijkheid  151 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  44 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  21 

Gemiddelde kost (cumul 3) voor diegenen die kosten rapporteren, in euro per maand 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 118,95   118,95 
 25-44 154,62 113,83  153,37 
 45-54 163,04 162,67 239,29 172,81 
 ≥55  313,67 138,95 173,89 
 Totaal 150,45 171,55 172,40 155,11 
Gemiddelde kost bij lage afhankelijkheid  148,95 
Gemiddelde kost bij hoge afhankelijkheid  158,38 
Gemiddelde kost bij zeer hoge afhankelijkheid 192,58 

Bron: Eigen berekeningen op enquête ZVZ 
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Tabel b5.2 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde zorgtijd van de voornaamste en tweede 
mantelzorger, totale zorgtijd 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale zorgtijd mantelzorger 1) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 53 0 0 53 
 25-44 254 12 0 266 
 45-54 31 40 6 77 
 ≥55 0 7 22 29 
 Totaal 338 59 28 425 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  307 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  83 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  35 

Gemiddelde zorgtijd mantelzorger 1 in uren per week  
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 13,8   13,8 
 25-44 28,4 37,2  28,8 
 45-54 33,0 42,4 13,8 36,4 
 ≥55  22,8 32,6 30,2 
 Totaal 26,6 39,0 28,6 28,4 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   25,9 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   38,2 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  27,4 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale zorgtijd mantelzorger 2) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 34 0 0 34 
 25-44 143 7 0 150 
 45-54 22 29 5 56 
 ≥55 0 4 14 18 
 Totaal 199 40 19 258 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  177 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  58 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  23 

Gemiddelde zorgtijd mantelzorger 2 in uren per week  
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 6,7   6,7 
 25-44 8,1 12,0  8,3 
 45-54 7,4 12,2 10,7 10,2 
 ≥55  5,6 6,1 6,0 
 Totaal 7,8 11,5 7,3 8,3 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   7,9 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   10,3 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  7,0 



Kosten (cumul 3) in functie van zorgtegraad 219 

 

Tabel b5.2 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde zorgtijd van de voornaamste en tweede 
mantelzorger, totale zorgtijd. Vervolg 

Gemiddelde zorgtijd mantelzorger 1 en 2 in uren per week (berekend op basis van bovenstaande 
afzonderlijke tijd, als gemiddelde van diegenen die mantelzorg 1 en 2 hebben) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 18,0   18,0 
 25-44 33,0 44,1  33,5 
 45-54 38,3 51,3 22,8 43,8 
 ≥55  26,0 36,5 33,9 
 Totaal 31,1 46,8 33,5 33,5 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   30,4 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   45,4 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  32,0 

Bron: Eigen berekeningen op enquête ZVZ 

Tabel b5.3 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde zorgtijd van de voornaamste en tweede 
mantelzorger, ‘harde’ zorgtijd 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale HARDE zorgtijd mantelzorger 1) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 51 0 0 51 
 25-44 252 12 0 264 
 45-54 31 40 5 76 
 ≥55 0 7 21 28 
 Totaal 334 59 26 419 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  303 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  83 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  33 

Gemiddelde HARDE zorgtijd mantelzorger 1 in uren per week 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 11,5   11,5 
 25-44 17,2 17,8  17,2 
 45-54 15,1 20,6 13,0 17,8 
 ≥55  19,7 17,2 17,8 
 Totaal 16,1 19,9 16,4 16,7 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   16,2 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   18,1 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  17,1 
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Tabel b5.3 Afbakening van de doelgroepen voor een gedifferentieerd forfait op basis van de 
afhankelijkheidsschaal en gerapporteerde zorgtijd van de voornaamste en tweede 
mantelzorger, ‘harde’ zorgtijd. Vervolg 

Respondenten die zorgtijd opgaven (totale HARDE zorgtijd mantelzorger 2) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 34 0 0 34 
 25-44 134 7 0 141 
 45-54 21 26 4 51 
 ≥55 0 4 12 16 
 Totaal 189 37 16 242 
Totaal aantal lagere afhankelijkheid  168 
Totaal aantal hoge afhankelijkheid  54 
Totaal aantal zeer hoge afhankelijkheid  20 

Gemiddelde HARDE zorgtijd mantelzorger 2 in uren per week 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 4,4   4,4 
 25-44 4,8 5,6  4,8 
 45-54 3,5 6,0 2,0 4,7 
 ≥55  3,3 3,4 3,4 
 Totaal 4,6 5,6 3,1 4,6 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   4,7 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   5,0 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  3,1 

Gemiddelde HARDE zorgtijd mantelzorger 1 en 2 in uren per week (berekend op basis van 
bovenstaande afzonderlijke tijd, als gemiddelde van diegenen die mantelzorg 1 en 2 hebben) 
  Katz    
  N of A B C Totaal 

BEL <25 14,4   14,4 
 25-44 19,8 21,1  19,8 
 45-54 17,5 24,4 14,6 21,0 
 ≥55  21,5 19,1 19,7 
 Totaal 18,7 23,4 18,3 19,4 
Zorgtijd bij lage afhankelijkheid   18,9 
Zorgtijd hoge afhankelijkheid   21,4 
Zorgtijd zeer hoge afhankelijkheid  19,0 

Bron: Eigen berekeningen op enquête ZVZ 
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Bijlage 6 / Bevragingsinstrument 

Bijlage 6.1 / Brief uitnodiging tot deelname aan de enquête (ook een 
gelijkaardige brief was apart voorzien voor diegenen die 
uitgenodigd werden via de mutualiteiten, met name diegenen die 
niet gerechtigd waren op de mantelzorgpremie in de Vlaamse 
Zorgverzekering maar wel het forfait chronisch zieken kregen in 
ziekteverzekering) 
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uw kenmerk:  
ons kenmerk: ENQ-MAZ/RNR/POPNR - GROEP 
bijlage(n): Brief en enveloppe voor bereidheid tot deelname 

Van:  Vlaams Zorgfonds Aan:  Naam, voornaam 

 Koning Albert II laan 35/37  Straat en huisnummer 

 1030 Brussel  Postcode en gemeente 

Brussel, datum 

Betreft: Onderzoek ter voorbereiding van de Maximumfactuur in de Zorg 

Geachte mevrouw, heer 

Personen met ernstige zorgafhankelijkheid worden vaak geconfronteerd met hoge niet-medische kos-

ten. Het kan gaan om kosten voor aanpassingen of hulpmiddelen in huis, maar ook om kosten voor ver-

zorgingsproducten of voor professionele hulp zoals bijvoorbeeld gezinszorg of poetshulp. Ook de man-

telzorgers (dit zijn familie, buren, vrienden, kennissen die helpen) leveren een belangrijke bijdrage en 

worden soms vergoed door de zorgafhankelijke persoon. Tegelijk is het inkomen van zorgafhankelijke 

personen vaak beperkt.  

Als Vlaams Zorgfonds staan we in voor de organisatie van de Vlaamse Zorgverzekering. We over-

wegen de invoering van een systeem van maximumfactuur in de zorg. Hiermee zouden de hoge niet-

medische kosten gedeeltelijk gedekt kunnen worden. Om dit voor te bereiden gaven we aan het Hoger 

Instituut voor de Arbeid (HIVA) in Leuven de opdracht een gedetailleerd beeld te maken van de zorg-

situatie, de kosten en inkomsten van personen met een ernstige zorgbehoefte die thuis wonen en 

erkend zijn voor de Vlaamse Zorgverzekering.  

U bent geselecteerd voor deelname aan dit onderzoek via uw aansluiting bij (naam zorgkas) en via 

het feit dat u maandelijks recht heeft op de premie van de Vlaamse Zorgverzekering (105 euro in 2007; 

115 euro in 2008). We willen met deze brief uw medewerking vragen aan deze studie.  

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Het Hoger Instituut voor de Arbeid wil een detail-

beeld krijgen van de zorgsituatie en wil daarom zowel rechtstreeks met u contact opnemen alsook 

belangrijke informatie onrechtstreeks opvragen nadat u uw goedkeuring hiervoor gaf. Het HIVA wil u als 

zorgafhankelijke persoon of uw vertegenwoordiger in 2 opeenvolgende interviews van telkens ongeveer 

anderhalf uur bevragen over uw zorgafhankelijkheid, uw inkomsten en vooral uw kosten in verband met 

de zorg. Deze interviews kunnen bij u thuis plaatsvinden op een tijdstip naar keuze. In de drie weken 

tussen beide interviews wil men u vragen een huishoudboekje bij te houden met de gemaakte kosten en 

ontvangen zorg- en dienstverlening. De onderzoeker zal u hierover alle uitleg verschaffen.  

Om de interviews niet onnodig lang te maken, wil het Hoger Instituut voor de Arbeid daarnaast ook 

alle beschikbare relevante informatie onrechtstreeks opvragen. Het gaat hierbij om algemene informatie 

bij de zorgkas waarbij u aangesloten bent, om kosten die u maakte of voordelen die u genoot in het 

kader van de verplichte ziekteverzekering in 2007 en 2008 (te bevragen bij uw mutualiteit) en tenslotte 

om de ontvangen zorg en kosten voor gezinszorg in 2007 en 2008 (wanneer u hiervan gebruik maakt).  

Wij wensen u uit te nodigen tot medewerking aan dit onderzoek. Enkel wanneer u bereid bent mee te 

werken, vragen we u de bijhorende brief te ondertekenen en uw telefoonnummer te noteren zodat de 
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onderzoekers van het Hoger Instituut voor de Arbeid u verder kunnen contacteren. Gelieve deze brief in 

dat geval zo snel mogelijk terug te sturen via bijgevoegde omslag naar het Hoger Instituut voor de 

Arbeid (HIVA), KUL_0955_DTH, antwoordnummer 103, 3000 Leuven 1. Een postzegel kleven is niet 

nodig.  

Wanneer u wenst mee te werken, zal een onderzoeker u telefonisch contacteren en u informeren 

over het verdere verloop van het onderzoek. De onderzoeker zal een afspraak met u maken voor een 

eerste interview op een plaats en tijdstip naar uw keuze. Op het ogenblik van het eerste interview (of 

indien gewenst in het eerste telefonisch contact) zal de onderzoeker u nogmaals verduidelijken welke 

informatie men onrechtstreeks over uw situatie wenst op te vragen. De onderzoeker zal u hiervoor ook 

de schriftelijke toestemming vragen opdat uw zorgkas, uw mutualiteit en eventueel de dienst voor 

gezinszorg deze informatie over uw zorgsituatie mogen doorgeven aan het Hoger Instituut voor de 

Arbeid (HIVA) voor verwerking in het onderzoek.  

Het spreekt voor zich dat alle door u meegedeelde gegevens, uit de twee interviews, uit het huishoud-

boekje en de informatie bekomen via de zorgkas, mutualiteit of dienst voor gezinszorg, met de grootste 

vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Met de informatie wil het HIVA komen tot een typering van 

groepen zorgafhankelijke personen die al dan niet te maken hebben met hele hoge niet-medische kos-

ten, zonder dat de individuele gegevens zullen worden bekendgemaakt. We benadrukken dat het al dan 

niet meewerken aan dit onderzoek of het niet geven van uw toestemming, op geen enkele manier een 

invloed heeft op de zorgvergoeding of dienstverlening die u ontvangt.  

Wij rekenen sterk op uw medewerking. Uw bijdrage maakt immers dat wij als Vlaams Zorgfonds op 

basis van de studieresultaten van het HIVA op de best mogelijke wijze de maximumfactuur kunnen 

vormgeven, zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de hoge niet-medische kosten die u heeft 

omwille van uw zorgafhankelijkheid.  

Mocht u nog vragen hebben over de aard, de inhoud of het verloop van het onderzoek, kan u tijdens 

de kantooruren contact opnemen met één van de onderzoekers van het Hoger Instituut voor de Arbeid 

(zie onderaan).  

Wij danken u bij voorbaat.  

Met vriendelijke groeten, 

De heer Chris Vander Auwera 

Leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds 

Koning Albert II laan 35 bus 37 

1030 Brussel 

Contactgegevens onderzoekers Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA-K.U.Leuven) 

Prof. dr. Jozef Pacolet, Onderzoeksleider , te bereiken op: 016/32.31.35 of 016/32.33.33 (secr.) 

Mevr. Nele Spruytte, te bereiken op: 016/32.43.64 (niet op woensdag) 
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www.hiva.be 

 

 

VRAGENLIJST Vlaams Zorgfonds 2008 
Studie ter voorbereiding van het invoeren van het systeem van maximumfactuur in 
de zorg 

IDcode:  .........................................  

GROEP:  ........................................   

 

Naam interviewer:  ...............................................................................................  
Code interviewer: ..................................................................................................  

Postnummer verblijfplaats zorgbehoevende persoon:  ...................................  
Gemeente verblijfplaats zorgbehoevende persoon:  ........................................  
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Inleiding en toestemming indirecte gegevensverzameling 

Beginuur: ..............................................  

Dit onderzoek wil een gedetailleerd beeld krijgen van de leefsituatie van zorgbe-
hoevende personen die thuis wonen. Meer specifiek zijn we vooral geïnteresseerd 
in de niet-medische kosten in verhouding tot de inkomsten die u heeft. De 
meeste informatie willen we met u overlopen tijdens twee gesprekken. Sommige 
informatie is ook belangrijk en beschikbaar via andere organisaties.  
We willen graag uw schriftelijke toestemming vragen opdat de onderzoekers 
informatie over uw zorgsituatie zouden mogen opvragen aan andere organisaties. 

Het gaat om: 
 informatie over uw aansluiting en tegemoetkoming van de Vlaamse 

Zorgverzekering die men wil opvragen bij het Vlaams Zorgfonds;  
 informatie over de kosten die u maakte of voordelen die u genoot in het kader 

van de verplichte ziekteverzekering in 2007 en 2008 op te vragen bij uw mutua-
liteit; 

 of om informatie over de ontvangen zorg en kosten voor gezinszorg in 2007 en 
2008 (wanneer u hiervan gebruik maakt) op te vragen bij uw dienst voor 
gezinszorg.  

Door deze informatie op te vragen, krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van 
uw zorgsituatie en hoeven de interviews niet onnodig lang te duren. We bena-
drukken dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.  

Mag ik u vragen het toestemmingsformulier te overlopen en in te vullen?  

Interviewer overloopt de drie pagina’s en ziet erop toe dat de respondent aankruist of hij/zij 
al dan niet akkoord gaat met de informatieverzameling, dateert en ondertekent. 
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Voorbereiding eerste interview 

We zijn blij dat u bereid bent in twee gesprekken informatie met ons te delen over 
de kosten die u heeft in verband met uw zorgbehoevendheid. We hebben u in een 
brief voorgesteld om vooraf bepaalde documenten zoals aankoopbewijzen of 
kostenfacturen op te zoeken.  
Is het gelukt deze documenten op te zoeken?  

Indien niet, schat dan zelf in of dit nog vrij snel kan gebeuren. Zoniet, start u het gesprek 
en vraagt u zo goed mogelijk door bij de vragen zelf. 

Dan stel ik voor dat we eraan beginnen. In ons eerste gesprek zal ik drie thema’s 
met u overlopen. We overlopen eerst de samenstelling van uw gezin.  
Daarna zal ik u vragen stellen over de zorg en hulp die u krijgt van familie, vrien-
den, buren of kennissen.  
In het derde en laatste thema zullen we stilstaan bij de niet-medische zorg die u 
krijgt en de kosten die u hiervoor maakt.  

Aan het einde van ons eerste gesprek zal ik u vragen om gedurende drie weken in 
een huishoudboekje te noteren welke zorg- en dienstverlening u ontvangt en 
welke kosten u heeft omwille van uw zorgbehoevendheid.  
Ik zal het huishoudboekje straks met u overlopen.  

Ik wil tenslotte benadrukken dat alle informatie die u me vertelt, vertrouwelijk 
blijft en op geen enkele manier herkenbaar individueel zal gerapporteerd worden.  

Heeft u nog vragen of kunnen we van start gaan?  

U mag me altijd onderbreken om een vraag te stellen of verduidelijking te 
vragen. Er bestaan ook geen goede of foute antwoorden.  
 
 



 

 

1. Samenstelling van het gezin en sociodemografische gegevens 

1. Uit welke personen bestaat het huishouden waartoe u als zorgbehoevende persoon behoort?  
Het betreft de personen waarmee u een feitelijk gezin vormt: 
Het feitelijk gezin wordt hier gedefinieerd als de personen die op 1 januari 2008 op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Let op, de relatie is 
telkens ten opzichte van de zorgbehoevende persoon (zie kaart nr. 1) 

Noteer ‘NVT’ indien bepaalde vragen ‘niet van toepassing’ zijn.  

2. Wat is de leeftijd, het geslacht, de burgerlijke staat en de nationaliteit van deze personen.  
Duid aan wat van toepassing is (slechts één antwoord mogelijk per persoon) 

3. We willen ook een zicht krijgen op de samenstelling van het fiscaal gezin (dit kan een alleenstaande of een gehuwd paar 
zijn). Geef aan wie het fiscaal gezinshoofd is en wie fiscaal ten laste is.  
Het fiscaal gezin is de persoon of alle personen samen die een fiscale aangifte doen en de personen ten laste. In een gezin kunnen er 
meerdere fiscale gezinshoofden zijn (bv. ingeval van samenwonenden). Noteer in dat geval bij de personen ten laste het nummer van het 
gezinshoofd waaronder zij ten laste vallen. Dit nummer is te vinden in de tabel vooraan: 01, 02, ... 

4. Tenslotte willen we een beeld krijgen van het mutualistisch gezin. Geef aan wie de gerechtigde in de ziekteverzekering is 
en wie de afhankelijke rechthebbenden zijn. 
Een mutualistisch gezin bestaat uit de gerechtigde in de ziekteverzekering en de van hem/haar afhankelijke rechthebbenden, of eenvou-
digweg, wie op één ziekenboekje staat. Bijvoorbeeld wanneer beide echtgenoten werken, vormen ze een mutualistisch gezin op zich. 
Noteer in dat geval bij de afhankelijke rechthebbenden het nummer van de gerechtigde op wiens ziekenboekje ze staan (01, 02, ...). 

 

228 
B

ijlage 6 



 

 

Nr. Voornaam van 
de persoon in 

het huishouden 

Relatie tot de 
zorgbehoe-

vende persoon 

(Zie kaart nr. 1) 

Leeftijd 
in jaren 

Geslacht 

1. Man 
2. Vrouw 

Burgerlijke staat 

1.Gehuwd 
2. Wettelijk samen-

wonend 
3. Ongehuwd en niet 

wettelijk samenwonend 
4. Gescheiden 

5. Weduw(e)naar 

Nationa-
liteit 

 

Fiscaal gezins-
hoofd/fiscaal 

ten laste 

1. Fiscaal 
gezinshoofd 
2. Fiscaal ten 

laste 

Gerechtigde  
ziekteverzekering / 
Afhankelijke recht-

hebbende 

1. Gerechtigde ziekte-
verzekering 

2. Afhankelijke recht-
hebbende 

01        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

02        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

03        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

04        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

05        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

06        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

07        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

08        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

09        .............. (+ nr. …)  ....................... (+ nr. …) 

Totaal aantal personen in het feitelijk huishouden: ... .....................................................  

Totaal aantal personen jonger dan 14 jaar in het feitelijk huishouden:  ........................  
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5. Wat is het beroep, het opleidingsniveau, en de tewerkstellingssituatie van u en alle personen uit het feitelijk huishouden? 

Overloop voor de hogergenoemde inwonende gezinsleden (uit vraag 1-4) telkens het beroep, het opleidingsniveau en de tewerkstellings-
situatie en noteer het passende cijfer.  
Indien het gezinslid nog studeert, duid dan het opleidingsniveau aan van de opleiding die de persoon op dat moment volgt en vul bij 
beroep nr. 9 (‘Student’) in. 
Indien het gezinslid niet meer studeert, vul dan de opleiding in van het hoogst behaalde diploma van deze persoon. 

Nr. Beroep 
(zie kaart nr. 2) 

Opleidingsniveau 
(zie kaart nr. 3) 

Tewerkstellingssituatie 
(zie kaart nr. 4) 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

 

230 
B

ijlage 6  



 

 

6. Zijn er behalve de zorgbehoevende persoon die geselecteerd werd voor dit onderzoek, nog andere personen in het feitelijk 
gezin die zorgbehoevend zijn? 
 1. Ja -> Ga naar vraag 7 
 2. Neen -> Ga naar vraag 8 

7. Geef voor iedere zorgbehoevende persoon in het gezin de naam en de relatie tot de zorgbehoevende persoon die geselec-
teerd werd voor dit onderzoek, en of men erkend is voor de Vlaamse Zorgverzekering en/of een forfait voor chronisch 
zieken ontvangt. 

Nr. Wat is de naam 
van deze persoon? 

Relatie tot de zorgbehoe-
vende persoon die geselec-

teerd werd voor dit 
onderzoek 

(zie kaart nr. 5) 

Ontvangt deze persoon 
een tegemoetkoming van 

de Vlaamse 
Zorgverzekering  

(mantel- en thuiszorg)? 

Ontvangt deze persoon een forfait chronisch 
zieken vanuit de ziekteverzekering? 

Zo ja, welk: 1 = zorgforfait, 2 = palliatief 
forfait, 3 = PVS-forfait, 

4 = incontinentieforfait?  
Indien ja: Noteer de cijfers die van toepassing zijn 

01 x Zorgbehoevende persoon 
zelf die geselecteerd is 

 Ja  Neen  Weet niet  Ja, nl. ...........  Neen  Weet niet 

02    Ja  Neen  Weet niet  Ja, nl. ...........  Neen  Weet niet 

03    Ja  Neen  Weet niet  Ja, nl. ...........  Neen  Weet niet 

04    Ja  Neen  Weet niet  Ja, nl. ...........  Neen  Weet niet 

05    Ja  Neen  Weet niet  Ja, nl. ...........  Neen  Weet niet 

06    Ja  Neen  Weet niet  Ja, nl. ...........  Neen  Weet niet 
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2. Mantelzorg en socio-economische impact op de 

mantelzorg 

Dit onderdeel behandelt de mantelzorg of de zorg en hulp die u (= de zorgbehoe-
vende persoon) ontvangt van uw gezin, familie, buren, vrienden, kennissen. Pro-
fessionele hulpverlening of hulp van een eventuele vergoede PAB-begeleider 
worden hier uitgesloten, en komen verderop aan bod.  

8. Krijgt u momenteel mantelzorg van uw gezin, familie, vrienden of buren?  
 1. Ja -> Ga naar vraag 9 
 2. Nee -> Ga naar vraag 25 

9. Hoeveel mantelzorgers komen er in een gemiddelde week bij u zorg of hulp 
verlenen?  
Noteer het aantal personen:  ...........................................................................................  

10. Wie is de belangrijkste mantelzorger?  

Kruis de relatie tot de zorgbehoevende persoon aan en omcirkel het geslacht van de 
persoon. Met ‘belangrijkste mantelzorger’ bedoelen we het familielid, kennis, 
buur, … (en niet de beroepskracht) die het meest voor de verzorging instaat of, wan-
neer dit gelijk verdeeld is, diegene die de leiding neemt. Let op, personen die vergoed 
worden in het kader van een PAB-budget worden uitgesloten.  

Wat is de relatie t.o.v. de zorgbehoevende persoon? 
Kruis aan 

Geslacht 
Omcirkel 

 1. partner M / V 
 2. kind M / V 
 3. schoonkind (schoonzoon, schoondochter) M / V 
 4. stiefkind M / V 
 5. ouder M / V 
 6. schoonouder M / V 
 7. stiefouder M / V 
 8. broer of zus M / V 
 9. grootouder M / V 
 10. kleinkind M / V 
 11. neef of nicht M / V 
 12. ander familielid, nl.  ........................................................................  M / V 
 13. buurman of buurvrouw M / V 
 14. kennis of vriend M / V 
 15. iemand anders, nl.. ...........................................................................  M / V 
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11. Is er nog een tweede belangrijke mantelzorger? (Indien ja: kruis de relatie tot de 
zorgbehoevende persoon aan). 
 1. Ja,namelijk: 

Wat is de relatie t.o.v. de zorgbehoevende persoon?  
Kruis aan 

Geslacht 
Omcirkel 

 1. partner M / V 
 2. kind M / V 
 3. schoonkind (schoonzoon, schoondochter) M / V 
 4. stiefkind M / V 
 5. ouder M / V 
 6. schoonouder M / V 
 7. stiefouder M / V 
 8. broer of zus M / V 
 9. grootouder M / V 
 10. kleinkind M / V 
 11. neef of nicht M / V 
 12. ander familielid, nl.  ..........................................................................  M / V 
 13. buurman of buurvrouw M / V 
 14. kennis of vriend M / V 
 15. iemand anders, nl.  ...........................................................................  M / V 

 2. Neen 

12. Woont de belangrijkste mantelzorger samen met u als zorgbehoevende per-
soon die geselecteerd bent voor dit onderzoek? 
 1. Ja -> Ga naar vraag 15 
 2. Nee -> Ga naar vraag 13 

13. Hoe ver woont de belangrijkste mantelzorger van de zorgbehoevende per-
soon, uitgedrukt in km of meter? .......................... km. ......................... meter 

14. Hoe ver woont de belangrijkste mantelzorger van de zorgbehoevende per-
soon, uitgedrukt in tijd? .......................... uur.................................. minuten 

15. Zijn er omwille van de chronische ziekte of zorgbehoevendheid veranderin-
gen opgetreden in de werk- of beroepssituatie van volgende personen: de 
zorgbehoevende persoon zelf, de belangrijkste mantelzorger, de tweede 
belangrijke mantelzorger en eventueel de andere inwonende gezinsleden?  
 1. Ja -> Ga naar vraag 16 
 2. Nee, voor niemand -> Ga naar vraag 17 



 

 

16. Geef aan voor wie er veranderingen in de werk- of beroepssituatie zijn opgetreden en wat er juist is veranderd.  

Wie?  Voornaam 
van deze 
persoon 

Geef de relatie 
tot de 

zorgbehoevende 
persoon  

(zie kaart nr. 5) 

Wat is veranderd? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk, noteer de cijfers die van 
toepassing zijn met eventuele omschrijving 

(zie kaart nr. 6) 

1. Zorgbehoevende persoon n.v.t. n.v.t.  

2. Belangrijkste mantelzorger    

3. Tweede belangrijke mantelzorger    

4. Ander inwonend gezinslid    

5. Ander inwonend gezinslid    

17. Hebben de belangrijkste mantelzorger en de tweede belangrijke mantelzorger kosten die voortvloeien uit hun zorgtaken 
voor de zorgbehoevende persoon?  
 1. Ja, de belangrijkste mantelzorger -> Ga naar vraag 18 
 2. Ja, de tweede belangrijkste mantelzorger -> Ga naar vraag 19 
 3. Ja, beiden  -> Ga naar vraag 18 en vraag 19 
 4. Neen  -> Ga naar vraag 20 
 8. Weet niet  -> Ga naar vraag 20 
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18. Welke kosten zijn dat en kan u daar een bedrag op plakken? Geef een schat-
ting van kosten van de belangrijkste mantelzorger. Lees voor indien nodig. 
 1. Werkverlet:  .......................................................................... euro per maand 
 2. Extra vervoerskosten voor de mantelzorger zelf:  .......... euro per maand 
 3. Professionele hulp moeten inschakelen in eigen huishouden: 

  ............................................................................................... euro per maand 
 4. Kosten voor het wassen van kledij en beddengoed van de zorgbehoe-

vende persoon:  .................................................................... euro per maand 
 5. Andere kosten. Omschrijf:  .............................................................................  

 ................................................................................................ euro per maand 
 
Indien enkel de belangrijkste mantelzorger kosten heeft, ga dan naar vraag 20 

19. Indien ja, welke kosten zijn dat en kan u daar een bedrag op plakken? Geef 
een schatting van kosten van de tweede belangrijke mantelzorger. 
 1. Werkverlet:  .......................................................................... euro per maand 
 2. Extra vervoerskosten voor de mantelzorger zelf:  .......... euro per maand 
 3. Professionele hulp moeten inschakelen in eigen huishouden: 

  ............................................................................................... euro per maand 
 4. Kosten voor het wassen van kledij en beddengoed van de zorgbehoe-

vende persoon:  .................................................................... euro per maand 
 5. Andere kosten. Omschrijf:  .............................................................................  

 ................................................................................................ euro per maand 

20. Heeft u als zorgbehoevende persoon aan de belangrijkste mantelzorger een 
vergoeding betaald? (Let wel, de vergoeding voor PAB-assistenten valt hier buiten 
beschouwing). 
 1. Ja 

Indien ja, geef het bedrag: .......  euro per maand of ………..euro per jaar 
 2. Neen 

21. Heeft u als zorgbehoevende persoon aan de tweede belangrijke mantelzorger 
een vergoeding betaald? (Let wel, de vergoeding voor PAB-assistenten valt hier 
buiten beschouwing). 
 1. Ja 

Indien ja, geef het bedrag: .......  euro per maand of ………. euro per jaar 
 2. Neen 
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22. Voor ontvangers van de Vlaamse Zorgverzekering. (Zie groep en vraag 7): 
Is de mantelzorg toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen omwille van het 
feit dat u de maandelijkse premie van 115 euro krijgt van de zorgverzekering 
(Bedrag 2008)? 
 1. Toegenomen hulpverlening door familie, vrienden, buren, kennissen. 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen hulpverlening door familie, vrienden, buren, kennissen. 

Waarom? ...........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

23. Voor ontvangers van het zorgforfait van de ziekteverzekering (Zie groep en vraag 7): 
Is de mantelzorg toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen omwille van het 
feit dat u het jaarlijkse zorgforfait van 257,79 euro krijgt van de ziektever-
zekering. (Bedrag 2007)? 
 1. Toegenomen hulpverlening door familie, vrienden, buren, kennissen. 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen hulpverlening door familie, vrienden, buren, kennissen. 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven  



 

 

24. Hieronder ziet u een aantal taken die mantelzorgers op zich kunnen nemen. Voor elk type hulpverlening of ondersteuning 
van het gezin, familie, vrienden, buren of kennissen (geen professionele hulpverlening) vragen we of u er gebruik van maakt, 
en indien u er geen gebruik van maakt, wat de reden daarvoor dan is.  

Type hulpverlening Verstrekken uw familie, 
gezin, buren, vrienden, 

kennissen momenteel dit 
type van hulpverlening? 

Indien u er momenteel geen gebruik van maakt, waarom niet? 
Noteer het cijfer met de belangrijkste reden hieronder. 

1. Ik heb hiervoor geen hulp nodig 
2. Er is geen familie, vrienden, buren beschikbaar / aanwezig hier-

voor 
3. Er is wel familie, vrienden, buren aanwezig, maar zij willen deze 

hulp niet verlenen 
4. Er is wel familie, vrienden, buren aanwezig, maar zij kunnen 

deze hulp niet verlenen  
5. Er is al voldoende professionele hulp 

6. Andere reden, omschrijf. 

1. Persoonsverzorging  1.Ja 
 2. Neen 

 
 ...................................................................................................................  

2. Hulp in het huishouden   1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  

3. Boodschappen  1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  

4. Verplaatsingen buitenshuis  1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  

5. Administratief werk  1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  
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Type hulpverlening Verstrekken uw familie, 
gezin, buren, vrienden, 

kennissen momenteel dit 
type van hulpverlening? 

Indien u er momenteel geen gebruik van maakt, waarom niet? 
Noteer het cijfer met de belangrijkste reden hieronder. 

1. Ik heb hiervoor geen hulp nodig 
2. Er is geen familie, vrienden, buren beschikbaar / aanwezig hier-

voor 
3. Er is wel familie, vrienden, buren aanwezig, maar zij willen deze 

hulp niet verlenen 
4. Er is wel familie, vrienden, buren aanwezig, maar zij kunnen 

deze hulp niet verlenen  
5. Er is al voldoende professionele hulp 

6. Andere reden, omschrijf. 

6. Klusjes in huis en tuin  1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  

7. Gezelschap   1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  

8. Toezicht  1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  

9. Andere hulp, namelijk: 
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  

 1.Ja 
 2.Neen 

 
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  

25. Ontvangt u over het algemeen voldoende hulp van het gezin, familie, vrienden, buren?  
 1. Ja 
 2. Nee 
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3. Niet-medische zorgkosten en zorggebruik 

Inleiding 

Nu willen we stilstaan bij uw zorggebruik en de kosten die hieraan verbonden 
zijn. We leggen het accent op een aantal rubrieken van – vooral niet-medisch – 
zorggebruik.  
We gaan eerst in op de professionele hulpverlening en tijdelijke opvang.  
Daarna behandelen we diverse types van niet-medische dienstverlening of hulp-
middelen: verzorgingsmiddelen, duurzame hulpmiddelen, woningaanpassingen, 
meerkosten in het huishouden en gebruik en kosten voor vervoer.  

We peilen telkens naar uw huidig gebruik van deze zorg, dienstverlening of 
hulpmiddelen en naar de kosten die ermee gepaard gaan.  

Daarbij vertrekken we telkens vanuit het zorggebruik van de zorgbehoevende 
persoon die geselecteerd werd voor dit onderzoek.  
Bijkomend peilen we beknopt naar het zorggebruik door de eventuele andere 
zorgbehoevende personen uit het feitelijk huishouden.  

 



 

 

3.1 Kosten voor professionele niet-medische (en medische) hulpverlening en tijdelijke opvang 

26. Hoeveel hulp krijgt de zorgbehoevende persoon die geselecteerd werd voor dit onderzoek van professionele verzorgers in 
de afgelopen 12 maanden? Duid telkens aan of u zorg of hulp krijgt van deze personen, sinds wanneer, hoeveel keren per 
maand of hoeveel uren per maand deze hulp komt en hoeveel u hiervoor in totaal heeft moeten betalen per maand. 

  Gebruikte u 
deze hulpver-
lening in de 
afgelopen 

12 maanden? 
Kruis aan. Indien 

ja, beantwoord de 

overige kolommen. 

Sinds wanneer gebruikt u deze 
hulpverlening? 

Noteer zo precies mogelijk beginmaand 

en –jaartal en eindmaand en –jaartal 

(of omcirkel ‘nu’). 

(Merk op dat de begindatum verder kan 

liggen dan 12 maanden geleden en dat 

er momenteel niet noodzakelijk gebruik 

is). 

Hoeveel keren 
per maand 
gebruikt u 
deze hulp-
verlening 

(gemiddeld 
genomen over 
de afgelopen 
12 maanden) 

Hoeveel uur 
gemiddeld per 
keer? Noteer het 

afgesproken aan-

tal uren, of indien 

minder de gemid-

delde bezoektijd in 

minuten. 

Wat is de kost-
prijs te betalen 

door de 
zorgbehoe-

vende persoon 
in euro per 

maand? (‘out 
of the pocket’) 

 Welke hulpverleners? 
Omschrijf (zie kaart nr.7) 

     

1.  Gezinszorg door OCMW 
van..................................... 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd).....…...(jaar) 
Tot.....(mnd).........(jaar)/nu 

........... x/mnd 

......................... 
 .............. uur  
 .............. min 

.............. €/mnd 

............................ 

2.  Gezinszorg door een 
erkende private dienst, nl. 
............................................ 
............................................ 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……....(jaar) 
Tot.....(mnd).........(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 .............. uur  
 .............. min 

.............. €/mnd 

............................ 

3.  Poetshulp in het kader 
van aanvullende thuis-
hulp 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……....(jaar) 
Tot.....(mnd)….....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 .............. uur  
 .............. min 

.............. €/mnd 

............................ 
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  Gebruikte u 
deze hulpver-
lening in de 
afgelopen 

12 maanden? 
Kruis aan. Indien 
ja, beantwoord de 
overige kolommen. 

Sinds wanneer gebruikt 
u deze hulpverlening? 
Noteer zo precies mogelijk 
beginmaand en –jaartal en 

eindmaand en –jaartal  
(of omcirkel ‘nu’). 

(Merk op dat de begindatum 
verder kan liggen dan 

12 maanden geleden en dat 
er momenteel niet nood-

zakelijk gebruik is). 

Hoeveel keren 
per maand 

gebruikt u deze 
hulpverlening 

(gemiddeld 
genomen over 
de afgelopen 
12 maanden) 

Hoeveel uur 
gemiddeld 
per keer? 
Noteer het 

afgesproken 
aantal uren, 

of indien 
minder de 
gemiddelde 

bezoektijd in 
minuten. 

Wat is de kost-
prijs te betalen 
door de zorgbe-

hoevende 
persoon in euro 
per maand? (‘out 

of the pocket’) 

4.  Zelfstandige of privé 
poetshulp 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……...(jaar) 
Tot.....(mnd)........(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
5. Poetshulp via diensten-

cheques 
 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……...(jaar) 
Tot.....(mnd)…....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
6. Georganiseerde oppas door 

vrijwilligers overdag 
 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……...(jaar) 
Tot.....(mnd)…....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
7.  Georganiseerde oppas door 

vrijwilligers ’s nachts 
 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……...(jaar) 
Tot.....(mnd)........(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
8. Georganiseerde oppas door 

professionals overdag 
 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……...(jaar) 
Tot.....(mnd)…....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
9. Georganiseerde oppas door 

professionals ’s nachts 
 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)...........(jaar) 
Tot.....(mnd)…....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
10. Boodschappendienst 

door....................................... 
.............................................. 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……...(jaar) 
Tot.....(mnd)........(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
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  Gebruikte u 
deze hulpver-
lening in de 
afgelopen 

12 maanden? 
Kruis aan. Indien 
ja, beantwoord de 
overige kolommen. 

Sinds wanneer gebruikt 
u deze hulpverlening? 
Noteer zo precies mogelijk 
beginmaand en –jaartal en 

eindmaand en –jaartal  
(of omcirkel ‘nu’). 

(Merk op dat de begindatum 
verder kan liggen dan 

12 maanden geleden en dat 
er momenteel niet nood-

zakelijk gebruik is). 

Hoeveel keren 
per maand 

gebruikt u deze 
hulpverlening 

(gemiddeld 
genomen over de 

afgelopen 
12 maanden). 

Hoeveel uur 
gemiddeld 
per keer? 
Noteer het 

afgesproken 
aantal uren, 

of indien 
minder de 
gemiddelde 

bezoektijd in 
minuten. 

Wat is de kost-
prijs te betalen 
door de zorg-

behoevende per-
soon in euro per 
maand? (‘out of 

the pocket’) 

11. Maaltijden aan huis door 
OCMW 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……..(jaar) 
Tot.....(mnd).......(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
12.  Maaltijden aan huis door 

andere............................... 
............................................. 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……..(jaar) 
Tot.....(mnd).......(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 

13. Klusjesdienst  Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……..(jaar) 
Tot.....(mnd)…...(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
14.  Maatschappelijk werker   Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)…...(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
15.  Ergotherapeut  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)…...(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
16. Psycholoog  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)…...(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
17. Logopedist  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd).......(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
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  Gebruikte u 
deze hulpver-
lening in de 
afgelopen 

12 maanden? 
Kruis aan. Indien 
ja, beantwoord de 
overige kolommen. 

Sinds wanneer gebruikt 
u deze hulpverlening? 
Noteer zo precies mogelijk 
beginmaand en –jaartal en 

eindmaand en –jaartal  
(of omcirkel ‘nu’). 

(Merk op dat de begindatum 
verder kan liggen dan 

12 maanden geleden en dat 
er momenteel niet nood-

zakelijk gebruik is). 

Hoeveel keren 
per maand 

gebruikt u deze 
hulpverlening 

(gemiddeld 
genomen over 
de afgelopen 
12 maanden) 

Hoeveel uur 
gemiddeld 
per keer? 
Noteer het 

afgesproken 
aantal uren, 

of indien 
minder de 
gemiddelde 

bezoektijd in 
minuten. 

Wat is de kost-
prijs te betalen 
door de zorgbe-

hoevende 
persoon in euro 
per maand? (‘out 

of the pocket’) 

18.  Pedicure of podoloog  Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……...(jaar) 
Tot.....(mnd)…....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
19.  Diëtist  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)…....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
20. PAB-assistent  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)........(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
21. Huisarts  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)…....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
22  Thuisverpleegkundige  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)........(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
23  Kinesitherapeut  Ja 

 Neen 
Sinds.....(mnd)…....(jaar) 
Tot.....(mnd)........(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
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  Gebruikte u 
deze hulpver-
lening in de 
afgelopen 

12 maanden? 
Kruis aan. Indien 
ja, beantwoord de 
overige kolommen. 

Sinds wanneer gebruikt u 
deze hulpverlening? 

Noteer zo precies mogelijk 
beginmaand en –jaartal en 

eindmaand en –jaartal  
(of omcirkel ‘nu’). 

(Merk op dat de begindatum 
verder kan liggen dan 

12 maanden geleden en dat er 
momenteel niet noodzakelijk 

gebruik is). 

Hoeveel keren 
per maand 

gebruikt u deze 
hulpverlening 

(gemiddeld 
genomen over 
de afgelopen 
12 maanden). 

Hoeveel uur 
gemiddeld 
per keer? 
Noteer het 

afgesproken 
aantal uren, 

of indien 
minder de 
gemiddelde 

bezoektijd in 
minuten. 

Wat is de kost-
prijs te betalen 
door de zorgbe-

hoevende 
persoon in euro 
per maand? (‘out 

of the pocket’) 

24. Tandarts  Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……....(jaar) 
Tot.....(mnd)….....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
25. Andere hulpverlener 

(omschrijf)....................... 
............................................ 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……....(jaar) 
Tot.....(mnd)….....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 

26. Andere hulpverlener 
(omschrijf)....................... 
............................................ 

 Ja 
 Neen 

Sinds.....(mnd)……....(jaar) 
Tot.....(mnd)….....(jaar)/nu  

........... x/mnd 

......................... 
 ............. uur  
 ............ min 

.............. €/mnd 

............................ 
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27. Bespaart u op verzorging van professionele hulpverleners omwille van 
financiële redenen?  
 1. Ja ->Ga naar vraag 28 
 2. Neen ->Ga naar vraag 29 

28. Op welke professionele hulpverlening bespaart u omwille van de kosten? 
Kruis aan. (Overloop alle categorieën van kaart nr.7). 

Bespaart u op: Ja 
(1) 

Neen 
(2) 

Weet 
het niet 

(8) 

Geen 
antwoord 

(9) 

1. Gezinszorg door OCMW      

2. Gezinszorg door een erkende private dienst     

3. Poetshulp in het kader van aanvullende thuishulp     

4. Zelfstandige of privé poetshulp     

5. Poetshulp via dienstencheques     

6. Georganiseerde oppas door vrijwilligers overdag     

7. Georganiseerde oppas door vrijwilligers ’s nachts     

8. Georganiseerde oppas door professionals overdag     

9. Georganiseerde oppas door professionals ’s nachts     

10. Boodschappendienst      

11. Maaltijden aan huis door OCMW     

12. Maaltijden aan huis door andere instantie     

13. Klusjesdienst     

14. Maatschappelijk werker      

15. Ergotherapeut     

16. Psycholoog     

17. Logopedist     

18. Pedicure of podoloog     

19. Diëtist     

20. PAB-assistent     

21. Huisarts     

22. Thuisverpleegkundige     

23. Kinesitherapeut     

24. Tandarts     

25. Andere hulpverlener (omschrijf)  .................................  
 ................................................................................................  

    

26. Andere hulpverlener (omschrijf)  .................................  
 ................................................................................................  
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29. Mensen hebben het soms moeilijk om medische zorgen te krijgen als ze het 
nodig hebben. Is het in de loop van de afgelopen twaalf maanden gebeurd 
dat u of iemand in uw huishouden medische zorgen of een operatie nodig 
had, maar dit niet kon betalen? 
 1. Ja 
 2. Neen 
 3. Weet het niet 
 4. Geen antwoord 

30. Indien er nog een tweede of derde zorgbehoevende persoon is in het feitelijk huishou-
den (zie vraag 6-7): 
 Hebben de andere zorgbehoevende personen in dit gezin ook aparte kosten 
voor verzorging door professionele hulpverleners?  
 1. Ja 

Indien ja, geef een schatting van deze kosten:  ........................ euro/week 
 2. Nee 
 3. Niet van toepassing (er is geen andere zorgbehoevende persoon). 

31. Heeft u voldoende professionele hulp?  
 1. Ja ->Ga naar vraag 33 
 2. Neen ->Ga naar vraag 32 

32. Wat zou u anders willen in de professionele hulpverlening (bv. meer hulp, 
andere hulp)?  
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Probeer het cijfer te noteren van de professionele 
hulpverlener waarop de wens specifiek van toepassing is en omschrijf dan zo nauw-
keurig mogelijk (zie kaart nr.7): 
 1.  ........................................ .................................................................................... 
  ............................................................................................................................. 
 2.  ............................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. 
 3.  ............................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. 

33. Voor ontvangers van de Vlaamse Zorgverzekering (zie groep en vraag 7): 
Is de professionele hulpverlening toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen 
omwille van het feit dat u de maandelijkse premie van 115 euro krijgt van de 
zorgverzekering (bedrag 2008)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom? ...........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 
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34. Voor ontvangers van het zorgforfait van de ziekteverzekering (zie groep en vraag7): 
Is de professionele hulpverlening toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen 
omwille van het feit dat u het jaarlijkse zorgforfait van 257,79 euro krijgt van 
de ziekteverzekering (bedrag 2007)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom? ...........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

35. Maakte u als zorgbehoevende persoon de afgelopen 12 maanden gebruik van 
tijdelijke opvang buitenshuis (elders dan eigen thuis)?  
 1. Ja ->Ga naar vraag 36 
 2. Neen ->Ga naar vraag 37 

36. Van welke soort tijdelijke opvang maakte u gebruik?  
Wat was de duur van deze tijdelijke opvang en wat was de kostprijs voor u 
in euro per dag? 

 Welk soort tijdelijke 
opvang?  

(zie kaart nr. 8) 

Duur van gebruik in de 
afgelopen 12 maanden 

(in aantal dagen) 

Kostprijs ten laste van de 
zorgbehoevende persoon  

(in euro per dag) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

37. Bespaart u op het gebruik van tijdelijke opvang omwille van de kosten 
(m.a.w. wegens financiële redenen)?  
 1. Ja ->Ga naar vraag 38 
 2. Neen ->Ga naar vraag 39 

38. Op welke soort tijdelijke opvang bespaart u omwille van financiële redenen? 
(Overloop alle categorieën van kaart nr.8 en noteer het cijfer dat van toepassing is.)  
 1.  ........................................ .................................................................................... 
 2.  ............................................................................................................................  
 3.  ............................................................................................................................  
 4.  ............................................................................................................................  

 



 

 

3.2 Verzorgingsmiddelen 

39. Welke verzorgingsmiddelen gebruikt u op momenteel? Het betreft hier zaken zoals incontinentiemateriaal, verbanden, kompres-
sen, onderleggers, spuiten, sondagesets, ... zowel door uzelf gebruikt als door de verpleegster, dokter tijdens de verzorging, ... Het gaat 
om middelen die na gebruik weggegooid worden (géén medicatie).  
Geef de totale kostprijs per 1 eenheid (bv. één verpakking incontinentiemateriaal), het aantal stuks dat deze eenheid bevat 
en het gemiddelde verbruik in stuks per week. Geef ook aan hoeveel u wordt terugbetaald. 

Soort verzorgingsmiddel a. Wat is de prijs 
per eenheid  

(1 verpakking)? 

b. Hoeveel stuks 
bevat deze 
eenheid? 

c. Doorsnee verbruik 
in aantal stuks per 

week 

d. Wordt u een deel terugbetaald? 
(Geef aan: per stuk of per eenheid?). 

    Per stuk Per eenheid 

1. Incontinentiemateriaal  ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

2. Onderleggers  ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

3. Verbanden, compressen, 
ontsmettingsmateriaal 

 ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

4. Dieetvoeding  ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

5. Injectiespuiten  ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

6. Sondage- en stomamate-
riaal 

 ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 
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Vervolg vraag 39. 

Soort verzorgingsmiddel a. Wat is de prijs 
per eenheid  

(1 verpakking)? 

b. Hoeveel stuks 
bevat deze 
eenheid? 

c. Doorsnee verbruik 
in aantal stuks per 

week 

d. Wordt u een deel terugbetaald? 
(Geef aan: per stuk of per eenheid?). 

Per stuk Per eenheid 

Andere: omschrijf       

7.  .......................................   ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

8.  .......................................   ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

9.  .......................................   ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

10.  .....................................   ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

11.  .....................................   ..................  €/eenh.  ...................  stuks  .................  stuks/week  ....................  €/stuk  ...............  €/eenh. 

Opmerkingen:  ...................................................................................................................................................................................................... 
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40. Voor ontvangers van de Vlaamse Zorgverzekering (zie groep en vraag 7): 
Is het gebruik van deze verzorgingsmiddelen toegenomen, gelijk gebleven of 
afgenomen omwille van het feit dat u de maandelijkse premie van 115 euro 
krijgt van de zorgverzekering (bedrag 2008)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

41. Voor ontvangers van het zorgforfait van de ziekteverzekering (zie groep en vraag7): 
Is het gebruik van deze verzorgingsmiddelen toegenomen, gelijk gebleven of 
afgenomen omwille van het feit dat u het jaarlijkse zorgforfait van 
257,79 euro krijgt van de ziekteverzekering (bedrag 2007)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

42. Bespaart u op het gebruik van verzorgingsmiddelen omwille van financiële 
redenen?  
 1. Ja ->Ga naar vraag 43 
 2. Neen ->Ga naar vraag 44 

43. Op welke verzorgingsmiddelen bespaart u omwille van financiële redenen? 
(Overloop telkens de diverse categorieën en kruis aan indien u ze (nog) niet of 
minder dan nodig gebruikt omwille van financiële redenen). 

 Ja 
(1) 

Neen 
(2) 

Weet 
het niet 

(8) 

Geen 
antwoord 

(9) 

1. Incontinentiemateriaal     

2. Onderleggers     

3. Verbanden, compressen, ontsmettingsmateriaal     

4. Dieetvoeding     

5. Injectiespuiten     

6. Sondage- en stomamateriaal     

7. Andere: Omschrijf:  ...................................................      

8. Andere: Omschrijf:  ...................................................      
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44. Indien er nog een tweede of derde zorgbehoevende persoon is in het feitelijk huishou-
den (zie vraag 6-7): Zijn er aparte kosten voor verzorgingsmiddelen voor de 
andere zorgbehoevende personen in dit gezin?  
 1. Ja 

Indien ja, geef een schatting van deze totale kosten:  ............. euro/week 
 2. Nee 
 3. Niet van toepassing (er is geen andere zorgbehoevende persoon) 

45. Indien deze verzorgingsmiddelen u gratis ter beschikking zouden worden 
gesteld, zou u er dan gebruik van maken? Omcirkel voor elk type verzor-
gingsmiddel het cijfer dat het best overeenstemt met uw antwoord (slechts 
één cijfer omcirkelen).  

Soort verzorgingsmiddel Zou u dit verzorgingsmiddel 
gebruiken? Omcirkel. 
1. Ja, ik zou het evenveel gebruiken 
als ik nu doe 
2. Ja, ik zou het meer gebruiken als 
ik nu doe 
3. Neen, ik zou het niet gebruiken 

1. Incontinentiemateriaal  1 2 3 

2. Onderleggers  1 2 3 

3. Verbanden, compressen, ontsmettingsmateriaal  1 2 3 

4. Dieetvoeding  1 2 3 

5. Injectiespuiten  1 2 3 

6. Sondage- en stomamateriaal  1 2 3 

7. Ander verzorgingsmateriaal, nl.  .......................  
 ....................................................................................  

 1 2 3 

8. Ander verzorgingsmateriaal, nl.  .......................  
 ....................................................................................  

 1 2 3 

9. Ander verzorgingsmateriaal, nl.  .......................  
 ....................................................................................  

 1 2 3 

10. Ander verzorgingsmateriaal, nl.  .....................  
 ....................................................................................  

 1 2 3 

 



 

 

3.3 Duurzame hulpmiddelen 

46. Personen met zware zorgbehoevendheid of chronische ziekte hebben vaak nood aan specifieke hulpmiddelen in de thuis-
zorg. We gaan bij deze vraag in op duurzame hulpmiddelen (die nog verplaatsbaar zijn) (zie kaart nr. 9). Duid aan welk 
product u in de afgelopen 5 jaar heeft gebruikt (aangekocht of gehuurd) omwille uw zorgbehoevendheid.  
 

 a. Welk duur-

zaam hulpmiddel 

gebruikte u de 

afgelopen 5 jaar?  

(Noteer de code uit 

de lijst van kaart 

nr. 9) 

b. Sinds wanneer gebruikt u dit 

hulpmiddel precies? 

Noteer zo precies mogelijk beginmaand en -

jaartal en eindmaand en -jaartal  

(of omcirkel ‘nu’). 

(Merk op dat de begindatum verder kan 

liggen dan 12 maanden geleden en dat er 

momenteel niet noodzakelijk gebruik is). 

c. Wat was de 

totale kostprijs 

in € voor aan-

koop van dit 

hulpmiddel? 

d. Hoeveel € werd u 

eventueel terugbe-

taald bij aankoop 

(door mutualiteit, 

tegemoetkoming, 

Vlaams Fonds, ...)? 

e. Hoeveel 

bedraagt de 

huurprijs voor 

dit hulpmiddel 

in € per maand? 

f. Hoeveel 

bedraagt de 

waarborg voor 

dit hulpmiddel 

in €? 

1.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu 

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

2.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

3.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

4.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

5.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

6.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 
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 a. Welk duur-

zaam hulpmid-

del gebruikte u 

de afgelopen 

5 jaar? (Noteer de 

code uit de lijst van 

kaart nr. 9) 

b. Sinds wanneer gebruikt u dit 

hulpmiddel precies? 

Noteer zo precies mogelijk beginmaand en -

jaartal en eindmaand en -jaartal  

(of omcirkel ‘nu’). 

(Merk op dat de begindatum verder kan 

liggen dan 12 maanden geleden en dat er 

momenteel niet noodzakelijk gebruik is). 

c. Wat was de 

totale kostprijs 

in € voor aan-

koop van dit 

hulpmiddel? 

d. Hoeveel € werd u 

eventueel terugbe-

taald bij aankoop 

(door mutualiteit, 

tegemoetkoming, 

Vlaams Fonds, ...)? 

e. Hoeveel 

bedraagt de 

huurprijs voor 

dit hulpmiddel 

in € per maand? 

f. Hoeveel 

bedraagt de 

waarborg voor 

dit hulpmiddel 

in €? 

7.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

8.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

9.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

10.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

11.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

12.  Sinds....... (maand)......... (jaar) 
Tot.........(maand).......... (jaar) / nu  

.................... € ..................... € ........................  
€ huur/mnd 

.................... € 

Opmerkingen:  ......................................................................................................................................................................................................  
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47. Voor ontvangers van de Vlaamse Zorgverzekering (zie groep en vraag 7): 
Is het gebruik van duurzame hulpmiddelen toegenomen, gelijk gebleven of 
afgenomen omwille van het feit dat u de maandelijkse premie van 115 euro 
krijgt van de zorgverzekering (bedrag 2008)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

48. Voor ontvangers van het zorgforfait van de ziekteverzekering (zie groep en vraag 7): 
Is het gebruik van duurzame hulpmiddelen toegenomen, gelijk gebleven of 
afgenomen omwille van het feit dat u het jaarlijkse zorgforfait van 
257,79 euro krijgt van de ziekteverzekering (bedrag 2007)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

49. Bespaart u op de aankoop of huur van duurzame hulpmiddelen omwille van 
financiële redenen?  
 1. Ja ->Ga naar vraag 50 
 2. Neen ->Ga naar vraag 51 

50. Geef de code van de hulpmiddelen die u (nog) niet hebt aangekocht of 
gehuurd omwille van financiële redenen (zie kaart nr. 9). 
1.   ............................................................................................................................  
2.   ............................................................................................................................  
3.   ............................................................................................................................  
4.   ............................................................................................................................  
5.   ............................................................................................................................  
6.   ............................................................................................................................  
7.   ............................................................................................................................  
8.   ............................................................................................................................  
9.   ............................................................................................................................  
10.   ............................................................................................................................  
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51. Indien er nog een tweede of derde zorgbehoevende persoon is in het feitelijk huishou-
den (zie vraag 6-7): 
Zijn er aparte kosten voor duurzame hulpmiddelen voor de andere zorgbe-
hoevende personen in dit gezin?  
 1. Ja 

Indien ja, schat de kosten in de afgelopen 12 maanden: ................. euro 
 2. Nee 
 3. Niet van toepassing (er is geen andere zorgbehoevende persoon) 

3.4 Kosten in verband met het wonen 

52. Bent u of een ander persoon uit uw huishouden eigenaar van de woning 
waarin u woont? 
 1. Ja, wij zijn eigenaar 

Kan u een schatting geven van hoeveel huur u per maand voor deze 
woning zou moeten betalen indien u ze zou huren? 
Bedrag:  .........................................  euro per maand 

 2. Neen, wij zijn huurder 
Wat is de maandelijkse huur, exclusief kosten die u moet betalen? 
Indien de respondent de huurkosten exclusief kosten niet kent, vraag dan 
naar de huur inclusief kosten. 
Bedrag (excl. kosten):  .......................................................  euro per maand 
of bedrag (incl. kosten):  ..................................................... euro per maand 

53. Zijn er ten gevolge van de ziekte de voorbije vijf jaar wijzigingen geweest in 
de woonsituatie van de zorgbehoevende persoon, van de belangrijkste man-
telzorger of van andere verzorgers (bv. dichterbij komen wonen, zorgbehoe-
vende in eigen huis opgenomen, verzorger bij de zorgbehoevende persoon 
gaan inwonen, ...)? 
 1. Ja ->Ga naar vraag 54 
 2. Neen ->Ga naar vraag 55 



 

 

54. Wat is er gewijzigd aan de woonsituatie de voorbije 5 jaar en wat was de reden? Noteer het cijfer dat van toepassing is en 
vul aan. 

Wie?  Noteer de naam en de relatie 
tot de zorgbehoevende 
persoon 
(zie kaart nr. 10) 

Wat is veranderd de voorbije 5 jaar (noteer cijfer) en wat was de reden? 

1. De zorgbehoevende persoon is dichterbij mantelzorger of gezinslid komen 
wonen 

2. De zorgbehoevende persoon is bij mantelzorger of gezinslid gaan inwonen 
3. Persoon is dichterbij zorgbehoevende persoon komen wonen 
4. Persoon is bij zorgbehoevende persoon gaan inwonen 
5. Andere (bv. verhuis naar meer aangepaste woning). Omschrijf. 

1. Zorgbehoevende persoon n.v.t.  
2. Belangrijkste mantelzorger   
3. Tweede belangrijke mantelzorger   
4. Ander inwonend gezinslid 1   
5. Ander inwonend gezinslid 2   

 

256 
B

ijlage 6  



 

 

55. Soms is het nodig dat de woning wordt aangepast omwille van de zorgbehoevendheid of chronische ziekte (zie kaart nr. 11 
voor een lijst met mogelijke woningaanpassingen). Het onderscheid met verzorgingsmateriaal en duurzame hulpmiddelen ligt in het feit 
dat de aanpassing meestal ‘op maat’ gebeurt in functie van de woning en ook structureel verankerd is in de woning en niet verplaats-
baar is. (Bijvoorbeeld: Een badzit is een duurzaam hulpmiddel, een badsteun wordt verankerd in de muur en beschouwen we als 
woningaanpassing). Welke woningaanpassing heeft u de afgelopen 5 jaar uitgevoerd omwille uw zorgbehoevendheid?  

 a. Welke woningaanpassing 
voerde u uit de afgelopen 

5 jaar?  
(Noteer de code uit de lijst van 

kaart nr. 11) 

b. Wanneer werd deze 
aanpassing uitgevoerd? 
Noteer zo precies mogelijk 

(maand en jaartal) 

c. Wat was de totale kostprijs in 
euro voor deze 

woningaanpassing? 

d. Hoeveel werd u eventueel 
terugbetaald? 

1.  ......... (maand)......... (jaar) ........................... € .......................... € 

2.  ......... (maand)......... (jaar) ........................... € .......................... € 

3.  ......... (maand)......... (jaar) ........................... € .......................... € 

4.  ......... (maand)......... (jaar) ........................... € .......................... € 

5.  ......... (maand)......... (jaar) ........................... € .......................... € 

56. Heeft u één of andere premie of tegemoetkoming ontvangen voor de aanpassing van de woning? 
 1. Ja ->Ga naar vraag 57 
 2. Neen ->Ga naar vraag 58 
 3. Weet niet of niet van toepassing ->Ga naar vraag 58 

 
 

B
evragingsinstrum

ent 
257 



258 Bijlage 6 

 

57. Welke premie of tegemoetkoming heeft u ontvangen? Hoeveel bedroeg de 
premie? In welk jaar heeft u die premie ontvangen? (Overloop de categorieën op 
kaart nr.12 en noteer het cijfer van toepassing, meerdere antwoorden zijn mogelijk). 

 Welke premie?  
Vul in 

Hoeveel bedroeg de 
premie?(in euro) Vul in 

In welk jaar?  
Vul in 

1.    

2.    

3.    

58. In welke mate vindt u dat uw huis aangepast is aan de beperkingen die u 
ondervindt omwille van de chronische ziekte of uw zorgbehoevendheid? 
 1. Totaal niet aangepast 
 2. Min of meer aangepast 
 3. Voldoende aangepast 
 4. Zeer goed aangepast 

59. Bespaart u op de uitvoering van woningaanpassingen omwille van financiële 
redenen?  
 1. Ja ->Ga naar vraag 60 
 2. Neen ->Ga naar vraag 61 

60. Geef de code van de woningaanpassingen die u (nog) niet hebt uitgevoerd 
omwille van financiële redenen (zie kaart nr. 11). 
 1.  ............................................................................................................................  
 2.  ............................................................................................................................  
 3.  ............................................................................................................................  
 4.  ............................................................................................................................  

61. Indien er nog een tweede of derde zorgbehoevende persoon is in het feitelijk huishou-
den (zie vraag 6-7): Zijn er aparte kosten voor woningaanpassingen voor de 
andere zorgbehoevende personen in dit gezin (in de afgelopen 5 jaar)?  
 1. Ja 

Indien ja, geef een schatting van deze kosten in de afgelopen 5 jaar: 
............................ ........................................................................................ euro 

 2. Nee 
 3. Niet van toepassing (er is geen andere zorgbehoevende persoon) 
 



 

 

3.5 Dagelijkse meerkosten in het huishouden 

62. Zijn er meerkosten in het huishouden omwille van de chronische ziekte of afhankelijkheid van de zorgbehoevende 
persoon? 
 1. Ja -> Ga naar vraag 63 
 2. Neen -> Ga naar vraag 64 

63. Wat is de reden voor de meeruitgave? Hoeveel bedragen de huidige kosten per maand? Probeer in te schatten hoeveel euro 
u méér betaalt t.o.v. de periode waarin u nog niet zorgbehoevend was. (Let op: het zijn extra kosten per week of per maand) 

Meeruitgave voor: a. Reden voor de meeruit-
gave (bv. was wordt 

uitbesteed, meer was, ...) 

b. Huidige kosten  
(per week of per maand) 

c. Raming van meeruitgave 
(aanduiden in euro per 

week of per maand) 

  Per week Per maand Per week Per maand 

1. Was (ten gevolge van ziekte)  .............. € ................... € .............. € .................. € 

2. Verwarmingskosten  
(uitgez. elektrische verwarming) 

 .............. € ................... € .............. € .................. € 

3. Elektriciteit  .............. € ................... € .............. € .................. € 

4. Water  .............. € ................... € .............. € .................. € 

5. Telefoon  .............. € ................... € .............. € .................. € 

6. Afvalbeheer (vuilniszakken)  .............. € ................... € .............. € .................. € 

7. Andere:  .....................................................   .............. € ................... € .............. € .................. € 

B
evragingsinstrum

ent 
259   



 

 

3.6 Vervoerskosten 

64. Maakt u als zorgbehoevende persoon gebruik van vervoer door anderen om u te verplaatsen (in het algemeen, of om u 
naar een professionele zorgverstrekker, of een zorgvoorziening voor tijdelijke opvang (bv. dagcentrum) te begeven)?  
(Kruis aan, meerdere antwoorden zijn mogelijk). 
 1. Ja, ik gebruik vervoer door anderen voor verplaatsingen van en naar zorgverstrekkers -> Ga naar vraag 65 
 2. Ja, ik gebruik vervoer door anderen voor andere verplaatsingen buiten de zorg  -> Ga naar vraag 65 
 3. Neen, ik gebruik geen vervoer door anderen -> Ga naar vraag 66 

65. Wie verzorgt dit vervoer? Hoe vaak maakt u hiervan gebruik in een gemiddelde week? Hoeveel betaalt u voor dit vervoer 
in euro per week?  

Wie verzorgt dit vervoer?  
Omschrijf 

a. Gebruikt u dit 
momenteel? 

Kruis aan 

b. Hoe vaak maakt u hiervan 
gebruik gemiddeld genomen? 
(Noteer per week of per maand) 

c. Hoeveel betaalt u als zorg-
behoevende persoon hiervoor 
in euro gemiddeld? (Noteer de 

kost per week of per maand) 

1. Vervoer door mantelzorgers (familie, buren, 
vrienden), nl. door  ............................................  

 Ja 

 Neen 

................. keer per week 

.................keer per maand 

.................... € per week 

....................€ per maand 

2. Vervoer door een georganiseerde vrijwilligers-
dienst (bv. Minder Mobielen Centrale) 
Omschrijf:  ........................ .................................. 

 Ja 

 Neen 

................. keer per week 

.................keer per maand 

.................... € per week 

....................€ per maand 

3. Vervoer door een professionele dienst (bv. 
taxi, vervoersdienst van dagcentrum)  
Omschrijf:  ..........................................................  

 Ja 

 Neen 

................. keer per week 

.................keer per maand 

.................... € per week 

....................€ per maand 
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66. Voor ontvangers van de Vlaamse Zorgverzekering (zie groep en vraag 7): 
Is het gebruik van vervoer door anderen toegenomen, gelijk gebleven of 
afgenomen omwille van het feit dat u de maandelijkse premie van 115 euro 
krijgt van de zorgverzekering (bedrag 2008)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

67. Voor ontvangers van het zorgforfait van de ziekteverzekering (zie groep en vraag7): 
Is het gebruik van vervoer door anderen toegenomen, gelijk gebleven of 
afgenomen omwille van het feit dat u het jaarlijkse zorgforfait van 
257,79 euro krijgt van de ziekteverzekering (bedrag 2007)? 
 1. Toegenomen gebruik 

Waarom?  ..........................................................................................................  
 2. Afgenomen gebruik 

Waarom? ...........................................................................................................  
 3. Gelijk gebleven 

68. Bespaart u op het gebruik van vervoer door anderen omwille van financiële 
redenen?  
 1. Ja 
  Indien ja, omschrijf op welke manier: .......................................................... 
  ............................................................................................................................ 
 2. Neen 

69. Indien er nog een tweede of derde zorgbehoevende persoon is in het feitelijk huishou-
den (zie vraag 6-7):  
Hebben de andere zorgbehoevende personen in dit gezin ook aparte kosten 
voor vervoer?  
 1. Ja 

Indien ja, geef een schatting van deze kosten per week:  ..........................  
 ........................................................................................................ euro/week 

 2. Nee 
 3. Niet van toepassing (er is geen andere zorgbehoevende persoon) 
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Afronding eerste interview 

We zijn aan het einde gekomen van het eerste gesprek.  
Ik zou graag nog twee dingen met u willen bekijken:  
- de huishoudboekjes die we hier achter laten om te laten invullen enerzijds;  
- en de documenten en formulieren die van nut kunnen zijn voor het tweede 
interview.  

De interviewer geeft de huishoudboekjes af en overloopt ze samen met de respondent. 

De interviewer overloopt op de bijlage bij de antwoordbrief vanuit het HIVA welke docu-
menten (fiches, afschriften, kostenbewijzen, ...) nog nuttig zijn voor het tweede gesprek, 
geeft desgewenst uitleg aan de respondent.  

Mag ik u tenslotte heel erg bedanken voor uw tijd en inspanning. Indien u in de 
loop van de komende weken vragen heeft, kan u tijdens de kantooruren contact 
opnemen met het onderzoeksteam van het Hoger Instituut voor de Arbeid 
(HIVA).  

Mevr. Nele Spruytte (Onderzoeksmedewerker) te bereiken op: 016/32.43.64 (niet 
op woensdag) of op e-mail: nele.spruytte@hiva.K.U.Leuven.be 

Einduur van het eerste interview: ………………u. 
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Door de interviewer in te vullen na de beëindiging van het eerste interview: 

Datum afname: ................/.........................../2008 
Beginuur: .............................................. Einduur: ......................................................... 

I1. Interview beantwoord door: je kan meer antwoorden aanduiden. Kruis aan. 

1. Respondent (zorgbehoevende persoon zelf) 

2. Persoon 1, wat is relatie tot zorgbehoevende persoon (bv. echtgenoot)?  ..........  
 .....................................................................................................................................  

3. Persoon 2, wat is relatie tot zorgbehoevende persoon?  .....................................  
 .....................................................................................................................................  

I2. Wie was aanwezig tijdens het interview? Meer antwoorden mogelijk. 
  Geef telkens de relatie t.o.v. de zorgbehoevende persoon: Kruis aan 
  1. partner 
  2. kind 
  3. schoonkind (schoonzoon, schoondochter) 
  4. stiefkind 
  5. ouder 
  6. schoonouder 
  7. stiefouder 
  8. broer of zus 
  9. grootouder 
  10. kleinkind 
  11. neef of nicht 
  12. ander familielid, nl. ............................................. 
  13. buurman of buurvrouw 
  14. kennis of vriend 
  15. iemand anders, nl. ............................................... 

I3. Waren er bepaalde vragen tijdens dit eerste deel die de respondent moeilijk 
kon beantwoorden? Zo ja: geef de vraagnummers en eventueel uitleg. 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

I4. Waren er bepaalde woorden/termen tijdens dit eerste deel die de respon-
dent moeilijk kon begrijpen? Zo ja, noteer welke. 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
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I5. Hoe beoordeelt u de capaciteit van de respondent(en) om de vragen te 
beantwoorden? 

 1 Zeer goed 
 2 Goed 
 3 Tussenin 
 4 Slecht 
 5 Zeer slecht 

I6. Hoe beoordeelt u de motivatie van de respondent(en) om de vragen te 
beantwoorden? 

 1 Zeer gemotiveerd 
 2 Gemotiveerd 
 3 Niet gemotiveerd 
 4 Helemaal niet gemotiveerd 

I7. Hebt u verder nog opmerkingen over dit eerste interview? ..............................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

I8. Wat is het resultaat van het eerste interview? kruis aan. 
 1 Het eerste deel is volledig afgenomen 
 2 Het eerste deel is gedeeltelijk afgenomen 

I9. Zijn er aandachtspunten voor het tweede interview? 

(Als steun voor uzelf ter voorbereiding van het tweede interview- bv dingen die u moet 
meenemen?)  .......................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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Ophaling huishoudboekjes en voorbereiding tweede 

interview 

Huishoudboekjes 

Na ons eerste gesprek heb ik u huishoudboekjes bezorgd om de zorgtijd en 
zorgkosten gedurende drie weken te noteren. 

Zijn de boekjes ingevuld en heeft u er opmerkingen over? (Noteer kort) 

Ingevuld: 
1 ja 
2 neen 

Commentaar: ....................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  

Ik wil de boekjes graag eens overlopen met u alvorens ons tweede gesprek te 
beginnen. 

(Interviewer kijkt na of de boekjes zijn ingevuld, vult eventueel de eerste pagina aan met 
het overzicht) 

Tweede interview 

Laten we dan overgaan tot ons tweede gesprek. Opnieuw wens ik te benadruk-
ken dat alle informatie die u met ons deelt vertrouwelijk blijft en anoniem zal 
verwerkt worden. In het gesprek zijn er geen ‘foute antwoorden’. Aarzel ook 
niet om me te onderbreken als u iets wil vragen of als iets niet duidelijk is. 

Tijdens dit tweede gesprek gaan we twee thema’s behandelen.  
Eerst wil ik met u een zicht krijgen op de ernst van de zorgbehoevendheid 
waarmee u (of de persoon die u vertegenwoordigt) geconfronteerd wordt. Ver-
volgens wil ik een gedetailleerd beeld krijgen van uw beschikbare inkomsten. 
Hiervoor is het handig als u een aantal documenten bij de hand heeft (bv. 
afschrift van tegemoetkoming). 

Heeft u de nodige documenten kunnen opzoeken?    
(Indien nee, schat in of dit vrij snel vooraf nog kan gebeuren, zoniet, bekijk of er eerst 
andere onderdelen van het interview aan bod kunnen komen). 

Okee, laten we dan van start gaan. 
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4. Graad van zorgbehoevendheid 

Datum van het interview: ……../……./2008 
Beginuur van het interview: ……..u. 

In dit deel gaan we in op de zorgbehoevendheid van de persoon die geselecteerd 
werd voor deelname aan dit onderzoek.  

70. Ondervindt u zelf (nl. de zorgbehoevende persoon) op dit ogenblik hinder bij 
het verrichten van de gewone dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld omwille 
van een chronische aandoening of handicap, ziekte of lichamelijke ongemak-
ken?  
 1. Ja 
  Indien ja, is dat helemaal niet, af en toe of voortdurend? 
   helemaal niet 
   af en toe 
   voortdurend 
 2. Neen  

71. Sinds wanneer bestaat de huidige zorgbehoevendheid d.w.z. de toestand 
zoals die momenteel is? 
Sinds ..........(maand)................ (jaar) 

72. Wanneer werd u (met name de zorgbehoevende persoon) voor het eerst min-
der zelfredzaam?  
Sinds ..........(maand)................ (jaar) 
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73. In welke mate voert u (met name de zorgbehoevende persoon) op dit ogen-
blik de volgende activiteiten uit? Kruis het passende antwoord aan. (Zie ant-
woordkaart nr. 13) 

In welke mate voert u de volgende 
activiteit uit?  

Volledig 
zelfstan-

dig 
(1) 

Zelfstandig 
maar met 
moeite of 

met beperkte 
hulp 
(2) 

Enkel met 
gedeelte-
lijke hulp 
van perso-

nen (of 
hulpmid-

delen) 
(3) 

Volledig 
afhankelijk 
van perso-

nen (of 
hulpmid-

delen) 
(4) 

1. Onderhoud van de woning 
(opruimen, poetsen, ...) 

    

2. Uitvoeren van de was (verza-
melen, sorteren, ophangen) 

    

3. Uitvoeren van de strijk (strij-
ken, opplooien en opbergen) 

    

4. Boodschappen doen  
(lijstje maken, boodschappen, 
wegbergen) 

    

5. Maaltijden klaarmaken      

6. Organisatie van het huishou-
den (planning, controle) 

    

7. Administratie  
(opvolgen briefwisseling, for-
mulieren invullen) 

    

8. Financiële verrichtingen     

9. Opvolgen van regels rondom 
medicatiegebruik, dieet, ... 
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74. Bent u (of de zorgbehoevende persoon die u vertegenwoordigt) op dit ogen-
blik fysiek bekwaam om de volgende activiteiten te verrichten, ongeacht of u 
de activiteit ook daadwerkelijk uitvoert? Kruis het passende antwoord aan. (Zie 
antwoordkaart nr. 13) 

In welke mate kan u de volgende 
activiteiten verrichten? 

Volledig 
zelfstandig 

(1) 

Zelfstandig 
maar met 
moeite of 

met 
beperkte 

hulp 
(2) 

Met gedeel-
telijke hulp 
van perso-

nen (of 
hulpmid-

delen) 
(3) 

Volledig 
afhanke-
lijk van 

personen 
(of hulp-

middelen) 
(4) 

1. Zich wassen     

2. Zich aan- of uitkleden     

3. Zich verplaatsen binnenshuis 
(eventueel in rolstoel) 

    

4. Het toiletbezoek (naar toilet 
gaan, zich kleden en reinigen) 

    

5. Eten en drinken     

6. Buitenshuis gaan     

7. Trappen op- en afgaan     

8. Zich bukken om iets van de 
grond op te rapen 

    

9. Het openbaar vervoer gebruiken     
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75. In welke mate heeft u (of de zorgbehoevende persoon die u vertegenwoor-
digt) te kampen met de volgende problemen? Kruis het passende antwoord aan. 
(Zie antwoordkaart nr. 14) 

Heeft u te kampen met: Niet 
(1) 

Af en toe 
(2) 

Vaak 
(3) 

Voort-
durend 

(4) 

1. Incontinentie     

2. Initiatiefloos gedrag (moeilijk opstarten 
van activiteiten, traagheid) 

    

3. Neerslachtige stemming     

4. Angstige stemming of slapeloosheid     

5. Desoriëntatie in tijd (gebrek aan inzicht in 
tijdsbegrip) 

    

6. Desoriëntatie in ruimte (zijn weg niet 
vinden binnenshuis en/of buitenshuis) 

    

7. Gebrek aan bewustzijn van gevaar 
(binnenshuis en/of buitenshuis), niet 
kunnen inschatten van veiligheid 

    

76. In welke mate kan u (of de zorgbehoevende persoon die u vertegenwoordigt) 
de volgende zaken uitvoeren? Kruis het passende antwoord aan. (Zie ant-
woordkaart nr. 15) 

 Zonder 
moeite 

(1) 

Met enige 
moeite 

(2) 

Met grote 
moeite / 

mits hulp 
(3) 

Helemaal 
niet 
(4) 

1. De kleine (gewone) letters in de 
krant lezen (zo nodig met bril of 
contactlenzen) 

    

2. Op een afstand van 4 meter het 
gezicht van iemand herkennen (zo 
nodig met bril of contactlenzen) 

    

77. Kan u zonder probleem een dag én een nacht alleen doorbrengen zonder dat 
er iemand in de buurt is die u eventueel onmiddellijk kan helpen wanneer 
nodig, maar met hulpmiddelen (zoals telefoon, personenalarm, ...)? Kruis aan.  
 1. Ja  ga naar vraag 80 
 2. Neen  ga naar vraag 78 
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78. Kan u zonder probleem een nacht alleen doorbrengen zonder dat er iemand 
in de buurt is die u eventueel onmiddellijk kan helpen wanneer nodig, maar 
met hulpmiddelen (zoals telefoon, personenalarm, ...)? Kruis aan. 
 1. Ja  ga naar vraag 79 
 2. Neen  ga naar vraag 79 

79. Kan u zonder probleem een dag alleen doorbrengen zonder dat er iemand in 
de buurt is die u eventueel onmiddellijk kan helpen wanneer nodig, maar 
met hulpmiddelen (zoals telefoon, personenalarm, ...)? Kruis aan. 
 1. Ja 
 2. Neen, slechts tot zes uur op een dag 
 3. Neen, slechts tot twee à drie uur op een dag 
 4. Neen, niet langer dan één uur op een dag 
 5. Neen, er is continu toezicht nodig 

80. Hoe is uw algemene gezondheidstoestand op dit ogenblik? Gebruik antwoord-
kaart nr. 16 en kruis aan. (Laat indien nodig de vertegenwoordiger van de zorgbe-
hoevende persoon een inschatting maken) 
 1. Zeer goed  
 2. Goed  
 3. Het gaat wel (redelijk) 
 4. Slecht 
 5. Zeer slecht 

81. Alles in beschouwing genomen, hoe zou u uw tevredenheid met het leven in 
het algemeen op dit ogenblik omschrijven? (Laat indien nodig de vertegenwoor-
diger van de zorgbehoevende persoon een inschatting maken.) 
 1. Zeer tevreden  
 2. Tevreden  
 3. Eerder ontevreden 
 5. Zeer ontevreden 



Bevragingsinstrument 271 

 

82. Te beoordelen door de interviewer: In welke mate is de zorgbehoevende 
persoon? (Kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk.) 

 1. goed verstaanbaar  2. slecht verstaanbaar (spraakgestoord)  3. stom 

 1. goed horend  2. slecht horend (inclusief als persoon 
hoorapparaat draagt) 

 3. doof 

 1. goed ziend  2. slecht ziend (inclusief als persoon bril 
of lenzen draagt) 

 3. blind 

83. In te vullen door de interviewer: Wie beantwoordde de vragen 70-81 over 
de zorgbehoevendheid? (Kruis aan.) 
 1. De zorgbehoevende persoon zelf 
 2. De vertegenwoordiger van de zorgbehoevende persoon 
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5. Inkomen, inkomensbronnen en tegemoetkomingen en 

subjectieve bestaansonzekerheid 

Inleiding 

Zoals u weet is het doel van deze studie inzicht te krijgen in de leefsituatie van 
zorgbehoevende personen die thuis wonen.  
We gingen reeds dieper in op de kosten die u heeft in verband met de zorg. 
Belangrijk is ook hoe die kosten zich verhouden tot de inkomsten in het huishou-
den.  
Vandaar dat we in dit deel willen ingaan op uw inkomenssituatie. We begrijpen 
dat dit gevoelig kan liggen.  
Deze informatie is belangrijk om een classificatie en typologie te kunnen maken 
van huishoudens en zorgbehoevende personen naargelang hun kosten en inkom-
sten. We benadrukken dat deze informatie vertrouwelijk blijft.  

84. Hoeveel personen in het huishouden dragen bij tot het totale inkomen van 
uw huishouden? (Beschouw het feitelijk gezin als het huishouden) 
 1. Aantal personen:  .............................................................................................   

85. Hoeveel bedraagt het totale beschikbare inkomen van uw huishouden per 
maand? Indien dit inkomen per maand varieert, gelieve dan een gemiddelde 
aan te geven. Het gaat over het netto maandinkomen, na belastingen en sociale 
zekerheid. Het betreft hier het totale inkomen van de verschillende leden van het 
huishouden samen. Het totale inkomen bestaat uit nettolonen, nettowedden, netto-
inkomens voor zelfstandigen, sociale uitkeringen, kinderbijslagen, intresten, huur-
inkomsten, alle inkomsten dus.  
 1. Bedrag:  ............................. euro per maand 

86. Hoeveel bedraagt het totale bruto-inkomen van uw huishouden per maand? 
Indien dit inkomen per maand varieert, gelieve dan een gemiddelde aan te 
geven. Het gaat over het bruto-inkomen, voor belastingen en sociale zekerheid. Het 
betreft hier het totale inkomen van de verschillende leden van het huishouden 
samen. Het totale inkomen bestaat uit brutolonen, brutowedden, bruto-inkomens 
voor zelfstandigen, sociale uitkeringen, kinderbijslagen, intresten, huurinkomsten, 
alle inkomsten dus.  
 1. Bedrag:  ............................  euro per maand 
 



 

 

87. Over welke inkomensbronnen beschikte de zorgbehoevende persoon en de andere inwonende gezinsleden in de loop van 
de voorbije maand? Geef de maandelijkse bedragen in euro per persoon van de verschillende soorten inkomens, indien mogelijk 
en indien van toepassing zowel het bruto- als het nettobedrag. 

Welke inkomensbronnen heeft:  
(maandelijks bedrag in € per persoon) 

a. Zorg-
behoevende 

persoon 

b. Inwonend 
gezinslid 1 

c. Inwonend 
gezinslid 2 

d. Inwonend 
gezinslid 3 

e. Inwonend 
gezinslid 4 

Noteer de naam van de persoon en de relatie tot de zorg-
behoevende persoon (zie kaart nr. 17) 

 .......................  
 .......................  

 .......................  
 .......................  

 .......................  
 .......................  

 .......................  
 .......................  

 .......................  
 .......................  

1. Geen eigen inkomen      

2. Inkomen uit arbeid  
(lonen, wedden, inkomen zelfstandige arbeid) 

 ............. bruto 
 .............. netto 

 ..............bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

3. Werkloosheidsvergoeding  ............. bruto 
 .............. netto 

 ..............bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

4. Kinderbijslagen  .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

5.  Pensioen  ............. bruto 
 .............. netto 

 ..............bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

6.  Brugpensioen  ............. bruto 
 .............. netto 

 ..............bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

7. Inkomen voor arbeidsongeschikten:      

7.1 - Arbeidsongeschiktheidsuitkering  ............. bruto 
 .............. netto 

 ..............bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

7.2 - Invaliditeitsuitkering  ............. bruto 
 .............. netto 

 ..............bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 
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Welke inkomensbronnen heeft:  
(maandelijks bedrag in € per persoon) 

a. Zorg-
behoevende 

persoon 

b. Inwonend 
gezinslid 1 

c. Inwonend 
gezinslid 2 

d. Inwonend 
gezinslid 3 

e. Inwonend 
gezinslid 4 

8.  Uitkering voor hulp van derden  .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

9.  Bijkomende toelage van het Fonds voor Beroepsziek-
ten 

 ............. bruto 
 .............. netto 

 ..............bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

 .............. bruto 
 .............. netto 

10.  Tegemoetkomingen voor personen met een handicap:      

- Inkomensvervangende tegemoetkoming (-65j.)  .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

- Integratietegemoetkoming (-65j.)  .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

- Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (65+)  .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

- Gewone tegemoetkoming of de Bijzondere tege-
moetkoming (oud stelsel, -65j.) 

 .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

- Aanvullende tegemoetkoming (oud stelsel,65+)  .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

- Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaar-
borgd inkomen voor bejaarden (oud stelsel,65+) 

 .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

- Tegemoetkoming voor hulp van een derde (oud 
stelsel, 65+) 

 .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

11.  Leefloon (vroegere bestaansminimum)  .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

12.  Andere tegemoetkomingen van het OCMW  .......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

13.  Inkomen uit vermogen:       

- Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) van de 
woning(en) waarvan men eigenaar is 

 .......................  
 .......................   .......................   .......................   ........................  

- Overige vermogensinkomens (huur, beleggin-
gen, …) 

 .......................  
 .......................   .......................   .......................   ........................  
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Welke inkomensbronnen heeft:  
(maandelijks bedrag in € per persoon) 

a. Zorg-
behoevende 

persoon 

b. Inwonend 
gezinslid 1 

c. Inwonend 
gezinslid 2 

d. Inwonend 
gezinslid 3 

e. Inwonend 
gezinslid 4 

14.  Premie Vlaamse Zorgverzekering  .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

15.  Forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken:      

- Zorgforfait  .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

- Incontinentieforfait  .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

- Forfait palliatieve zorg  .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

- PVS-forfait  .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

16.  Giften, schenkingen. Specificeer:  ..................................  
 ............................................................................................  

 .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

17.  Andere. Specificeer: .......................................................  
 ...........................................................................................  

 .......................   .......................   .......................   .......................   ........................  

Indien de respondent het moeilijk vindt om bovenstaande vraag te beantwoorden   -> ga naar vraag 88 
Indien de respondent de vorige vraag wel heeft beantwoord   -> ga naar vraag 89 
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88. U vindt deze vraag moeilijk te beantwoorden. De volgende vraag is wellicht 
gemakkelijker.  
Kan u ten eerste de code aangeven van het nettomaandinkomen van u als 
zorgbehoevende persoon en van alle andere inwonende gezinsleden? (Zie 
kaart nr. 18) Kan u vervolgens ook de code van het brutomaandinkomen 
geven van u als zorgbehoevende persoon en van alle andere inwonende 
gezinsleden? (Zie kaart nr. 18) 

 a. Noteer: 
- de naam van de persoon en 
- de relatie tot de 

zorgbehoevende persoon  
(zie kaart nr. 17) 

b. Code 
netto-

maand-
inkomen 
(zie kaart  

nr. 18) 

c. Code 
bruto-

maand-
inkomen 
(zie kaart  

nr. 18) 

1. Zorgbehoevende 
persoon 

Naam: n.v.t. 
Relatie: n.v.t. 

  

2. Inwonend gezinslid 1 Naam:  ......................................  
Relatie:  .....................................  

  

3. Inwonend gezinslid 2 Naam:  ......................................  
Relatie:  .....................................  

  

4. Inwonend gezinslid 3 Naam:  ......................................  
Relatie:  .....................................  

  

5. Inwonend gezinslid 4 Naam:  ......................................  
Relatie:  .....................................  

  

89. Heeft u als zorgbehoevende persoon en de andere inwonende gezinsleden 
volgende kosten? Indien ja, hoeveel bedragen deze kosten in euro? 
 1. Studiekosten 

 1. Ja,  
Indien ja, geef het bedrag: .................. € per maand 

 2. Neen 
 2. Leningen of afbetalingen 

 1. Ja, 
Indien ja, geef het bedrag: .................. € per maand 

 2. Neen 
 3. Hypothecaire lasten 

 1. Ja, 
Indien ja, geef het bedrag: .................. € per maand 

 2. Neen 
 4. Andere kosten. Omschrijf: ..............................................................................  

 1. Ja,  
Indien ja, geef het bedrag: .................. € per maand 

 2. Neen 
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90. Beschikt de zorgbehoevende persoon over een hospitalisatieverzekering? 
 1. Ja 
 2. Neen 

91. Kunt u met het huidig totaal beschikbaar inkomen per maand van uw huis-
houden zoals het nu is (gebruik antwoordkaart nr. 19): 
 1. Zeer moeilijk rondkomen 
 2. Moeilijk rondkomen 
 3. Eerder moeilijk rondkomen 
 4. Eerder gemakkelijk rondkomen 
 5. Gemakkelijk rondkomen 
 6. Zeer gemakkelijk rondkomen 

92. Hoe groot moet voor uw huishouden het totale beschikbare inkomen per 
maand zijn om juist rond te komen, d.w.z. de eindjes aan elkaar te knopen?  
Bedrag:  ...........................................................................................  euro per maand 

93. Vindt u dat het geld dat u zelf moet betalen voor uw zorgkosten (gebruik ant-
woordkaart nr. 20):  
 1. Makkelijk in uw budget past 
 2. Moeilijk in uw budget past 
 3. Onmogelijk in uw budget past 
 4. Weet het niet 
 5. Geen antwoord 

94. Heeft u de voorbije maand kunnen sparen? 
 1. Ja 
 2. Neen 
 3. Weet het niet 
 4. Geen antwoord 

95. Heeft u de voorbije maand een deel van uw spaargeld moeten gebruiken om 
rond te komen? 
 1. Ja 
 2. Neen 
 3. Weet het niet 
 4. Geen antwoord 

96. Heeft u de voorbije maand uw spaargeld moeten gebruiken om de zorg te 
betalen die u nodig heeft? 
 1. Ja 
 2. Neen 
 3. Weet het niet 
 4. Geen antwoord 
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Afronding tweede interview en bedanking 

We zijn aan het einde gekomen van het interview. Heeft u misschien nog vragen 
of bemerkingen toe te voegen?  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Ik wil u namens het Hoger Instituut voor de Arbeid en de opdrachtgever van dit 
onderzoek, het Vlaams Zorgfonds, hartelijk danken voor uw belangrijke mede-
werking aan deze studie! 

Einduur interview:  .............................................................................................................  

Interviewer gelieve de eindvragen over dit tweede deel nog in te vullen. 
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Door de interviewer in te vullen na de beëindiging van het tweede interview: 
 
Datum afname: ................/.........................../2008 
Beginuur: .............................................. Einduur:......................................................... 

II1. Interview beantwoord door: Je kan meer antwoorden aanduiden. Kruis aan. 

1. Respondent (zorgbehoevende persoon zelf) 

2. Persoon 1, wat is relatie tot zorgbehoevende persoon? (bv echtgenoot)  ...........  
 .....................................................................................................................................  

3. Persoon 2, wat is relatie tot zorgbehoevende persoon?  .....................................  
 .....................................................................................................................................  

II2. Wie was aanwezig tijdens het interview? Meer antwoorden mogelijk. 

  Geef telkens de relatie t.o.v. de zorgbehoevende persoon: Kruis aan. 
  1. partner 
  2. kind 
  3. schoonkind (schoonzoon, schoondochter) 
  4. stiefkind 
  5. ouder 
  6. schoonouder 
  7. stiefouder 
  8. broer of zus 
  9. grootouder 
  10. kleinkind 
  11. neef of nicht 
  12. ander familielid, nl. ............................................. 
  13. buurman of buurvrouw 
  14. kennis of vriend 
  15. iemand anders, nl. ............................................... 

II3. Waren er bepaalde vragen tijdens dit tweede deel die de respondent moei-
lijk kon beantwoorden? Zo ja: geef de vraagnummers en eventueel uitleg. ...  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

II4. Waren er bepaalde woorden/termen tijdens dit tweede deel die de respon-
dent moeilijk kon begrijpen? Zo ja, noteer welke ................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
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II5. Hoe beoordeelt u de capaciteit van de respondent(en) om de vragen te 
beantwoorden? 

 1 Zeer goed 
 2 Goed 
 3 Tussenin 
 4 Slecht 
 5 Zeer slecht 

II6. Hoe beoordeelt u de motivatie van de respondent(en) om de vragen te 
beantwoorden? 

 1 Zeer gemotiveerd 
 2 Gemotiveerd 
 3 Niet gemotiveerd 
 4 Helemaal niet gemotiveerd 

II7. Hebt u verder nog opmerkingen over dit tweede interview?  ..........................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

II8. Wat is het resultaat van het tweede interview? kruis aan. 
 1. Het tweede deel is volledig afgenomen 
 2. Het tweede deel is gedeeltelijk afgenomen 

II9. Welk materiaal hebt u kunnen verzamelen tijdens de interviews? 

 1. eerste interview 
2. tweede interview 
3. huishoudboekje professionele zorgverlening 
4. huishoudboekje zorgbehoevende persoon en mantelzorg 
5. extra materiaal van de respondent als bijlage: vul in welk indien van toe-
passing/ 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
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Bijlage 6.3 / Huishoudboekje Vlaams Zorgfonds enquête: versie professionele 
zorgverlening 



 

 

HUISHOUDBOEKJE VLAAMS ZORGFONDS: VERSIE PROFESSIONELE ZORGVERLENING 

Studie ter voorbereiding van het invoeren van het systeem van maximumfactuur in de zorg 

IDCode: ............................................  

GROEP: .............................................. 

In te vullen vanaf maandag .... /..... / 2008 gedurende drie weken door de professionele hulpverleners van de zorgbehoevende 
persoon (gezinszorg, poetshulp, maatschappelijk werk, oppas, huisarts, thuisverpleegkundige, kinesitherapeut, PAB-assis-
tent, andere). 

Geef in volgende tabel weer voor welke periode u het huishoudboekje hebt ingevuld. (Kruis aan). 

 Week 1 Week 2 Week 3 

Gezinszorg    

Poetshulp    

Maatschappelijk werk    

Oppas    

Huisarts    

Thuisverpleegkundige    

Kinesitherapeut    

Andere hulpverlener    

Datum controle: ................................ door interviewer: ......................................  
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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Geachte dokter 

We vragen uw medewerking aan een onderzoek door het HIVA uit Leuven in opdracht van het Vlaams Zorgfonds naar de 
kosten die ernstige zorgbehoevendheid met zich meebrengt zowel voor de betrokkenen als voor de gemeenschap (via de 
ziekteverzekering, zorgverzekering, andere instanties, ...). Daarom wensen wij alle hulp die de zorgbehoevende persoon (of 
de familie van de zorgbehoevende persoon) krijgt nauwkeurig te registreren.  

Er werd reeds een uitgebreide vragenlijst afgenomen van uw cliënt waarin we in hoofdzaak ingingen op de kosten voor niet-
medische zorg, dienstverlening of hulpmiddelen. Met dit ‘huishoudboekje’ willen we een zicht krijgen op de inbreng van 
professionele hulpverleners.  

We vragen u gedurende de komende drie weken te noteren wanneer en welke zorg en dienstverlening u biedt aan de 
zorgbehoevende persoon. We zijn ons ten zeerste bewust van de vertrouwelijkheid van deze informatie en zullen ons dan 
ook zeer strikt houden aan de regels hieromtrent. Deze gegevens worden uiteraard ook naamloos verwerkt. 

We danken u bij voorbaat voor uw hulp. 
Voor verdere vragen kunt u ons tijdens de kantooruren bereiken: 

Prof. dr. Jozef Pacolet (Onderzoeksleider), te bereiken op 016/32.31.35 (secr.) 
Mevr. Nele Spruytte (Onderzoeksmedewerker), te bereiken op 016/32.43.64 (niet op woensdag) 
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Hoe dient u dit huishoudboekje in te vullen? 

 Noteer eerst op welk tijdstip het bezoek plaats heeft (bv. 9u15), gevolgd door de totale duur van het bezoek in minuten. 

 Noteer de verbruikte therapeutische hulpmiddelen en medicatie met hun merknaam en het aantal verbruikte stuks. Het 
gaat enkel om producten die afzonderlijk gefactureerd worden (bv. spuiten, sondagesets, onderleggers, incontinentiemate-
riaal, ...). De cliënt noteert zelf het verbruik van de producten die hij/zij zelf aanschaft.  

 De verplaatsingsduur betreft de verplaatsing heen en terug wanneer u van bij u thuis (of van uw werkplaats) komt. Indien 
het bezoek deel uitmaakt van een ronde, geeft u enkel de tijd van de verplaatsing t.o.v. de vorige cliënt (of van thuis) tot bij 
de cliënt. 

 Soms vragen we naar de aard van de activiteit die u uitvoerde. We onderscheiden hierbij de volgende taken. U kan meer-
dere cijfers noteren in uw antwoord: 
1. Persoonsverzorging: hygiënische verzorging, ondersteunen bij aan- en uitkleden, hulp bij bewegen en verplaatsen, hulp 

bij eten en drinken, observeren en signaleren van veranderingen bij de zorgbehoevende persoon op fysiek vlak (bv. meten 
polsslag), beperkte en elementaire verzorging (bv. voorkomen van drukletsels, bijstand bij het nemen van medicatie, ...); 

2. Huishouden: bereiden van de maaltijden, wassen en strijken, onderhoud van de woning (met uitsluiting van tuinonder-
houd, dit valt onder de klusjes); 

3. Boodschappen: winkelen ten behoeve van de zorgbehoevende persoon; 
4. Verplaatsingen buitenshuis: begeleiden van de zorgbehoevende persoon buitenshuis (bv. voor wandelingen, naar de 

kapper brengen, zorgbehoevende persoon ergens ophalen, ...); 
5. Administratie: administratief werk doen voor de zorgbehoevende persoon (bv. overschrijvingen doen, facturen klasse-

ren, ...); 
6. Klusjes: opknapwerkjes verrichten in huis en in de tuin (bv. schilderwerken, tuinonderhoud, kleine reparaties, ...); 
7. Gezelschap: samen bezig zijn met de zorgbehoevende persoon voor een babbel, u bezighouden met bezoek voor de 

zorgbehoevende persoon, ...; 
8. Toezicht: oppassen op de zorgbehoevende persoon overdag en/of ’s nachts met het oog op het garanderen van diens 

veiligheid; 
9. Andere vormen van hulp: vul hier zelf in waarover het gaat.  
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1. Zorgverlening gezinszorg WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = 
verplaatsingen buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 
8 = toezicht; 9 = andere (verder invullen) (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? .............................. minuten 
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2. Zorgverlening poetshulp: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 
4 = verplaatsingen buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 
7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder invullen) (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week?............................... minuten 
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3. Zorgverlening maatschappelijk werk: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 
4 = verplaatsingen buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 
7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder invullen) (meerdere ant-
woorden zijn mogelijk) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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4. Zorgverlening oppas: WEEK 1 (Week …: van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 
4 = verplaatsingen buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 
7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder invullen) (meerdere ant-
woorden zijn mogelijk) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)? JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 

 

288 
B

ijlage 6 



 

 

5. Zorgverlening huisarts: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip bezoek Duur bezoek (in min.) Duur verplaatsing 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

Zondag    

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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6. Zorgverlening thuisverpleegkundige: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek  
(in min.) 

Verbruikte therapeutische hulpmiddelen en medicatie door u zelf 
meegebracht (merknaam en aantal verbruikte stuks) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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7. Zorgverlening kinesitherapeut: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek  
(in min.) 

Verbruikte therapeutische hulpmiddelen en medicatie door u zelf 
meegebracht (merknaam en aantal verbruikte stuks) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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8. Zorgverlening andere hulpverlener: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Hulpverlener (noteer uw specialiteit):  ...............................................................................................................................................................  

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 
4 = verplaatsingen buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 
7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder invullen) (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing  

Prijs betaald 
door de patiënt 

Maandag      

Dinsdag      

Woensdag      

Donderdag      

Vrijdag      

Zaterdag      

Zondag      

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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9. Zorgverlening gezinszorg WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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10. Zorgverlening poetshulp: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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11. Zorgverlening maatschappelijk werk: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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12. Zorgverlening oppas: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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13. Zorgverlening huisarts: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip bezoek Duur bezoek (in min.) Duur verplaatsing 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

Zondag    

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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14. Zorgverlening thuisverpleegkundige: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
 (in min.) 

Verbruikte therapeutische hulpmiddelen en medicatie door u zelf 
meegebracht (merknaam en aantal verbruikte stuks) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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15. Zorgverlening kinesitherapeut: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Verbruikte therapeutische hulpmiddelen en medicatie door u zelf 
meegebracht (merknaam en aantal verbruikte stuks) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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16. Zorgverlening andere hulpverlener: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Hulpverlener (noteer uw specialiteit):  ...............................................................................................................................................................  

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 
4 = verplaatsingen buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 
7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder invullen) (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 

Duur ver-
plaatsing  

Prijs betaald 
door de patiënt 

Maandag      

Dinsdag      

Woensdag      

Donderdag      

Vrijdag      

Zaterdag      

Zondag      

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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17. Zorgverlening gezinszorg WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 =gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week?............................... minuten 
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18. Zorgverlening poetshulp: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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19. Zorgverlening maatschappelijk werk: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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20. Zorgverlening oppas: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 4 = verplaatsingen 
buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder 
invullen) (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Duur 
verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? .............................. minuten 
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21. Zorgverlening huisarts: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip bezoek Duur bezoek (in min.) Duur verplaatsing 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

Zondag    

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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22. Zorgverlening thuisverpleegkundige: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek  
(in min.) 

Verbruikte therapeutische hulpmiddelen en medicatie door u zelf 
meegebracht (merknaam en aantal verbruikte stuks) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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23. Zorgverlening kinesitherapeut: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
 (in min.) 

Verbruikte therapeutische hulpmiddelen en medicatie door u zelf 
meegebracht (merknaam en aantal verbruikte stuks) 

Duur verplaatsing 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

Zondag     

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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24. Zorgverlening andere hulpverlener: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Hulpverlener (noteer uw specialiteit):  ...............................................................................................................................................................  

 Tijdstip 
bezoek 

Duur bezoek 
(in min.) 

Activiteit 1 = persoonsverzorging; 2 = huishouden; 3 = boodschappen; 
4 = verplaatsingen buitenshuis; 5 = administratie; 6 = klusjes; 
7 = gezelschap; 8 = toezicht; 9 = andere (verder invullen) (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 

Duur ver-
plaatsing  

Prijs betaald 
door de patiënt 

Maandag      

Dinsdag      

Woensdag      

Donderdag      

Vrijdag      

Zaterdag      

Zondag      

Voerde u in de loop van de voorbije week nog andere activiteiten uit voor deze cliënt (bv. deelnemen aan overleg, telefoneren 
met andere hulpverleners, administratief werk, ...)?  JA  NEEN 

Indien ja: welke activiteiten waren dit?  ...............................................................................................................................................................  

Welke was de totale duur hiervan (evt. verplaatsingen inbegrepen) voor deze week? ............................... minuten 
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Bijlage 6.4 / Huishoudboekje Vlaams Zorgfonds enquête: versie 
zorgbehoevende persoon en omringende mantelzorgers 

 



 

 

HUISHOUDBOEKJE VLAAMS ZORGFONDS: VERSIE ZORGBEHOEVENDE PERSOON EN 

OMRINGENDE MANTELZORGERS 

Studie ter voorbereiding van het invoeren van het systeem van maximumfactuur in de zorg 

IDcode:.............................................................. 

GROEP:............................................................. 

In te vullen vanaf maandag.... /.... / 2008 gedurende drie weken door de zorgbehoevende persoon en de omringende mantel-
zorgers, dit zijn het gezin, de familie, buren, vrienden of kennissen die instaan voor de zorg- en hulpverlening aan de zorg-
behoevende persoon die geselecteerd werd voor dit onderzoek.  

Geef in volgende tabel weer voor welke periode u het huishoudboekje hebt ingevuld. (Kruis aan): 

 Week 1 Week 2 Week 3 

Belangrijkste mantelzorger (= het familielid, vriend, buur of kennis die het meest voor de 
verzorging instaat, of indien dit gelijk is verdeeld, die de leiding neemt):  .........................  
 ..........................................................................................................................................................  

   

Tweede belangrijke mantelzorger:  ............................................................................................     

Andere helpers:  .............................................................................................................................     

Zorgbehoevende persoon: kosten voor medicatie    

Datum controle:  ...................................  door interviewer:  ....................................................................................................................................  

Voor vragen over dit onderzoek kunt u ons tijdens de kantooruren bereiken: 
Prof. dr. Jozef Pacolet (Onderzoeksleider), te bereiken op 016/32.31.35 (secr.) 

Mevr. Nele Spruytte (Onderzoeksmedewerker), te bereiken op 016/32.43.64 (niet op woensdag)  
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Geachte mevrouw, geachte heer 

We vragen uw medewerking aan een onderzoek door het HIVA uit Leuven in opdracht van het Vlaams Zorgfonds naar de 
kosten die u als zorgbehoevende persoon heeft omwille van uw ziekte of zorgbehoevendheid. In dit huishoudboekje willen we 
een zicht krijgen op twee thema’s: 1) de tijd die het gezin, de familie, buren, vrienden of kennissen besteden aan hulpver-
lening en zorg voor de zorgbehoevende persoon en 2) de kosten die de zorgbehoevende persoon heeft voor medicatie. 

We zijn ons ten zeerste bewust van de vertrouwelijkheid van deze informatie die u ons verstrekt en zullen ons dan ook zeer 
strikt houden aan de regels hieromtrent. Deze gegevens worden uiteraard naamloos verwerkt. 

We danken u bij voorbaat voor uw hulp. 
Voor verdere vragen kunt u ons tijdens de kantooruren bereiken:  
Prof. dr. Jozef Pacolet (Onderzoeksleider), te bereiken op 016/32.31.35 (secr.) 
Mevr. Nele Spruytte, te bereiken op 016/32.43.64 (niet op woensdag) 
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Hoe dient u het eerste deel van dit huishoudboekje in te vullen? 

In het eerste deel van dit huishoudboekje wensen wij een zicht te krijgen op hoeveel tijd het gezin, de familie, buren of kennis-
sen in de loop van drie weken besteedt aan de zorgbehoevende persoon. Met het gezin en de familie bedoelen we in de eerste 
plaats de tijd besteed door de belangrijkste mantelzorger (d.i. de persoon die het meeste tijd besteedt aan de zorg voor de zorg-
behoevende persoon, of indien dit gelijk verdeeld is over meerdere personen, diegene die de leiding neemt) en ook de tijd 
besteed door de tweede belangrijkste mantelzorger en tenslotte de tijd besteed door andere helpers (familieleden, buren, ken-
nissen). De hulp door beroepskrachten (evenals de evt. hulp van een PAB-assistent) moet in het andere huishoudboekje geno-
teerd worden.  

We vragen u per week de geboden hulpverlening in te vullen. U kan als mantelzorger verschillende taken opnemen:  
1. Persoonsverzorging: hygiënische verzorging, ondersteunen bij aan- en uitkleden, hulp bij bewegen en verplaatsen, hulp bij 

eten en drinken, observeren en signaleren van veranderingen bij de zorgbehoevende persoon op fysiek vlak (bv. meten 
polsslag), beperkte en elementaire verzorging (bv. voorkomen van drukletsels, bijstand bij het nemen van medicatie, ...) 

2. Huishouden: bereiden van de maaltijden, wassen en strijken, onderhoud van de woning (met uitsluiting van tuinonderhoud, 
dit valt onder de klusjes) 

3. Boodschappen: winkelen ten behoeve van de zorgbehoevende persoon 
4. Verplaatsingen buitenshuis: begeleiden van de zorgbehoevende persoon buitenshuis (bv. voor wandelingen, naar de kap-

per brengen, zorgbehoevende persoon ergens ophalen) 
5. Administratie: administratief werk doen voor de zorgbehoevende persoon, bijvoorbeeld overschrijvingen doen, facturen 

klasseren, ...  
6. Klusjes: opknapwerkjes verrichten in huis en in de tuin (bv. schilderwerken, tuinonderhoud, kleine reparaties, ...) 
7. Gezelschap: samen bezig zijn met de zorgbehoevende persoon voor een babbel, u bezighouden met bezoek voor de 

zorgbehoevende persoon, ... 
8. Toezicht: oppassen op de zorgbehoevende persoon overdag en/of ’s nachts met het oog op het garanderen van diens 

veiligheid 
9. Andere vormen van hulp: vul hier zelf in waarover het gaat 

Het tweede deel van het huishoudboekje gaat in op de kosten voor medicatie. Meer instructies vindt u verderop.  
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1. Hulpverlening door belangrijkste mantelzorger: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie is de belangrijkste mantelzorger? Noteer de relatie tot de zorgbehoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, buurman, 
kennis, ...).  ....................................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum: 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  ...................................................                
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2. Hulpverlening door de tweede belangrijke mantelzorger: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie is de tweede belangrijke mantelzorger? Noteer de relatie tot de zorgbehoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, 
buurman, kennis, ...).  .................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk. ...................................................                
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3. Hulpverlening door andere helpers: WEEK 1 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie zijn de andere helpers (behalve de belangrijkste en de tweede belangrijke mantelzorger)? Noteer de relatie tot de zorgbe-
hoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, buurman, kennis, ...). Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 ........................................................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. In het geval van meerdere andere helpers, noteer de totale tijd.  

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  ...................................................                
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4. Hulpverlening door belangrijkste mantelzorger: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie is de belangrijkste mantelzorger? Noteer de relatie tot de zorgbehoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, buurman, 
kennis, ...).  ....................................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  ...................................................                
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5. Hulpverlening door de tweede belangrijke mantelzorger: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie is de tweede belangrijke mantelzorger? Noteer de relatie tot de zorgbehoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, 
buurman, kennis, ...).  .................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  ...................................................                
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6. Hulpverlening door andere helpers: WEEK 2 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie zijn de andere helpers (behalve de belangrijkste en de tweede belangrijke mantelzorger)? Noteer de relatie tot de zorgbe-
hoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, buurman, kennis, ...). Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. In het geval van meerdere andere helpers, noteer de totale tijd.  

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  .................................................. .               
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7. Hulpverlening door belangrijkste mantelzorger: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie is de belangrijkste mantelzorger? Noteer de relatie tot de zorgbehoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, buurman, 
kennis, ...).  ....................................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  ...................................................                
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8. Hulpverlening door de tweede belangrijke mantelzorger: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie is de tweede belangrijke mantelzorger? Noteer de relatie tot de zorgbehoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, 
buurman, kennis, ...). ......................................................................................................................................... 

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  ...................................................                
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9. Hulpverlening door andere helpers: WEEK 3 (van …/.../2008 tot …/.../2008) 

Wie zijn de andere helpers (behalve de belangrijkste en de tweede belangrijke mantelzorger)? Noteer de relatie tot de zorgbe-
hoevende persoon (bv. partner, dochter, ouder, buurman, kennis, ...). Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  

Gelieve de tijd telkens te noteren in minuten. In het geval van meerdere andere helpers, noteer de totale tijd.  

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

Noteer datum 

 ..................................................................................  

             

Persoonsverzorging               

Huishouden               

Boodschappen               

Verplaatsingen buitenshuis               

Administratie                

Klusjes               

Gezelschap               

Toezicht               

Andere, namelijk  ...................................................                
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De kosten voor medicatie: hoe dient u dit huishoudboekje in te vullen? 

We vragen u gedurende één week de kost te noteren voor de medicatie die u gebruikt in verband met uw zorgbehoevendheid. 
Hierna vindt u twee tabellen waarop u de medicatie kunt noteren die u deze week gebruikt.  

De eerste tabel gaat over de tabletten, suppositoires, zakjes of ampullen die u gebruikt.  

Noteer de geneesmiddelen in de vorm van tabletten, suppositoires, zakjes of ampullen die u genomen heeft in de afgelopen 
week. (Meerdere antwoorden kunnen aangekruist worden.) 
 Noteer telkens het aantal stuks dat u per geneesmiddel innam in de afgelopen week. 

– Als u elke dag van de week (ook tijdens het weekend) hetzelfde aantal van een geneesmiddel innam, noteer dan het ver-
bruik per dag (bv. 1 tablet aspirine per dag: in kolom ‘per dag’ noteert u ‘1’) 

– Als u het geneesmiddel enkel tijdens de week en niet tijdens de weekends innam, of het verbruik verschilt van dag tot 
dag, noteer dan het verbruik per week (bv. enkel op weekdagen 1 tablet: in kolom ‘per week’ noteert u ‘5’) 

 Noteer de hoogste prijs die op de verpakking vermeld staat (indien er slechts één prijs vermeld wordt, noteer dan deze prijs) 
 Ga op de verpakking na hoeveel tabletten, suppositoires, zakjes, ampulles een volle (dus een ongeopende of nieuwe) verpak-

king bevat. Schrijf dit aantal op onder ‘Aantal stuks (per verpakking)’. 

De tweede tabel gaat over de siropen, druppeltjes en zalfjes die u gebruikt 

Noteer de geneesmiddelen in de vorm van siropen, druppeltjes of zalfjes te noteren die u genomen heeft in de afgelopen week. 
(Meerdere antwoorden kunnen aangekruist worden). 
 Noteer in de tweede kolom ‘volstaat voor’ het aantal dagen dat u (gemiddeld genomen) toekomt per flesje, per tube of per 

potje 
 Noteer de hoogste prijs die op de verpakking vermeld staat (indien er slechts één prijs vermeld wordt, noteer dan deze prijs) 
 Ga op de verpakking na wat de inhoud van het flesje is (= hoeveel ml het flesje bevat) en noteer deze bij ‘aantal ml of mg’ 
 Ga op de verpakking na wat de inhoud is van de tube of het potje (= hoeveel mg de tube bevat) en noteer dit bij ‘aantal ml of 

mg’ 
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Kosten voor tabletten, suppositoires, zakjes of ampullen: week 3 (van...../....../2008 tot......./....../2008)  

Namen van de geneesmiddelen  
(gebruikt tijdens de voorbije week) 

Gebruik: Vermeld op de verpakking 

Per dag Per week Hoogste prijs Aantal stuks (per verpakking) 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 ...........................................................................................   ..............  stuks  ..............  stuks  ..................  euro  ................................  stuks 

 

of 

B
evragingsinstrum

ent 
323 



 

 

Kosten voor siropen, druppeltjes of zalfjes: week 3 (van...../....../2008 tot......./....../2008)  

Namen van de geneesmiddelen  
(gebruikt tijdens de voorbije week) 

Volstaat voor Vermeld op de verpakking 

Hoogste prijs Aantal ml of mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

 ...........................................................................................   ....................................................  dagen  ...................................  euro  ..............................  ml/mg 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  
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Bijlage 6.5 / Consent-formulier 
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Indien u bereid bent mee te werken aan dit onderzoek, gelieve deze pagina in te vullen, te 
dateren en ondertekenen. U kan dit formulier ongefrankeerd met bijhorende enveloppe 
terugsturen naar het Hoger Instituut voor de Arbeid, KUL_0955_DTH, antwoordnummer 103, 
3000 Leuven 1. Hartelijk dank alvast! 

Verklaring tot medewerking aan het onderzoek ter voorbereiding van de maximumfactuur in 

de zorg door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in opdracht van het Vlaams 

Zorgfonds. 

POPNR / GROEP 

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, De heer/mevrouw Naam Voornaam 
 Straat en huisnummer/bus 
 Postcode en gemeente 

Of (wanneer mijn zorgsituatie dit niet toelaat) mijn vertegenwoordiger,  

Noteer naam en voornaam: ............................. 

......................................................................... 

Noteer relatie tot de zorgafhankelijke persoon die 
geselecteerd werd voor dit onderzoek (bv. partner, 
dochter): ............................................ 

bereid te zijn tot deelname aan het onderzoek over de maximumfactuur in de zorg door het Hoger 
Instituut voor de Arbeid in opdracht van het Vlaams Zorgfonds.  

Ik ga ermee akkoord dat het Hoger Instituut voor de Arbeid contact met me opneemt om afspraken 
te maken voor twee interviews, het invullen van een huishoudboekje en de onrechtstreekse 
bevraging van informatie over mijn zorgsituatie aan de zorgkas, mutualiteit en eventuele dienst 
voor gezinszorg. Ik noteer hieronder mijn telefoonnummer (en eventueel tijdstip van bereikbaarheid 
of moment van voorkeur) zodat de onderzoekers met mij contact kunnen opnemen. 

Telefoonnummer: .............................................................................................. 

Ik ben bereikbaar op (noteer tijdstip): .............................................................. 

Ik weet dat de onderzoekers mij verder zullen informeren en schriftelijke toestemming zullen 
vragen voor het opvragen van informatie over mijn zorgsituatie, mijn kosten en tegemoetkomingen 
aan de zorgkas, de mutualiteit en eventuele dienst voor gezinszorg.  

Ik weet dat het toestemmen tot deelname aan dit onderzoek op geen enkele wijze invloed heeft op 
de tegemoetkomingen waarop ik recht heb en dat de gegevens op een volstrekt anonieme manier 
zullen verwerkt worden in het kader van het wetenschappelijk onderzoek.  

Goedgekeurd op datum van  ................................. ..... / .... / 2008 (hier datum invullen, aub) 

Handtekening: ........................................................(hier handtekenen, aub) 
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Hoger instituut 
voor de arbeid

Toestemmingsformulier 

Verklaring tot goedkeuring van het meedelen van persoonlijke gegevens van 
mutualiteit en/of Vlaams Zorgfonds en/of dienst voor gezinszorg aan het 
Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in het kader van de studie ter 
voorbereiding van de maximumfactuur in de zorg. 

IDcode: ........................................... GROEP: ....................................... 

Hierbij geef ik, ondergetekende,  De heer/mevrouw Naam Voornaam 

 Straat en huisnummer/bus 

 Postcode en gemeente 

Of (wanneer mijn zorgsituatie dit niet toelaat) mijn vertegenwoordiger,  

Noteer naam en voornaam vertegenwoordiger: .................................................................................. 

Noteer adres vertegenwoordiger: ........................................................................................................ 

Kruis aan welke relatie de vertegenwoordiger heeft tot de zorgbehoevende persoon die geselec-

teerd werd voor dit onderzoek: 

 echtgenoot of echtgenote 

 broer of zus 

 ouder of grootouder 

 kind of kleinkind 

 wettelijke vertegenwoordiger (voogd of voorlopig bewindvoerder) 

 meerderjarig lid van het gezin van de zorgbehoevende persoon 

 andere, namelijk: .......................................................................... 

de toestemming aan onderstaande organisaties tot het doorgeven van mijn persoonlijke informatie 

aan Prof. dr. Jozef Pacolet van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA-K.U.Leuven) in het kader 

van het onderzoek over de maximumfactuur in de zorg. De informatie wordt uitsluitende gebruikt 

voor sociaal-economisch wetenschappelijk onderzoek en zal met de grootste vertrouwelijkheid 

worden verwerkt. (Maximaal driemaal aankruisen voor toestemming mutualiteit, Vlaams Zorgfonds 

en/of dienst voor gezinszorg).  
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1. Ik ben als zorgbehoevende persoon aangesloten bij de volgende mutualiteit. (Kruis 

aan). Gelieve onderaan een klevertje te plakken van uw ziekenfonds. 

 Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 

 Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 

 Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (o.a. Bond Moyson, De Voorzorg) 

 Landsbond van Liberale Mutualiteiten 

 Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (o.a. Partena) 

 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

 Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS holding 

Bevestig hier een klevertje van de mutualiteit met daarop uw aansluitingsnummer: 

 

 

 

Mijn mutualiteit mag de volgende persoonlijke gegevens overmaken aan de onderzoekers van het 

HIVA:  
- tot welk verzekeringsstelsel ik behoor en mijn gezinssamenstelling; 
- de hoogte van de medische consumptie (grote uitgavencategorieën), persoonlijke remgelden 

en de remgelden van het mutualistisch gezin waarvan ik deel uitmaak, en dit voor de jaren 
2007 en 2008; 

- het feit of ik recht heb op de (medische) maximumfactuur en de hoogte van de medische con-
sumptie en eventuele terugbetalingen in het kader daarvan (voor de jaren 2007 en 2008); 

- het feit of ik wel of niet recht heb gehad op het zorgforfait, het incontinentieforfait, het palliatief 
forfait of forfait voor personen in coma (PVS-forfait) (voor de jaren 2007 en 2008); 

- de meest recente Katz-score zoals opgetekend voor de thuisverpleging als indicator van 
zorgbehoevendheid; 

- het feit of ik het statuut invalide heb, en een bijkomende uitkering geniet wegens hulp van der-
den of andermans hulp; 

- het feit of ik een toelage heb voor de integratie van gehandicapten. 

Kruis aan:   Akkoord 

  Niet akkoord 

2. Ik ben als ernstig zorgbehoevend persoon erkend binnen de Vlaamse Zorgverzekering 

en ontvang sinds 2007 een maandelijkse premie. (Kruis aan). 

 Ja  Vul hieronder aan bij welke zorgkas u bent aangesloten 

 Nee  Ga verder naar punt 3 

Ik ontvang mijn maandelijkse premie van de Vlaamse Zorgverzekering van de volgende zorgkas 

(Kruis aan): 

 CM-Zorgkas (180) 

 Neutrale Zorgkas (280) 

 Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten (380) 

 Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten (480) 

 Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (580) 

 Vlaamse Zorgkas (680) 

 DKV Belgium (880) 
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Hierbij geef ik de toestemming dat het Vlaams Zorgfonds de volgende persoonlijke gegevens in het 

kader van het onderzoek overmaakt aan prof. dr. Jozef Pacolet en zijn onderzoeksteam van het 

HIVA: geslacht, leeftijd, gemeente en karakteristieken van erkenning binnen de Vlaamse Zorgver-

zekering waaronder de graad van zorgbehoevendheid. 

Kruis aan:   Akkoord 

  Niet akkoord 

3. Ik maak als zorgbehoevende persoon in de afgelopen twaalf maanden gebruik van 

gezinszorg. (Kruis aan).   

 Ja Vul hieronder aan bij welke dienst 

 Nee  Ga naar het einde van dit formulier 

Kruis aan of vul aan bij welke dienst voor gezinszorg u hulpverlening (gezinszorg) kreeg. 

 Dienst voor gezinszorg via het OCMW 

van ................................... 

 Solidariteit voor het Gezin 

 Familiehulp  Joodse Centrale 

 Familiezorg West-Vlaanderen  De regenboog 

 Familiezorg Oost-Vlaanderen  Onafhankelijke Dienst voor Gezinszorg 

 Gezinszorg Villers  Onafhankelijke Thuiszorgverenigingen 

 Sociale Familiezorg  Thuisverzorging De Eerste Lijn 

 Thuishulp  Pajottenlands Centrum Leda 

 Landelijke Thuiszorg  Gezinszorg THUIS Midden-Limburg 

 Sociaal Centrum Lier  Wij blijven thuis 

 Liers centrum voor Gezinszorg  Wit-Gele Kruis (gezinszorg) 

 SOWEL  Andere dienst namelijk: ............ 

................................................... 

Ik geef de toestemming dat mijn dienst voor gezinszorg, via de Vlaamse Vereniging van Diensten 

voor Gezinszorg, de volgende persoonlijke gegevens doorgeeft aan de onderzoekers van het HIVA 

in het kader van het onderzoek: de gepresteerde uren gezinszorg voor het jaar 2007 en 2008, mijn 

persoonlijke bijdrage en het detail van de BEL-profielschaal over de zorgbehoevendheid.  

Kruis aan:   Akkoord 

  Niet akkoord 

Ik weet dat het al dan niet geven van mijn toestemming op geen enkele wijze invloed heeft op de 

tegemoetkomingen waarop ik recht heb en op de dienstverlening die ik krijg en dat de gegevens op 

een volstrekt anonieme manier zullen verwerkt worden in het kader van het wetenschappelijk 

onderzoek.  

Goedgekeurd op datum van  ................................................................  (hier datum invullen, aub) 

Handtekening:  ..........................................................................................  (hier handtekenen, aub) 
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Het Vlaams Zorgfonds gaf aan het HIVA-K.U.Leuven de opdracht
om na te gaan hoe de tegemoetkoming van de Vlaamse Zorg-
verzekering in de niet-medische kosten van de zorg verder 
kan verbeterd worden. ‘Maximumfactuur’, verbeterde of 
gedifferentieerde mantelzorgpremie, wijzigende tarieven voor 
de eigen bijdrage ten laste van de gebruiker van diverse diensten,
diverse varianten zijn mogelijk. Deze studie omschrijft wat niet-
medische kosten zijn, en geeft inzicht in de begrenzing tot waar
en onder welke modaliteiten de overheid deze kosten wenst ten
laste te nemen. Wij geven een overzicht van de diverse stelsels
in Vlaanderen en België en kijken ook naar de modaliteiten in 
het buitenland. Dan gaan wij op zoek naar de omvang van de 
diverse kosten. Deze kosten zijn administratief niet altijd of zelfs
per definitie niet gekend, zodat men ze bij de hulpbehoevende
persoon zelf moet gaan bevragen. Ook stelt zich de vraag of 
niet een ruimere doelgroep dan de huidige genieters van de
mantelzorgpremie moet bereikt worden. En in welke mate zijn
deze kosten voor de hulpbehoevende persoon draagbaar?

Dit onderzoek organiseerde een grote en grondige bevraging 
bij 527 gerechtigden op de mantelzorgpremie in de Vlaamse
Zorgverzekering en bij 113 gerechtigden op het Forfait chronisch
zieken in de ziekteverzekering. Alle medische en niet-medische
kosten in de thuissituatie die de zorgbehoevende personen zelf
moeten dragen, worden in beeld gebracht. Op basis daarvan
worden verschillende formules van verbeterde tenlasteneming
door de overheid voorgesteld. Ook de budgettaire implicatie
voor de overheid is berekend. Deze varieert van quasi geen 
bijkomende budgetten indien men de verbetering beperkt tot
enkel de zwaar hulpbehoevende personen met hoge kosten en
een laag inkomen (1,4 miljoen euro extra nodig) tot een jaarlijkse
meeruitgave van 68 miljoen euro bij een minder selectief stelsel.
Aan de overheid om een keuze te maken.
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