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in België in 2010

D

e prostatectomie is een heelkundige ingreep die hoofdzakelijk uitgevoerd wordt bij twee diagnoses: prostaatadenoom
en prostaatkanker.

Op basis van de gegevens van de technische cel en van de gegevens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunnen wij
het aantal prostaatoperaties dat jaarlijks uitgevoerd wordt, ramen op 10 000. Dit aantal stijgt gestadig, rekening houdend
met de vergrijzing van de bevolking en de betere opsporing.
In 2010, gebeurde bijna 100% van de operaties in het kader van een klassieke ziekenhuisopname, volgens de
factureringsgegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De patiënten die geopereerd worden omwille van
prostaatkanker, zijn gemiddeld 10 jaar jonger dan de personen die gehospitaliseerd worden omwille van een prostaatadenoom
(goedaardige tumor van de prostaat), (respectievelijk 62 jaar en 72 jaar).
De gemiddelde duur van het ziekenhuisverblijf hangt, ongeacht de onderliggende pathologie, af van het gebruik of niet van
endoscopisch materiaal. Wanneer dergelijk materiaal gebruikt wordt, dan blijkt de gemiddelde verblijfsduur 1 à 2 dagen korter
te zijn dan in geval van open chirurgie (6 dagen in plaats van 7 à 8 dagen).
Momenteel is het zo dat 75% van de prostaatoperaties gebeurt omwille van een prostaatadenoom; in 25% van de gevallen
gaat het dus om prostaatkanker. De endoscopische resectie (van het adenoom) is de heelkundige ingreep die het vaakst
uitgevoerd wordt. 34% van de totale prostaat- verwijderingen gebeurt met behulp van een robot.
De robotgeassisteerde prostaatverwijdering mag enkel uitgevoerd worden door een erkend centrum. In 2010, beschikten wij
over 18 erkende centra (waarvan 13 in het Vlaams gewest).
De kostprijs voor het ziekenfonds van een ziekenhuisopname omwille van een robotgeassisteerde totale prostaatverwijdering,
bedraagt 6.983€, terwijl een traditionele totale prostatectomie slechts 5801€ kost. De eerste ingreep is dus gemiddeld 20%
duurder. De kostprijs van de eigenlijke heelkundige ingreep bedraagt 976€ (het remgeld = 0). Aan dat bedrag moet men nog
het forfait van 1.065€ toevoegen voor de assistentie, verleend door de robot.
Een (traditionele of endoscopische) gedeeltelijke prostatectomie kost 5.022€ en een endoscopische resectie kost slechts 3 579€.
De eerste ingreep is dus gemiddeld 40% duurder. De kostprijs van de eigenlijke heelkundige ingreep bedraagt 410€ voor de
beide soorten van operaties (Remgeld =0).
De toeslagen ten laste van de patiënt bedragen voor de robotgeassisteerde totale prostatectomie en de traditionele totale
prostatectomie telkens ongeveer 2.000€; bij een traditionele gedeeltelijke prostatectomie is dat 893€, bij een laparoscopische
resectie 652€. De honorariumtoeslagen (heelkundigen en anesthesist) vertegenwoordigen 65 à 85% van dit bedrag.

Ze worden gevolgd door de supplementen voor de eenpersoonskamers.
De patiënten RVV verblijven vaker dan verwacht in gemeenschappelijke kamers of tweepersoonskamers dan patiënten nietRVV en ze zijn op significante wijze ondervertegenwoordigd, in het kader van de robotgeassisteerde chirurgie.
Voor de robotgeassisteerde totale prostatectomie, moet de zorgverlener bewijzen dat de patiënt een MOC gehad heeft. Welnu,
bij 15% van onze leden die een robotgeassisteerde radicale prostatectomie ondergaan hebben, ontbrak dit MOC. Het blijkt te
gaan om het bijzondere geval van patiënten met een internationaal verdrag.
Bij gebrek aan indicatoren over de kwaliteit van de medische resultaten van de heelkundige ingreep, is het niet mogelijk om
de kosten-batenverhouding van elke verstrekking te berekenen. De kostprijs alleen volstaat niet om zich uit te spreken over de
opportuniteit van deze of gene verstrekking, in vergelijking met een andere.
De "automatische" forfaitaire financiering van de robotgeassisteerde heelkunde moet daarentegen wel een bijzonder
aandachtspunt zijn van de verzekeringsinstellingen. Deze maatregel werd immers op proef ingevoerd voor een periode van
drie jaar en de einddatum nadert met rasse schreden.

Rudy Van Tielen
Chantal Neirynck
Dienst Studies van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Contexte van de analyse
Achter de heelkundige verstrekkingen die gepaard gaan met een prostaatoperatie, gaat een medische realiteit schuil, die sterk
verschillend kan zijn. Robotgeassisteerde technieken komen bovenop de traditionele heelkundige ingrepen (open heelkunde
of via laparoscopische weg).
Achter de term prostatectomie gaan vier soorten van heelkundige ingrepen schuil: de endoscopische resectie van de prostaat
(gedeeltelijke prostatectomie via cystoscopische endoscopische weg), de heelkundige gedeeltelijke prostatectomie (wanneer
het adenoom niet verwijderd kan worden via endoscopische weg), de klassieke radicale prostatectomie (met ganglionnaire
curage bij een adenocarcinoom van de prostaat) en de robotgeassisteerde radicale prostatectomie.
Momenteel worden die ingrepen hoofdzakelijk uitgevoerd tijdens een klassieke ziekenhuisopname.
De endoscopische resectie van de prostaat gebeurt vooral wanneer de patiënt de diagnose gekregen heeft van een adenoom
van de prostaat. Het doel van de operatie is om de evacuatie van de urine mogelijk te maken en om weefselelementen te kunnen
wegnemen, met het oog op een anatomopathologische evaluatie, zodat onregelmatigheden van de prostaat opgespoord
kunnen worden.
Daarnaast, is het mogelijk dat een klein deel van de heelkundige ingrepen via laparoscopische weg (met of zonder robot) en
van de open chirurgie uitgevoerd wordt bij patiënten die duidelijk aan prostaatkanker lijden.
Als verzekeringsinstelling, beschikken wij niet over de diagnose die gepaard gaat met de ingreep. We kunnen eventueel een idee
hebben van de aanwezigheid van kanker, als er een MOC (multidisciplinair oncologisch consult) ingesteld is voor de patiënt.
Het is de bedoeling van deze studie om een beeld te schetsen van de kosten die gepaard gaan met de heelkundige
verstrekkingen die uitgevoerd worden in het kader van een (volledige of gedeeltelijke) prostaatverwijdering in België,
op basis van de factureringsgegevens van de patiënten, aangesloten bij een van de zeven ziekenfondsen* die samen de
Mutualités Libres-Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) vormen, dit in het jaar 2010.
De studie past daarenboven in het kader van een ruimer project, gericht op de terbeschikkingstelling van een specifieke database
voor de ziekenfondsen, verbonden met de Onafhankelijke Ziekenfondsen, over de voornaamste aandoeningen of heelkundige
verstrekkingen, uitgevoerd in Belgische ziekenhuizen, gedurende een bepaald jaar.

*De 7 Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn:
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Beschrijvende analyse
1. De beschikbare gegevens
Wij hebben ons gebaseerd op de factureringsgegevens van de personen die lid zijn van een van de zeven ziekenfondsen die
deel uitmaken van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ voor Mutualités libres-Onafhankelijke Ziekenfondsen).
De patiënten werden gekozen op basis van de volgende nomenclatuurcodes van het RIZIV :
260632-260643: gedeeltelijke prostatectomie
261553-261564: endoscopische resectie van de prostaat, inclusief cystoscopie
261796-261800: totale prostatectomie, inclusief exeresis van het vesiculair blok met urethrovesicaal hechten
Die laatste verstrekking kan op twee manieren uitgevoerd worden : ofwel via de klassieke chirurgie ofwel met behulp van
een robot. De robotgeassisteerde heelkunde wordt daarenboven bijkomend gefinancierd door middel van een vast bedrag,
opgenomen in de nomenclatuurcode 777114-777125, verbonden met de verstrekking 261796-261800 (totale prostatectomie,
inclusief exeresis van het vesiculair blok met urethrovesicaal hechten.1+2 Dit vaste bedrag bestaat al sinds 1 oktober 2009.
Het begrip prostaatoperatie heeft dus betrekking op vier soorten van heelkundige ingrepen.
Samengevat kunnen we stellen dat de gedeeltelijke prostaatverwijdering en de endoscopische resectie de behandeling beogen
van prostaatadenomen (goedaardige tumoren van de prostaat), terwijl de totale prostaatverwijdering via open chirurgie en met
een robot voorbehouden zijn voor de heelkundige behandeling van prostaatkanker. In enkele gevallen, ziet het er wel naar uit
dat de prostaat gedeeltelijk verwijderd wordt, bij prostaatkanker.
Na de opsporing van de patiënten met behulp van deze codes voor heelkundige ingrepen, hebben wij een extract gemaakt
van alle (geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en andere) verstrekkingen, uitgevoerd tijdens het ziekenhuisverblijf van
de patiënt.
Wij hebben aldus een geheel aan relevante gegevens verzameld, zodat we ons een nauwkeurig beeld kunnen vormen
van het gebruik van de resources voor een ziekenhuisopname, waar de hoofdreden van de opname in het ziekenhuis een
prostaatoperatie lijkt te zijn.
Elke ziekenhuisopname werd samengevat door middel van één soort van prostaatoperatie. Als
een patiënt tijdens zijn verblijf twee verschillende ingrepen ondergaat, dan hebben we de patiënt
ondergebracht bij de heelkundige ingreep die het “zwaarst” is, namelijk volgens onderstaande sleutel:
261796-261800 (met of zonder 777114-777125)> 260632-260643 > 261553-261564.
De heelkundige ingrepen werden vergeleken vanuit de invalshoek van de kostprijs, afgezien van de resultaten. Om die studie
te kunnen maken, hadden we immers andere gegevens nodig dan de factureringsgegevens, zoals de ervaring van diegene die
de operatie uitvoert, de medische gegevens van de patiënt of een relevante criteria over het resultaat.

1
2

Deze maatregel geldt op proef gedurende drie jaar voor de mogelijke invoeging in de nomenclatuur, na een beoordeling door de Technische Raad voor de Implantaten.
Regels : de tegemoetkoming moet als een vast bedrag beschouwd worden en de verstrekking mag samengevoegd worden met de verstrekking 694610-694621 : 'het
geheel van het consumptiemateriaal en het implanteerbare materiaal dat gebruikt wordt bij de verstrekking 261796-261800, via endoscopische weg. U 645'
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2. Transversale analyse van de gegevens
Wij kunnen voor elke soort van heelkundige ingreep
diverse parameters berekenen, waarvan de volgende
het belangrijkst zijn:
- het aantal ingrepen
- de duur van het verblijf
- de leeftijd van de patiënt bij de operatie
- de kostprijs voor de verplichte verzekering (RIZIV
-ziekenfondsen) van de ziekenhuisopname, per soort
van ingreep

-

de kostprijs voor de patiënt (remgeld en toeslagen)

Met deze gegevens kunnen de resultaten daarenboven
opgesplitst worden per geografische zone (gewest,
arrondissement,…), op basis van het sociale en
economische statuut (RVV en niet-RVV), per soort van
kamer (eenpersoonskamer, tweepersoonskamer of
gemeenschappelijke kamer), per leeftijdsgroep,….

2.1. Beschrijvende analyse van de gegevens
Zoals vaak in dergelijke analyses, hebben we bepaalde
patiënten moeten uitsluiten, omdat hun gegevens niet
vergelijkbaar waren met die van die van de overige patiënten.
De redenen van de afwijking waren van allerlei aard, maar het
ging gewoonlijk om verschillen die te maken hadden met de
morbiditeit van de individuen.
Een patiënt met een hoge morbiditeit bij de opname, dreigt
immers langer in het ziekenhuis te blijven dan een patiënt
met een betere gezondheid, om redenen die niets te maken
hebben met de prostaatoperatie zelf.

(a) Het aantal ingrepen
Het is allicht geen verrassing dat de gedeeltelijke
prostaatresecties via endoscopische weg (60,5%) het vaakst
voorkomen, gevolgd door dezelfde operatie, maar dan
via open chirurgie (14,5%). Samen bekleden zij de eerste
plaats (75%). Het prostaatadenoom is immers de meest
voorkomende aandoening.
25% van de ingrepen is radicaler, met of zonder assistentie
door een robot (34% van de gevallen van totale prostatectomie
wordt uitgevoerd met de hulp van een robot).
Dit gebeurt in erkende centra. In 2010, beschikken we over 18
erkende centra (waarvan 13 in het Vlaams gewest).3

Grafiek 1: Totaal aantal prostaatoperaties, MLOZ 2010

3

Bijlage 1 : de erkende centra voor het gebruik en de terugbetaling van de robotchirurgie (2010)
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(b) De duur van het verblijf
Het gaat initieel om 2.057 ziekenhuisopnames omwille van een prostaatoperatie in 2010.
De beschrijvende analyse van de variabele "duur van het verblijf" toont aan dat de duur van het verblijf verschilt, naargelang
de soort van ingreep.
Tabel 1: beschrijvende analyse van de (gefactureerde) verblijfsduur met outliers
Analyse variabele : Verblijfsduur
N Obs
Gemiddelde standaard- Minimum
Maximum 1e Kwartiel 3e kwartiel
Soort van ingreep
			afwijking			
GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE
TOTALE PROSTATECTOMIE
ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE
ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

297
337
173
1250

10,06
7,88
6,65
7,56

10,75
4,39
3,6
13,02

2
1
2
1

117
40
32
221

6
5
4
3

10
9
7
6

Om zo weinig mogelijk informatie te verliezen (max. 3%
van de gegevens), hebben wij de gegevens die zich boven
de percentiel 97 van elke soort van ingreep bevinden, als
«outliers» beschouwd.

Als we deze filter toepassen, dan bekomen we 1.997
hospitalisaties voor een prostaatoperatie zonder outliers.

Dat levert ons het volgende op:
- Voor de gedeeltelijke prostatectomie: 30 dagen
- Voor de totale prostatectomie : 16 dagen
- Voor de robotgeassisteerde totale prostatectomie:
14 dagen
- Voor de endoscopische resectie van de prostaat
+ cystoscopie: 34 dagen

Voor de 1.997 hospitalisaties waarmee we rekening gehouden
hebben in onze studie, bekomen we de volgende waarden,
wat de verblijfsduur per soort van operatie betreft.

De outliers vertegenwoordigen dus 2,9% van alle beschikbare
gegevens voor 2010.

Tabel 2: beschrijvende analyse van de (gefactureerde) verblijfsduur zonder outliers
Analyse variabele : Verblijfsduur
N Obs Gemiddelde Standard- Variantie Minimum Maximum 1e Kwartiel
Soort van ingreep
			
error			
GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE
TOTALE PROSTATECTOMIE
ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE
ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

289
327
168
1213

8,62
7,28
6,18
5,72

0,26
0,14
0,17
0,13

20,17
6,1
4,95
21,13

2
1
2
1

30
15
14
34

6
5
4
3

Mediaan
8
7
6
4

3e kwartiel
9
9
7
6

Uit diverse statistische proeven blijkt dat die ingrepen betrekking hebben op uiteenlopende bevolkingsgroepen, iets wat lijkt
overeen te stemmen met de idee dat zich achter elke soort van operatie een andere onderliggende aandoening verschuilt
(totale prostatectomie = prostaatkanker, gedeeltelijke prostatectomie = prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor).
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(c) Leeftijd van de patiënten
Uit de beschrijvende analyse van de gegevens betreffende de leeftijd van die 1.997 geopereerde patiënten bereikt dat de
gegevens «normaal verdeeld zijn» rondom het gemiddelde.
Tabel 3: beschrijvende analyse van de leeftijd van de patiënten op het ogenblik van de operatie
Analyse variabele: Leeftijd op het moment van de prestatie
N Obs Gemiddelde Standard- Minimum Maximum 1e Kwartiel Mediaan
Soort van ingreep
			 error			
GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE
TOTALE PROSTATECTOMIE
ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE
ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

289
327
168
1213

73
62
62
72

0,5
0,4
0,5
0,3

51
46
48
42

91
78
77
97

67
57
58
65

73
63
62
73

3e kwartiel
79
67
67
79

We stellen vast dat het mogelijk is om 2 groepen van patiënten te onderscheiden:
- Voor de gedeeltelijke prostatectomie, is de gemiddelde leeftijd 72,8 jaar en 71,8 jaar, waarbij de vertrouwensintervallen
elkaar overlappen.
- Voor de totale prostatectomie, komen we tot de interessante vaststelling dat de mannen veel jonger zijn (gemiddeld 10 jaar
jonger).
Onderstaande boxplot vat de informatie samen, per soort van operatie.
Grafiek 2: Box-plot van de verschillende leeftijdsgroepen op basis van de soort van operatie.

(d) De uitgaven van de verplichte ziekteverzekering (ziekenfondsen-RIZIV )
De uitgaven van de verplichte verzekering (door toedoen van de ziekenfondsen) omvatten alle terugbetaalbare verstrekkingen
die uitgevoerd werden tijdens de ziekenhuisopname van de patiënt.
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Tabel 4: beschrijvende analyse van de bedragen ten laste van de verplichte verzekering, MLOZ 2010
Analyse variabele : Bedragen Verplichte verzekerin
N Obs Gemiddelde Standard- Minimum Maximum 1e Kwartiel Mediaan
Soort van ingreep
			 error			
GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE
TOTALE PROSTATECTOMIE
ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE
ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

289
327
168
1213

5.022
5.801
6.983
3.579

132
75
151
64

1.275
3.001
4.204
819

17.566
11.604
15.368
21.399

3.640
4.766
5.863
2.411

4.408
5.610
6.423
2.845

3e kwartiel
5.366
6.440
7.108
3.770

Uit de beschrijvende analyse blijkt dat de gegevens niet «normaal» verdeeld zijn, per heelkundige ingreep. De gemiddelden en
de medianen zijn verre van identiek. De informatie kan visueel samengevat worden door middel van de box-plot van grafiek 3.
Grafiek 3: Box-plot van de uitgaven VP per soort van operatie, MLOZ 2010

• De robotgeassisteerde totale prostatectomie is duurder
dan de «traditionele» totale prostatectomie , die zelf
duurder is dan de gedeeltelijke prostatectomie, die op
haar beurt duurder is dan de resectie van de prostaat via
laparoscopische weg.

• Een gedeeltelijke (traditionele of endoscopische)
prostatectomie kost 5.022€ en een laparoscopische resectie
kost 3.579€. Het verschil bedraagt dus gemiddeld 40%. De
kostprijs van de heelkundige verstrekking bedraagt 410€
voor die twee soorten van ingrepen (remgeld = 0).

• De robotgeassisteerde totale prostatectomie kost 6.983€ en
een traditionele totale prostatectomie kost slechts 5.801€.
De eerste is dus gemiddeld 20% duurder. De kostprijs van
de heelkundige verstrekking zelf bedraagt 976€ (terwijl
het remgeld gelijk is aan 0). Aan dat bedrag moet nog het
forfait van 1.065€ toegevoegd worden voor de assistentie
door de robot.

We zullen in punt 3 de redenen bespreken van die verschillen
in kostprijs.
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(e) Het remgeld van de patiënt
De bedragen van de remgelden worden gecorreleerd met het niveau van de terugbetaling door de verplichte verzekering van
de verschillende verstrekkingen (heelkunde, medische verstrekkingen, farmaceutische verstrekkingen,…). Het sociaal statuut
van de patiënt (RVV of niet) speelt eveneens een rol, zoals we verder zullen zien.
Vanuit statistisch oogpunt, volstaat een blik op de variantie van de remgelden per verstrekkingstype om onmiddellijk te zien
dat de vier groepen niet terug te vinden zijn bij dezelfde bevolking (Tabel 5).
Tabel 5: beschrijvende analyse van de bedragen van de remgelden per verstrekkingstype, MLOZ 2010
Analyse variabele : Bedragen Remgeld
N Obs Gemiddelde Standard- Minimum Maximum 1e Kwartiel Mediaan
Soort van ingreep
			 error				
GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE
TOTALE PROSTATECTOMIE
ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE
ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

289
327
168
1213

186
339
515
153

5
10
7
8

30
25
185
8

612
765
844
1.191

139
211
481
104

178
374
504
132

3e kwartiel
211
473
548
161

De robotgeassisteerde totale prostatectomie kost 515€ e en een traditionele totale prostatectomie kost slechts 345€. De eerste
kost dus gemiddeld 50% meer.
Een traditionele gedeeltelijke prostatectomie kost 186€ en een laparoscopische resectie kost 153€. Het verschil bedraagt dus
gemiddeld 21%.
Tabel 5 kan vervolledigd worden met de box-plot van onderstaande grafiek 4.
Grafiek 4: Box-plot van de remgelden per verstrekkingstype, MLOZ 2010

Ofschoon de remgelden op de heelkundige verstrekkingen nihil zijn, stellen wij vast dat de remgelden voor alle verstrekkingen, die gepaard gaan met de heelkunde, aanzienlijk zijn, zeker wanneer de heelkundige verstrekking viscerosynthesemateriaal
vereist. Grafiek 5 toont, per soort van operatie, de grote variabiliteit van die kosten naargelang de ziekenhuisopname.
(f) De toeslagen ten laste van de patiënt
Net zoals voor de andere soorten van kosten, is het met de beschrijvende analyse van de toeslagen mogelijk om de interpersonele
variabiliteit van die kosten te bekijken, die zelf te verklaren is door de grote variabiliteit tussen (en binnen) de ziekenhuizen, qua
factureringsbeleid.4

4

we hebben dit probleem al aangekaart in andere analyses en studies MLOZ (cataract, abdominale hernia,….), terug te vinden op www.mloz.be
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Tabel 6: beschrijvende analyse van de bedragen van de toeslagen per soort van verstrekking, MLOZ 2010
Analyse variabele : Bedragen Supplementen
N Obs Gemiddelde Standard- Minimum Maximum 1e Kwartiel Mediaan 3e kwartiel
Soort van ingreep
			
error					
GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE
TOTALE PROSTATECTOMIE
ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE
ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

289
327
168
1213

893
2.090
1.939
652

61
118
185
27

24
-

4.776
8.539
10.311
7.651

80
94
95
36

218
1.988
966
90

1.556
3.635
3.077
1.057

De totale robotgeassisteerde prostatectomie kost 1.939€ en een traditionele totale prostatectomie kost 2.090€. Het verschil
bedraagt dus, gemiddeld 3%.
Een traditionele totale prostatectomie kost 893€, terwijl een laparoscopische resectie 652€ kost. Er is dus gemiddeld een verschil
van 37% (het verschil is significant).
De variabiliteit van de bedragen van de toeslagen wordt duidelijker weergegeven in de box-plot van grafiek 5.
Grafiek 5: Box-plot ter illustratie van de variabiliteit van de toeslagen
naargelang de soort van verstrekking, MLOZ 2010.

Al deze toeslagen hangen af van tal van bekende factoren. De voornaamste daarvan zijn: het kamertype dat de patiënt kiest
en de honorariumtoeslagen die aangerekend worden door de heelkundige en de anesthesist.
(g) Samenvatting van de kosten per operatie
Grafiek 6 vat de globale informatie samen, die wij hebben kunnen verzamelen over de patiënten MLOZ die in 2010 een operatie
ondergaan hebben in de verschillende Belgische ziekenhuizen.
We stellen onmiddellijk vast dat de behandeling van het prostaatadenoom via endoscopische resectie duidelijk aanleiding
geeft tot minder uitgaven VP dan de alternatieve oplossing voor dezelfde diagnose, namelijk de gedeeltelijke prostatectomie.
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Grafiek 6: samenvatting van de onderverdeling van de kosten
naargelang de heelkundige ingreep, MLOZ 2010.

Gemiddeld, zijn er bijna drie hospitalisatiedagen meer nodig
voor een gedeeltelijke prostaatverwijdering dan voor een
endoscopische resectie van de prostaat. De invloed hiervan
op de tegemoetkoming van de VP in de verblijfskosten en
de kosten van de verzorging van een patiënt, is uitermate
negatief. Die drie bijkomende dagen geven aanleiding tot een
verhoging van deze post met 50%. Die bijkomende dagen
hebben daarenboven ook een invloed op het remgeld en
vooral op de toeslagen voor eenpersoonskamers in het kader
van diezelfde uitgavenpost.

De remgelden zijn sterk afhankelijk van de gebruikte
heelkundige techniek. De endoscopische weg geeft aanleiding
tot bijkomende kosten, gezien de bestaande afleveringsen veiligheidsmarges voor het viscerosynthesemateriaal
dat gebruikt wordt tijdens de voornaamste heelkundige
ingreep (verstrekking 684283) en de verwante verstrekkingen
(bijvoorbeeld de verstrekkingen 694702, 694783 of nog
618741). Dit betekent dat een prostatectomie in de ruime
zin van het woord gepaard kan gaan met een uretrectomie,
een resectie van het rectum of een laparotomie).

De totale prostatectomie (met of zonder robot) kost meer
dan de gedeeltelijke prostatectomie, maar de onderliggende
bevolking is eveneens verschillend. De zorgintensiteit is groter,
want kanker is geen adenoom.

De toeslagen hangen hoofdzakelijk af van de
honorariumsupplementen (chirurg(en) en de anesthesist)
en van de kamer die de patiënt kiest. Een patiënt die geen
RVV is en die opteert voor een eenpersoonskamer zal veel
hogere toeslagen moeten betalen dan een patiënt RVV (zie
de bijlagen 2 en 3).

De robotgeassisteerde radicale prostatectomie kost 20% meer
dan een "traditionele" totale prostatectomie. Wij zullen het
later nog hebben over de costdrivers van dit kostenverschil.
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3. Analyse van de soort van uitgave,
per verstrekking
3.1.		Gedeeltelijke prostatectomie
Als we de details bekijken van de verschillende uitgavenposten voor de gedeeltelijke prostatectomie (hoofdzakelijk via open
chirurgie), dan krijgen we de volgende opsplitsing van de tabellen 7 en 7bis.
Tabellen 7 en 7bis: verdeling van de voornaamste uitgavenposten
voor de gedeeltelijke prostatectomie, MLOZ 2010

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
KLINISCHE BIOLOGIE
GENEESMIDDELEN
MEDISCHE BEELDVORMING
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL

VP

RG

Suppl

3.248
823
327
263
260
97
4
5021,61

127
8
32
6
5
6
2
186,42

172
568
53
12
76
11
1
892,53

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
KLINISCHE BIOLOGIE
GENEESMIDDELEN
MEDISCHE BEELDVORMING
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL

VP

RG

Suppl

64,7 %
16,4 %
6,5 %
5,2 %
5,2 %
1,9 %
0,1 %
100,0 %

68,2 %
4,5 %
16,9 %
3,5 %
2,8 %
3,0 %
1,0 %
100,0 %

19,3 %
63,6 %
5,9 %
1,3 %
8,6 %
1,2 %
0,1 %
100,0 %

Als we de absolute waarde en het gemiddelde bekijken, dan
kost deze verstrekking aan de verzekeringsinstellingen 5.022€.
Bijna 65% van dat bedrag heeft betrekking op de verblijfsen verzorgingskosten van de patiënt tijdens een klassieke
ziekenhuisopname. Het gaat hier dus om 3.248€. In de
beschrijvende analyse hebben we gezien dat de gemiddelde
verblijfsduur voor een gedeeltelijke prostaatverwijdering bijna
9 dagen bedraagt (gefactureerde dagen).

De post van de geneesmiddelen bevat overigens ook
het bloed en het plasma, die beheerd worden door de
ziekenhuisapotheek.

De tweede post heeft betrekking op de diverse erelonen die
gepaard gaan met de heelkunde (chirurg(en), anesthesist,…).
Het gaat hier om een bedrag van 823€ (16,4% van de uitgaven
VP).

De klinische biologie en de medische beeldvorming, alsook
het viscerosynthesemateriaal vertegenwoordigen 7,1%
van de uitgaven VP tijdens een ziekenhuisverblijf voor een
gedeeltelijke prostatectomie (open chirurgie).

De derde post dekt de uitgaven die gepaard gaan met de
geneesmiddelen die (al dan niet) geconsumeerd worden
tijdens het verblijf van de patiënt. We herinneren eraan dat
het ziekenhuis gemiddeld € 150 ontvangt, bij de opname van
een patiënt in het ziekenhuis. Die € 150 wordt geacht 75%
te dekken van de reële kostprijs van de forfaitair gemaakte
geneesmiddelen, die in werkelijkheid geconsumeerd worden.
De overblijvende 25% wordt «per stuk» terugbetaald, net
zoals de geneesmiddelen die nog niet forfaitair zijn gemaakt.

Voor de toeslagen ten laste van de patiënten stellen we, op
een gemiddeld totaal van € 893 per ziekenhuisverblijf, vast
dat de medische honorariumsupplementen (chirurg(en) en
anesthesist (1/3)) 63,6% vertegenwoordigen van dit bedrag,
dit is € 568! De supplementen voor eenpersoonskamers
bedragen daarenboven gemiddeld € 163. In werkelijkheid is
het zo dat op de 106 ziekenhuisopnames omwille van een
gedeeltelijke prostatectomie, waarvoor een toeslag voor een
eenpersoonskamer betaald werd, dat bedrag neerkwam op
446€.

De post «Overige» groepeert tal van disparate elementen,
waarvan het voornaamste dit van de anatomopathologische
onderzoeken is (gemiddeld 140€ wanneer een dergelijk
onderzoek plaatsvindt tijdens het ziekenhuisverblijf ).
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De toeslagen ten laste van de patiënt voor bijkomend technisch
onderzoek (waaronder anatomo-pathologisch onderzoek) en
de kinesitherapieverzorging vertegenwoordigen 85% van de
groep «Overige», dit is gemiddeld 42€.

Onze conclusie is dat een ziekenhuisopname met het
oog op een gedeeltelijke prostatectomie 6.050€ kost.
De patiënt betaalt € 1.029 uit eigen zak.

3.2. Totale prostatectomie
Voor het jaar 2010, telden wij 327 hospitalisaties omwille van een totale prostatectomie via open chirurgie.
De totale prostatectomie (261796-261800: totale prostatectomie, inclusief exeresis van het vesiculair blok met urethrovesicaal
hechten) kan via laparoscopie uitgevoerd worden (205 hospitalisaties) of het kan om open chirurgie gaan (122 hospitalisaties).
Als we de verschillende uitgavenposten voor de totale prostatectomie (open chirurgie of via laparoscopie) bestuderen, dan
krijgen we een onderverdeling, die weergegeven is in onderstaande tabellen 8 en 8bis.
Tabellen 8 en 8bis: verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de totale prostatectomie, MLOZ 2010

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
GENEESMIDDELEN
KLINISCHE BIOLOGIE
MEDISCHE BEELDVORMING

VP

RG

Suppl

2.741,47
1.837,92
321,85
298,94
270,07
236,86
94,38
5.801,48

116,32
20,75
162,19
23,61
4,41
6,48
5,65
339,42

214,89
1.651,25
6,61
111,57
78,16
14,41
13,43
2.090,33

In absolute waarde, kost deze verstrekking gemiddeld aan de
verzekeringsinstellingen 5.801€ , waaronder 47,3% enkel voor
de “hotelkosten” en de verzorging van de patiënt, tijdens een
klassiek ziekenhuisverblijf, dit is 2.741€. In de beschrijvende
analyse van de gemiddelde verblijfsduur voor een totale
prostatectomie, hebben we gezien dat het verblijf iets langer
dan zeven dagen duurt (gefactureerde dagen).
De tweede post is die van de diverse honoraria die gepaard
gaan met de heelkunde (chirurg(en), anesthesist,…) voor een
bedrag van 1.838€ (bijna 32% van de uitgaven VP).
De derde en de vierde post hebben betrekking op de
uitgaven die gepaard gaan met het viscerosynthesemateriaal
(klemmetjes,…) en op die van de groep «Overige»
(anatomo-pathologische onderzoeken met vooral de
verstrekking 588291-588302). Het bedrag van 322€ voor
het viscerosynthesemateriaal is het gemiddelde voor 327
patiënten. Welnu, eigenlijk hebben maar 205 patiënten
(62% van de 327 patiënten met een totale prostatectomie)
deze operatie ondergaan via laparoscopische weg. Voor elk
van die 205 patiënten, werd dus 515,67€ toegekend voor
het endoscopische materiaal5, dat gepaard gaat met de
verstrekking 261796-261800.

5

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
GENEESMIDDELEN
KLINISCHE BIOLOGIE
MEDISCHE BEELDVORMING

VP

RG

Suppl

47,3 %
31,7 %
5,5 %
5,2 %
4,7 %
4,1 %
1,6 %
100,0 %

34,3 %
6,1 %
47,8 %
7,0 %
1,3 %
1,9 %
1,7 %
100,0 %

10,3 %
79,0 %
0,3 %
5,3 %
3,7 %
0,7 %
0,6 %
100,0 %

In de groep «Overige», treffen we vooral de honoraria aan die
gepaard gaan met het anatomopathologische onderzoek
voor een gemiddeld bedrag van 219€ ((verstrekking
588291-588302).
Voor de geneesmiddelen die (al dan niet) geconsumeerd
worden tijdens het verblijf van de patiënt, op 270€ hebben
wij gemiddeld 135€ toegekend aan het ziekenhuis, op het
ogenblik van de opname van een patiënt in het ziekenhuis
(vast bedrag). We hebben tevens een gemiddelde van 50€
toegekend voor een specifiek geneesmiddel (Tachosyl
medical spons), ter verbetering van de hemostase. Op te
merken valt dat de post «geneesmiddelen» ook het bloed en
het plasma bevat voor een gemiddeld bedrag van 24€, die
beheerd worden door de ziekenhuisapotheek.
De klinische biologie en de medische beeldvorming
vertegenwoordigen bedragen die perfect vergelijkbaar
zijn met de bedragen, vastgesteld voor een gedeeltelijke
prostatectomie.
Wat de remgelden betreft: 47,8% daarvan (162€) dekt het
aandeel van de patiënt in het viscerosynthesemateriaal
dat enkel gebruikt wordt tijdens laparoscopische ingrepen

NGV : 694610 - 694621 Alle consumptiemateriaal en het implanteerbare materiaal, dat gebruikt wordt tijdens de verstrekking 261796-261800, via endoscopische weg
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(1/3 voor de afleveringsmarge en 2/3 als remgeld voor het
gebruikte materiaal).
De verblijfskosten en de verzorging vertegenwoordigen 34,3%
van de remgelden met een bedrag van 116€. Het remgeld
voor de geneesmiddelen vertegenwoordigt een gemiddeld
bedrag van 0,62€ per dag ziekenhuisopname ten laste van
de patiënt.
Voor de toeslagen ten laste van de patiënt stellen wij, op een
gemiddeld totaal van 2.090€ per ziekenhuisverblijf, vast dat
de toeslagen voor medische honoraria (chirurg(en) (95%) en
anesthesist) (5%)) 80% van dit bedrag vertegenwoordigen, dit

is 1.651€ ! De toeslagen voor eenpersoonskamers bedragen
daarenboven gemiddeld 210€. In werkelijkheid is het zo dat
op de 160 hospitalisaties voor een totale prostatectomie,
waarvoor die toeslag voor een eenpersoonskamers ook echt
betaald werd, het bedrag neerkwam op 426€.
De toeslagen ten laste van de patiënt voor bijkomende
technische onderzoeken (waaronder de anatomopathologische
onderzoeken) en de kinesitherapieverzorging uit de groep
«Overige» vertegenwoordigen gemiddeld 111€. De nietterugbetaalbare geneesmiddelen vertegenwoordigen voor
de patiënt een uitgave van 78€.

3.3. De robotgeassisteerde radicale
prostatectomie
Voor het jaar 2010, telden wij 168 patiënten MLOZ die een
robotgeassisteerde totale prostatectomie ondergaan hebben.
De robotgeassisteerde totale prostatectomie gebeurt via
laparoscopische weg. De erkende centra ontvangen voor
die verstrekking een bijzonder «honorarium» van 1.065€
per ingreep, dat bepaalde kosten zou moeten dekken die
gepaard gaan met die verstrekking (een deel daarvan is allicht
bedoeld als tegemoetkoming in de kostprijs van de aankoop
en/of het onderhoud van het apparaat). In 2010, genoten

minder dan 20 ziekenhuizen een erkenning voor dergelijke
operaties. Dit honorarium is ten laste van de verplichte verzekering. Er is geen remgeld (en geen toeslag te betalen voor
dit "honorarium").
Als we de details van de verschillende uitgavenposten bekijken voor de radicale robotgeassisteerde prostaatverwijdering,
dan bekomen we de volgende verdeling (zie onderstaande
tabellen 9 en 9bis).

Tabellen 9 en 9bis : verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de robotgeassisteerde radicale
prostatectomie, MLOZ 2010

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
GENEESMIDDELEN
KLINISCHE BIOLOGIE
MEDISCHE BEELDVORMING

VP

RG

Suppl

2.580
1.914
1.564
304
292
227
102
6.983

106
18
348
26
4
7
6
515

179
1.514
1
143
77
11
14
1.939

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
GENEESMIDDELEN
KLINISCHE BIOLOGIE
MEDISCHE BEELDVORMING

VP

RG

Suppl

36,9 %
27,4 %
22,4 %
4,4 %
4,2 %
3,3 %
1,5 %
100,0 %

20,6 %
3,4 %
67,7 %
5,0 %
0,7 %
1,4 %
1,2 %
100,0 %

9,2 %
78,1 %
0,0 %
7,4 %
4,0 %
0,5 %
0,7 %
100,0 %

Deze verstrekking vertegenwoordigt, in absolute
waarde, een gemiddelde kostprijs van 6.983€ voor de
verzekeringsinstellingen. 37% daarvan heeft enkel betrekking
op de kosten van het verblijf en de verzorging van de patiënt
tijdens een klassieke ziekenhuisopname (2.580€). In de
beschrijvende analyse hebben we gezien dat de gemiddelde
verblijfsduur voor een totale prostatectomie iets meer dan
zes dagen bedraagt (gefactureerde dagen), dit is een dag
minder dan voor de patiënten die een totale prostatectomie
ondergaan zonder robot.

De derde en de vierde post hebben betrekking op de
uitgaven die gepaard gaan met het viscerosynthesemateriaal
(k lemmetjes,…) en van de groep «Overige»
(anatomopathologische onderzoeken). Het bedrag van
1.564€ voor het viscerosynthesemateriaal omvat de 1.065€
van de honoraria die “automatisch” aangerekend worden
voor het gebruik van de robot (verstrekking 777114-777125).
De bijkomende som van 500€ dekt ook echt het materiaal
dat gebruikt wordt tijdens deze ingreep (klemmetjes,
hechtingen,…).

De tweede post heeft betrekking op de diverse honoraria die
gepaard gaan met de heelkunde (chirurg(en), anesthesisten,…)
voor een bedrag van 1.914€ (bijna 28% van de uitgaven VP).

In de groep «Overige», treffen we vooral de honoraria
aan die gepaard gaan met het anatomopathologische
onderzoek voor een gemiddeld bedrag van 230€ (verstrekking
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588291-588302). Het valt ook hier op dat dit bedrag hoger
is dan het vastgestelde bedrag voor een klassieke totale
prostatectomie, maar dit is te verklaren door het feit dat
men hier verhoudingsgewijs meer extra-temporane
anatomopathologische onderzoeken aantreft, waarvan de
gemiddelde kostprijs 119€ bedraagt.
Voor de geneesmiddelen die (al dan niet) geconsumeerd
worden tijdens het verblijf van de patiënt, hebben wij
een gemiddelde geregistreerd van 292€, waarvan 140€
automatisch toegekend wordt aan het ziekenhuis bij de
opname van de patiënt in dat ziekenhuis (vast bedrag). We
hebben tevens een gemiddeld bedrag van 95€ geregistreerd
voor een specifiek geneesmiddel (Tachosyl medical spons),
ter bevordering van de hemostase.
De bedragen voor de klinische biologie en de medische
beeldvorming zijn daarentegen perfect vergelijkbaar met
de bedragen, vastgesteld voor de gedeeltelijke en de totale
prostatectomie.
Qua remgelden (515€), stellen we echter vast dat de
robotgeassisteerde chirurgie aanleiding geeft tot een
verhoging van 50%, in vergelijking met heelkunde zonder
robot. Die 50% is te verklaren door de kostprijs van het
viscerosynthesemateriaal. De patiënt dient zelf gemiddeld
180€ meer op te hoesten voor dit materiaal bij een dergelijke
operatie!

De "hotelkosten" en de verzorging in een gemeenschappelijke
kamer vertegenwoordigen 20,6% van de remgelden voor een
bedrag van 106€.
Voor de supplementen ten laste van de patiënt stellen wij vast
dat, op een gemiddeld totaal van 1.939€ per ziekenhuisverblijf,
de toeslagen voor de medische honoraria (chirurg(en) (66%) en
anesthesist (33%)) 78% van dit bedrag vertegenwoordigden,
dit is 1.514€ ! De toeslagen voor eenpersoonskamers liepen
daarenboven op tot een gemiddeld bedrag van 167€. In
werkelijkheid, is het zo dat dit bedrag opliep tot 347€, op
de 81 hospitalisaties voor een robotgeassisteerde radicale
prostatectomie, waarvoor een dergelijke toeslag betaald werd
in het kader van een eenpersoonskamer.
De toeslagen ten laste van de patiënt voor de bijkomende
technische onderzoeken (waaronder de anatomopathologische
onderzoeken) en de kinesitherapieverzorging uit de groep
«Overige» vertegenwoordigen gemiddeld 143€, dit is
bijna 7,5% van het totaal van de toeslagen. Dit bedrag
is 30% duurder dan vastgesteld voor de gewone totale
prostatectomie. De niet terugbetaalbare geneesmiddelen
vertegenwoordigen bijna € 80 per ziekenhuisopname (bedrag
dat identiek is aan het bedrag, vastgesteld voor een klassieke
totale prostatectomie).

3.4. Endoscopische resectie
van de prostaat
Voor het jaar 2010, telden wij 1 213 patiënten MLOZ die een
endoscopische resectie van de prostaat ondergaan hebben.
Een dergelijke resectie wordt hoofdzakelijk toegepast bij een
prostaatadenoom (goedaardige tumor van de prostaat).

Als we de verschillende uitgavenposten voor de endoscopische resectie van de prostaat van dichterbij bekijken, dan
zien we dat de kosten als volgt onderverdeeld zijn (zie de
twee tabellen die volgen).

Een endoscopische resectie van de prostaat gebeurt natuurlijk via laparoscopische weg.
Tabellen 10 en 10bis: de verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de endoscopische
resectie van de prostaat, MLOZ 2010

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
KLINISCHE BIOLOGIE
GENEESMIDDELEN
MEDISCHE BEELDVORMING
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL

VP

RG

Suppl

2.058
742
279
191
188
86
35
3.579

88
5
17
6
4
5
29
153

116
428
47
6
46
8
1
652

VERBLIJFSKOSTEN (100%)
CHIRURGIE (honoraria)
ANDERE(waarvan anapath. ex.)
KLINISCHE BIOLOGIE
GENEESMIDDELEN
MEDISCHE BEELDVORMING
VISCEROSYNTHESE MATERIAAL

VP

RG

Suppl

57,5 %
20,7 %
7,8 %
5,3 %
5,2 %
2,4 %
1,0 %
100,0 %

57,2 %
3,3 %
11,0 %
3,9 %
2,3 %
3,5 %
18,8 %
100,0 %

17,8 %
65,6 %
7,2 %
1,0 %
7,0 %
1,2 %
0,2 %
100,0 %
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In absolute waarde, vertegenwoordigt deze verstrekking
gemiddeld een kostprijs van 3.579€ voor de
verzekeringsinstellingen. 57,5% daarvan heeft enkel betrekking
op de hotelkosten en de verzorging van de patiënt tijdens een
klassieke ziekenhuisopname. Dit komt neer op een bedrag
van 2.058€.
We hebben in de beschrijvende analyse gezien dat
de gemiddelde verblijfsduur iets korter is dan 8 dagen
(gefactureerde dagen). De patiënten die deze operatie
ondergaan zijn gemiddeld 72 jaar. De verblijfsduur wordt dus
beïnvloed door een eventuele belangrijkere comorbiditeit die
aanleiding kan geven tot meer specifieke zorgen.
De tweede post is die van de diverse honoraria die gepaard
gaan met de heelkunde (chirurg(en), anesthesist,…) voor een
bedrag van 742€ (bijna 21% van de uitgaven VP).
De derde post is een groep «Overige» met als voornaamste
gegeven de honoraria voor de anatomopathologische
onderzoeken met een gemiddeld bedrag van 130€
(verstrekking 588291-588302).
Een andere belangrijke post voor deze groep is de kostprijs
die veroorzaakt wordt door de toediening van oplossingen
voor de vesicale irrigatie zoals glycine (vermeld in de lijst
van de terugbetaalbare diagnostische middelen en het
verzorgingsmateriaal, niet als geneesmiddelen beschouwd).
Die laatste post is wat men gemeenzaam de «baxters» noemt.
Het gaat gemiddeld om 77 à 80€ per ziekenhuisopname.
Verder treffen we bij de «Overige» nog tal van kleine
uitgavenpostjes aan.
Voor de geneesmiddelen die (al dan niet) geconsumeerd
worden tijdens het verblijf van de patiënt, bedraagt het
gemiddelde 188€. 132€ daarvan gaat automatisch naar het
ziekenhuis bij de opname van een patiënt (vast bedrag).
Tijdens deze operatie wordt zo te zien geen gebruik gemaakt
van Tachosyl medical spons. Het gemiddelde bedrag van €
56 voor de geneesmiddelen (188€-132€) is de som van een
hoop geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden tijdens
een dergelijke operatie. Die geneesmiddelenpost omvat
overigens ook het bloed en het plasma, beheerd door de
ziekenhuisofficina.

In vergelijking met een totale prostatectomie totale (met of
zonder robot), stellen we dus een duidelijke vermindering
vast van de post met de kosten die verband houden met
terugbetaalbare geneesmiddelen.
Het bedrag van 35€ voor het viscerosynthesemateriaal
(hoofdzakelijk de code 699521 voor het materiaal dat gebruikt
wordt tijdens een endoscopische resectie van de prostaat
260326-481) is vrij laag in vergelijking met de andere soorten
van ingrepen.
De bedragen voor de klinische biologie en de medische
beeldvorming zijn lager dan de bedragen, vastgesteld voor
de gedeeltelijke en de totale prostatectomie (met of zonder
robot).
Wat de remgelden betreft (153€): de hotelkosten en de verzorging in een gemeenschappelijke kamer vertegenwoordigen
57,2% van de remgelden met een bedrag van 88€. De «pure»
remgelden (75%) en de afleveringsmarge (25%) voor het
viscerosynthesemateriaal vertegenwoordigen 19% van het
remgeld (29€).
Voor de toeslagen ten laste van de patiënt stellen wij, op een
gemiddeld totaal van 652€ per ziekenhuisverblijf, vast dat
de medische honorariumtoeslagen (chirurg(en) (70%) en
anesthesist (30%)) oplopen tot 66% van dit bedrag, dit is 428€ !
De toeslagen voor eenpersoonskamers, vertegenwoordigen
gemiddeld 116€. Dit bedrag loopt echter op tot 312€, als we
de 433 hospitalisaties omwille van een endoscopische resectie
van de prostaat bekijken waarvoor daadwerkelijk een toeslag
betaald werd in het kader van een eenpersoonskamer.
De toeslagen ten laste van de patiënt voor de bijkomende technische onderzoeken (waaronder de anatomopathologische
onderzoeken) uit de groep «Overige» vertegenwoordigen
gemiddeld een bedrag van 47€ , dit is iets meer dan 7% van
het totaal van de toeslagen.
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4. Analyse van de uitgaven op basis van
het sociaal-economische statuut
Het statuut van de rechthebbende op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming (RVV) is een (financieel)
voordeel, dat toegekend wordt door een andere instelling
dan een ziekenfonds, omwille van de behartenswaardige
sociale toestand van de rechthebbende. Dit voordeel wordt
toegekend na de controle van de bijzondere voorwaarden
qua gezinsinkomsten van de rechthebbende door de
instelling die het voordeel toekent. Wanneer de voorwaarden
vervuld zijn, dan wordt het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming altijd toegekend aan een
"gezin".

• een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging
en dus een verlaging van de remgelden
• de verlaging van het aandeel dat de verzekerde betaalt in
de kosten van het verblijf en de verzorging die gepaard gaat
met een ziekenhuisopname
• het genot van de derde betaler: het recht op de derde
betaler staat vermeld op de sis-kaart of op een attest,
uitgereikt door het ziekenfonds
• de maximumfactuur : bepaalde klanten die de verhoogde
tegemoetkoming ontvangen, betalen niet meer dan een
bepaald grensbedrag aan remgelden, per jaar.

In het kader van de ziekte-en invaliditeitsverzekering,
kan men dankzij het recht op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming aanspraak maken op:

Wij hebben de gemiddelde uitgaven VP berekend per soort
van operatie, op basis van het sociaal-economische statuut
van het lid MLOZ in 2010 (Grafiek 7).

Grafiek 7: de bedragen VP van een prostatectomie volgens het sociaal-economische statuut
van de patiënt, MLOZ 2010
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Wij stellen de visu vast dat de verzekeringsinstelling
systematisch meer terugbetaalt voor patiënten RVV dan
voor patiënten zonder RVV.
De eerste reden is dat de patiënt een betere terugbetaling
geniet van de verstrekkingen, toegediend tijdens zijn
ziekenhuisopname. Een eerste, minder evidente, reden
zou kunnen zijn dat een patiënt RVV minder gezond is dan
een patiënt niet-RVV. Dit is gebleken uit de verschillende
gezondheidsonderzoeken die tussen 1996 en 2008
ingesteld werden door het Wetenschappelijk Instituut voor
volksgezondheid. Wij hebben kunnen vaststellen dat de

patiënten RVV gemiddeld een dag langer in het ziekenhuis
blijven dan patiënten zonder RVV.
Statististisch kunnen wij stellen dat uit de gegevens waarover
wij beschikken, blijkt dat de gemiddelde kostprijs VP voor de
RVV’s, in het kader van een gedeeltelijke prostatectomie en bij
de endoscopische resecties, hoog is dan voor de niet-RVV’s.
Voor de totale prostatectomie (met of zonder robot), lijkt er
echter statistisch geen verschil te zijn tussen RVV en niet-RVV.
De remgelden volgen hetzelfde schema als de uitgaven VP.
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Onderstaande grafiek vat de informatie samen.
Grafiek 8: de bedragen van de toeslagen, aangerekend tijdens een prostatectomie
naargelang het sociaal-economische statuut van de patiënt, MLOZ 2010
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De patiënten zonder RVV betalen hogere supplementen dan de RVV’s. We zullen overigens nog zien dat dit te wijten is aan
het feit dat de patiënten RVV voornamelijk opgenomen worden in tweepersoonskamers of gemeenschappelijke kamers, waar
nauwelijks toeslagen aangerekend worden.
Voor de robotgeassisteerde radicale prostatectomie, zien we dat de toeslagen ten laste van de RVV’s gemiddeld gelijk zijn aan
die van de niet-RVV’s. Wij hebben statistisch vastgesteld dat er geen verschil is (Wilcoxon p>0,05). Het gemiddelde, verkregen
voor de RVV’s, werd daarenboven slechts berekend op basis van 8 individuen.
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van alle numerieke waarden, die gebruikt werden in bovenstaande grafieken.
Tabel 11: de vergelijking van de uitgaven naargelang het statuut van de patiënt, MLOZ 2010
		

N

Kost VP

Remgeld

Supplementen

ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

RVV
Niet-RVV

219
994

3.996
3.487

73
171

318
725

GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE

RVV
Niet-RVV

34
255

6.077
4.881

80
201

478
948

TOTALE PROSTATECTOMIE

RVV
Niet-RVV

37
290

5.964
5.781

222
354

620
2.278

ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE

RVV
Niet-RVV

8
160

7.317
6.966

391
521

2.076
1.932

De ondervertegenwoordiging van de patiënten RVV voor de robotgeassisteerde prostatectomie is verbazend. De patiënten
RVV vertegenwoordigen daar slechts 5% van de patiënten met een "prostaatverwijdering", terwijl het aandeel van de patiënten
RVV in de globale bevolking 12% bedraagt.
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5 Analyse van de uitgaven,
per soort van kamer
Onderstaande tabel bevat de details ter zake voor de patiënten MLOZ, die gehospitaliseerd worden omwille van een
prostaatoperatie.
Tabel 12 : verdeling volgens het kamertype dat de patiënt gekozen heeft
en volgens zijn sociaal-economisch statuut, MLOZ 2010.
SOORT KAMER
		

Gemeenschappelijke of tweepersoonskamer

Eenpersoonskamer

GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE

RVV
Niet RVV

26
141

8
114

TOTALE PROSTATECTOMIE

RVV
Niet RVV

31
110

6
180

ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE

RVV
Niet RVV

4
79

4
81

ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

RVV
Niet RVV

178
548

41
446

Bij de gedeeltelijke prostatectomie, ziet het ernaar uit dat dat
een RVV meer kans maakt om gehospitaliseerd te worden in
een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer
(Khi-2 p=0,0189 ; OR=2,62 [1,15-6,00]).
Idem voor de totale prostatectomie (Khi-2 p<0,001 ; OR=8,45
[3,41-20,91]). Bij de robotgeassisteerde radicale prostatectomie,
zien we geen verschil, maar hier kunnen we eigenlijk geen
conclusies trekken, aangezien het om te weinig leden gaat.6

(Khi-2 p<0,001 ; OR=3,53 [2,46-5,07]).
Kortom, we mogen stellen dat een RVV vaker opgenomen
wordt in een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke
kamer dan een persoon zonder RVV.
Dan belanden we zo bij de uitgaven, naargelang de soort van
de kamer, bezet door een patiënt MLOZ in 2010. Onderstaande
tabel geeft de brutogegevens van de uitgaven VP weer, per
kamer- type en per soort van ingreep.

Voor de endoscopische resectie, kunnen we dezelfde conclusie
trekken als voor de gedeeltelijke en de totale prostatectomie
Tabel 13: uitgaven volgens het kamertype dat de patiënt gekozen heeft en de soort van ingreep, MLOZ 2010
		

N

Kost VP

Remgeld

Gemeenschappelijke of
tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer

167
122

5.255
4.703

188
184

228
1.802

Gemeenschappelijke of
tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer

141
186

5.821
5.787

341
338

227
3.503

Gemeenschappelijke of
tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer

83
85

6.972
6.994

526
504

253
3.586

ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP. Gemeenschappelijke of
tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer

726
487

3.701
3.397

149
159

109
1.461

GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE

TOTALE PROSTATECTOMIE

ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE

6

De conclusie blijft identiek, na de correctie van Yates

Supplementen
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Voor de gedeeltelijke prostatectomie, is het zo dat het bedrag VP voor de patiënten in een een- of een meerpersoonskamer
niet verschillend blijkt te zijn7. We kunnen dus niet stellen dat de gemiddelde uitgave VP in een tweepersoonskamer of een
gemeenschappelijke kamer hoger is dan de uitgave VP in een eenpersoonskamer.
Voor de totale prostatectomie (met of zonder robot), stellen wij statistisch geen verschil vast tussen de uitgaven VP voor de
patiënten in een eenpersoonskamer en de andere patiënten.
Voor de endoscopische resecties van de prostaat, is het niet evident om conclusies te trekken uit de ruwe cijfers. Toch ziet het
ernaar uit dat we de hypothese van de gelijkheid van uitgaven VP voor alle patiënten en ongeacht de soort van kamer niet
kunnen afwijzen (Wilcoxon en mediaan, p>0,05).
Idem voor de remgelden.
Voor de toeslagen, hoeft men geen massa's statistische berekeningen te maken om te kunnen stellen dat de gemiddelde
toeslag voor een patiënt in een eenpersoonskamer duidelijk hoger is dan die voor een patiënt in een tweepersoonskamer of
een gemeenschappelijke kamer.

6. MOC (multidisciplinair oncologisch consult)
en de soort van operatie
Het multidisciplinair oncologisch consult is een «procedure» die voorafgaat aan de behandeling van een oncologische
aandoening. In onze analyse, kunnen we hiermee zien of een patiënt al dan niet lijdt aan een oncologische aandoening (of
eraan geleden heeft) (prostaatkanker of een andere vorm van kanker).
Voor de robotgeassisteerde endoscopische prostatectomie, is het absoluut noodzakelijk dat de patiënt deel uitmaakt van een
MOC. Voor de overige verstrekkingen, wordt dat MOC niet "geëist", maar een MOC is wel mogelijk bij prostaatkanker of een
andere vorm van kanker.
Tabel 14 bevat de details over het MOC, per soort van operatie.
Tabel 14: verdeling van de multidisciplinaire oncologische consulten (MOC), MLOZ 2010
MOC
Nee

GEDEELTELIJKE PROSTATECTOMIE
TOTALE PROSTATECTOMIE
ROBOTGEASSISTEERDE TOTALE PROSTATECTOMIE
ENDOS. RESECTIE VAN DE PROSTAAT+CYSTOSCOP.

Wij stellen vast dat het MOC “ontbreekt” in 21 gevallen met een
robotgeassisteerde radicale prostatectomie. Uit de analyse is
gebleken dat het hier gaat om patiënten die geopereerd zijn
in het kader van de internationale verdragen.
Het is vrij logisch dat het MOC weinig toegepast wordt bij een
gedeeltelijke prostatectomie (prostaatadenoom).

7

Ja

N

%

N

%

262
75
21
955

90,66
22,94
12,50
78,73

27
252
147
258

9,34
77,06
87,50
21,27

Verbazender is misschien dat heel wat patiënten die
een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan,
"houder" zijn van een MOC (21,3%). Patiënten die een totale
prostatectomie ondergaan (= vaak prostaatkanker ) blijken
daarentegen vrij vaak geen MOC te hebben (23%). Welnu,
dergelijke patiënten moeten gemeld worden aan het
Nationaal Kankerregister.

Naargelang de niet-parametrische test van Wilcoxon of de mediaantest (unilaterale test p<0,05)
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7. Bespreking
Bij de voornaamste vaststellingen van deze studie, treffen we de volgende vaststellingen aan:
• De kosten van heelkundige ingrepen aan de prostaat,
hangen hoofdzakelijk af van de ernst van de onderliggende
aandoening. Met andere woorden, een prostaatadenoom
zal aanleiding geven tot een minder dure heelkundige
ingreep dan prostaatkanker.
• Voor eenzelfde diagnose (prostaatkanker), kan gebruik
gemaakt worden van een nieuwe en minder invasieve
techniek (die gebruik maakt van een robot), die 20%
duurder is dan de traditionele techniek.
In 2009, wou het KCE weten of die bijkomende kostprijs
wel gerechtvaardigd was in die zin dat het eindresultaat
duidelijk beter moest zijn. Voor de totale prostatectomie
zou er sprake zijn van minder bloedingen. Het KCE had in
2009 nog niet genoeg afstand om zich te kunnen uitspreken
over andere verhoopte voordelen, zoals een inkorting
van het ziekenhuisverblijf of betere resultaten in termen
van impotentie of incontinentie. Welnu, een Deense
ploeg heeft zeer onlangs (2011), kunnen concluderen
dat de robotchirurgie wel degelijk efficiënter is, maar
ook te duur. Als criterium voor de efficiëntie van de
studie nam zij het het feit dat er geen kanker meer mocht
overblijven. Er mocht ook geen sprake zijn van incontinentie
of erectieproblemen. Dit criterium werd bereikt bij 34%
van de patiënten die geopereerd werden met een robot,
in vergelijking met 27% bij de klassieke chirurgie. Er was
dus een winst van 7 punten. Bij 94,8% van de patiënten
was de kanker verdwenen (PSA, lager dan 0,2/mL), terwijl
dit bij de open chirurgie 86,4% is. Het aantal patiënten
zonder incontinentie was hoger (87% in plaats van 70%).
Er waren ook iets minder patiënten met erectieproblemen
(40,3% in vergelijking met 44,2%; er werden wel meer
geneesmiddelen voorgeschreven voor dit probleem : 35,1%
in vergelijking met 24,7%).8 Kortom, die Deense ploeg geeft
een antwoord op de verwachtingen van het KCE in 2009. De
kosten-batenverhouding van deze operatie blijft echter
ongunstig, in vergelijking met de traditionele techniek.
Uit een studie, gepubliceerd in 2008, bleek overigens dat
patiënten die met een robot geopereerd waren, minder
tevreden waren over de gevolgen van de operatie dan de
patiënten die geopereerd werden via open chirurgie.9
• Sinds de publicatie van het rapport van het KCE (in de
loop van 2009), heeft de overheid al gunstig gereageerd
op de vraag van de ziekenhuizen om privé-initiatieven te
financieren met openbaar geld, ofschoon het systeem en
het gebruik van de apparaten nog geëvalueerd moeten
worden. Het KCE had nochtans zelf al opgemerkt dat de
reden waarom een robot aangekocht werd, vaker een
kwestie was van marketingstrategie dan wat anders.
8

• H e t KC E h o u d t g e e n re k e n i n g m e t d e
"gezondheidsvoordelen"... voor de chirurg. In de literatuur,
hebben wij immers studies gevonden over de zware arbeid
die de klassieke heelkundige ingrepen vertegenwoordigt.
Het gebruik van de robot zou het aantal gewrichtsletsels
(TMS-aandoeningen), gegenereerd door de klassieke
technieken10 immers verminderen. Om de zorgkwaliteit
te verbeteren, is het nodig dat de chirurg in betere
omstandigheden kan werken.
• Het specifieke honorarium van 1.065€ dat toegekend
wordt aan het ziekenhuis voor het gebruik van een
robot, verdient nochtans een grondige verantwoording
A POSTERIORI. Dit bedrag maakt de factuur voor de
verzekeringsinstellingen immers veel zwaarder.
De aankoopprijs van een dergelijk apparaat bedraagt
meer dan 1.000.000€ en het jaarlijkse onderhoud
vertegenwoordigt 10% van de aankoopprijs...
Bovendien is het zo dat de firma die deze apparaten
verkoopt, zo goed als een monopolie heeft! We mogen ook
niet uit het oog verliezen dat België het tweede robotpark
van de wereld bezit (per capita)… na de Verenigde
Staten. 13 van de 18 erkende centra zijn daarenboven in
Vlaanderen gevestigd.
Het lijkt dus echt het ideale moment om dit forfait opnieuw
te bekijken, temeer daar de maatregel op proef ingevoerd
werd voor een periode van drie jaar. We zijn nu bij het begin
van het derde toepassingsjaar aanbeland...
• De gedeeltelijke prostatectomie mag het prostaatadenoom
dan al even efficiënt behandelen als de endoscopische
resectie van de prostaat (iets wat wij eigenlijk niet kunnen
weten als verzekeringsinstelling). We weten dat de indicaties
niet 100% identiek zijn. De chirurgische prostatectomie is
immers gereserveerd voor de grote adenomen die niet
kunnen verwijderd worden langs endoscopische weg.
De vastgestelde kostverschillen kunnen dus gedeeltelijk
medisch gerechtvaardigd worden.
• Het gebruik van Tachosyl (maar ook dit van andere
terugbetaalbare geneesmiddelen) voor de radicale
prostatectomie met een robot maakt het mogelijk om,
onder andere, het aantal bloedtransfusies te verminderen.
De post “Bloed en bloedplasma” vertegenwoordigt immers
slechts gemiddeld 2€ per ziekenhuisopname tegenover 23€
voor een klassieke totale prostatectomie.
• Wat de toeslagen betreft die aangerekend worden
aan de patiënt (of aan de aanvullende verzekering,
waaronder Hospitalia), daarvoor hebben we nagekeken

Hohwü L, Borre M, Ehlers L, Pederden KV, A short-term cost-effectiveness study comparing robot-assisted laparoscopic and open retropubic radical prostatectomy, Journal
of Medical Economics, 2011, vol.14, n°4, p 403-409
9 David Spurgeon,Patients are less satisfied with robot assisted prostatectomy, survey shows BMJ 2008;337:doi:10.1136/bmj.a1557 (Published 5 September 2008)
10 Marchal F, Rausch P, Verhaeghe JL, Guillemin F, Perspectives de la chirurgie robotique et conclusions, Oncologie, 2011, 13, 51-56.
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of de reglementering op de honorariumtoeslagen en de
kamersupplementen wel nageleefd werd, naargelang het
ging om een patiënt RVV of niet-RVV. Verrassend genoeg
bleek dit wel het geval te zijn! Wanneer een patiënt RVV
is, dan blijken de toeslagen in tweepersoonskamers of
gemeenschappelijke kamers wel degelijk nihil te zijn (zie
de bijlagen 2 en 3). In een eenpersoonskamer betaalt een
RVV daarentegen een supplement dat bijna even hoog is
als de toeslag die aangerekend wordt aan een niet-RVV
(ongeveer 350€).

• Voor de honorariumtoeslagen (chirurgen en anesthesisten)
stellen we vast dat de RVV's in een tweepersoonskamer of
een gemeenschappelijke kamer geen toeslagen betalen.
De niet-RVV’s betalen daarentegen gemiddeld 100€ bij
wijze van honorariumtoeslag. In een eenpersoonskamer
swingen de bedragen de pan uit: voor een RVV stellen wij
een gemiddeld bedrag van 1.325€ vast, terwijl die som
oploopt tot 1.555€ voor een niet-RVV (bijlagen 2 en 3).

8. Aanbevelingen
Op basis van het rapport KCE van 2009 en van de vaststellingen, gedaan door deze studie, formuleert MLOZ de volgende
aanbevelingen te mogen formuleren:
• Na de evaluatieperiode, zal men moeten nagaan of het
vaste bedrag dat toegekend wordt voor het gebruik van
een robot in het kader van een radicale prostatectomie
al dan niet gerechtvaardigd is. Dit materiaal zou a priori
gefinancierd kunnen worden via wat men de Begroting van
de Financiële Middelen van het ziekenhuis noemde, zoals
de andere dure materialen die in het ziekenhuis gebruikt
worden (zonder dat ze onontbeerlijk zijn voor de kwaliteit
van de verstrekkingen of de veiligheid van de patiënten).
• Om de patiënt te beschermen, zouden de toeslagen die
ten laste blijven van de patiënt voor die verstrekking,
wettelijk moeten worden omkaderd. We mogen niet uit
het oog verliezen dat het rapport van het KCE melding
maakte van een toeslag van... 1.200€ voor die verstrekking.
Uit onze studie is gebleken dat die toeslag niet verdwenen
is, na de invoering van het forfait. De ziekenhuizen gaan dus
gewoon door met het aanrekenen van dergelijke bedragen
aan de patiënten en de hospitalisatieverzekeringen.
• Men moet op zoek gaan naar de best mogelijke
economische oplossing voor het gebruik van de 18
bestaande robotten. In het rapport van het KCE stond al
duidelijk dat het aantal operaties per robot ontoereikend

was (de urologische heelkunde is nochtans niet de enige
vorm van chirurgie die potentieel belang zou kunnen
hebben bij het gebruik van die robot). De afschrijvingen
van het apparaat moeten dus gebeuren op zo’n manier dat
het gebruikt wordt voor een groter aantal aandoeningen
en/of indicaties.
• Voor prostaatkanker bestaat er weliswaar een minder dure
heelkundige procedure, maar het zou interessant kunnen
zijn, mocht het KCE een studie maken van de kosten-baten
verhouding voor elke procedure. Voor prostaatadenomen,
is de situatie enigszins anders, aangezien de de ingreep
via endoscopische weg voorbehouden is voor kleine
adenomen.
• De patiënten moeten zowel door de ziekenfondsen, als
door de ziekenhuizen beter geïnformeerd worden over
de mogelijke ingrepen én over de financiële gevolgen
van hun keuzes, al mogen we natuurlijk niet uit het oog
verliezen dat de heelkundige techniek die gebruikt zal
worden afhankelijk zal zijn…. van de toestand van de
prostaat van de patiënt.
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Bijlage 1: Centra met een erkenning voor de terugbetaling van robotgeassisteerde operaties (2010)

Aalst

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

Merestraat 80

9300 Aalst

Aalst

Onze-Lieve-Vrouziekenhuis

Moorselbaan164

9300 Aalst

Antwerpen

Gasthuis Zusters Antwerpen

Sint-Augustinuslaan 20

2610 Wilrijk

Brasschaat

Algemeen Ziekenhuis Klina

Augustijnlein 100

2930 Braschaat

Brugge

Sint-Jan

Ruddershove 10

8000 Brugge

Bruxelles

Cliniques de l'Europe

Avenue de fré 206

1180 Bruxelles

Bruxelles

Institut Bordet

Rue Herger Bordet 1

100

Bruxelles

Erasme

Route de lennik 808

1070 Bruxelles

Dendermonde

Alg. Stedelijk Ziekenhuis St-Blasius

Kroonveldlaan 50

9200 Dendermonde

Gent

Sint-Lucas

Groenebril 1

9000 Gent

Gent

AZ Maria Middelares

Kortrijksesteenweg 1026

9000 Gent

Gent

AZ Jan Palfijn

Henri Dunantlaan 5

9000 Gent

Kortrijk

AZ Groeninge

Reepkaai 4

8500 Kortrijk

Leuven

UZ leuven

Herestraat 49

3000 Leuven

Liège

Centre hosp. rég. de la Citadelle

Bld du XIième de Ligne 1

4000 Liège

Mons

CHU Ambroise Paré

Bld Kennedy 2

7000 Mons

Roeselare

Hartziekenhuis

Wilgenstraat 2

8800 Roeselare

Zottegem

Alg. Ziekenhuis St-Elisabeth

Godveerdegemstraat 69

9620 Zottegem

Bruxelles
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Bijlage 2: beschrijvende analyse van de verschillende
variabelen

1) Gedeeltelijke prostatectomie

a) De uitgaven Verplichte Verzekering

b) De remgelden

c) De toeslagen
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2) De totale prostatectomie

a) De uitgaven Verplichte Verzekering

b) De remgelden

c) De toeslagen
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3) De radicale robotgeassisteerde
prostatectomie

a) De uitgaven Verplichte Verzekering

b) De remgelden

c) De toeslagen
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4) De endoscopische resectie
van de prostaat

a) De uitgaven Verplichte Verzekering

b) De remgelden

c) De toeslagen
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Bijlage 3 : Details van de toeslagen op basis van het
kamertype, gekozen door de patiënt, en van diens
sociaal- economisch statuut,
MLOZ 2010
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Bijlage 4: Details van de toeslagen in de groep van de
verstrekkingen die niet terugbetaald worden door het
RIZIV
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