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De ziekenhuiskosten
in geval van
bariatrische chirurgie
in België

Vanuit deze invalshoek
hebben de Onafhankelijke
Ziekenfondsen een
obesitasplatform opgericht.
Dit platform omvat een
geheel van diensten die
bedoeld zijn om mensen
met overgewicht of obesitas
te helpen.

D

eze studie wil een beeld schetsen van de kosten
die gepaard gaan met de bariatrische chirurgie in
de Belgische ziekenhuizen. We gebruiken daarvoor
de factureringsgegevens van de patiënten
die lid zijn van een van de 7 Onafhankelijke ziekenfondsen
(MLOZ), dit voor het jaar 2010. We houden dus geen
rekening met de uitgaven voor en na de
ziekenhuisopname.
De studie past bovendien in een ruimer kader dat bedoeld
is om de ziekenfondsen die verbonden zijn aan MLOZ
een specifieke database te bezorgen. Deze database
betreft de voornaamste behandelde aandoeningen of
uitgevoerde heelkundige ingrepen in Belgische
ziekenhuizen tijdens een bepaald jaar. We zullen de
evolutie van die cijfers mettertijd opvolgen.

Vanessa Vanrillaer & Chantal Neirynck
DIENST STUDIES VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN
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Context van de analyse
Obesitas is een echt gezondheidsprobleem geworden in de
21e eeuw. Sinds de jaren 80 kent de Europese Unie een
verdriedubbeling van het aantal personen met obesitas.
Deze stijging zet zich gestadig door, meer bepaald bij
kinderen. Volgens bepaalde ramingen zou 2 à 7% van de
totale wereldgezondheidsuitgaven besteed worden aan de
behandeling van ziekten die te maken hebben met obesitas.
Het zou gaan om bijna 1% van het Europese BIP1.
Volgens het laatste nationale gezondheidsonderzoek zou het
gemiddelde BMI van de Belgische bevolking 25,3 bedragen.
De gemiddelde Belg kampt dus met overgewicht.
De WGO meent dat 65% van de wereldbevolking woonachtig is in een land waar meer mensen sterven door overgewicht en obesitas dan door een te laag gewicht.
Obesitas gaat gepaard met tal van gezondheidsrisico’s,
waaronder hypertensie, type 2 diabetes, een verhoging van
het cardiovasculaire risico of slaapapneu. Dit is echter geen
volledige opsomming van alle risico’s, de lijst is veel langer.
Algemeen doet obesitas namelijk zowel de levenskwaliteit als
de levensverwachting dalen. De middelen om overgewicht
en obesitas te bestrijden, hangen in grote mate af van de
ernst van de aandoening.
Obesitas en haar multidisciplinaire behandeling bestrijken een breed spectrum. Wij hebben ons in onze studie
daarom enkel toegespitst op de ziekenhuiskosten die
gepaard gaan met bariatrische chirurgie. Dit is de heelkunde die op het einde van een multidisciplinair traject uitgevoerd wordt als ultiem bestrijdingsmiddel van morbide
obesitas. Dit belet niet dat het absoluut noodzakelijk is om
eerst iets te doen aan het overgewicht en om pas in allerlaatste instantie de toevlucht te nemen tot bariatrische chirurgie.
Vanuit deze invalshoek hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een obesitasplatform opgericht. Dit platform omvat
een geheel van diensten die bedoeld zijn om mensen met
overgewicht of obesitas te helpen. Het houdt rekening met
de aanbevelingen BASO (Belgium Association for the Study
of Obesity) en met de adviezen van talloze experten over
de kwestie van de tenlasteneming van obesitas. In het algemeen wordt een multidisciplinaire benadering aanbevolen
voor mensen met obesitas en een gewone monodisciplinaire
benadering voor mensen met overgewicht. Volwassenen en
kinderen vereisen overigens een verschillende aanpak.
1.

Obesitas : de kostprijs van de ‘gesel van de eeuw’;
http://www�santelavie�com/site/spip�php?article106�

Iemand lijdt aan obesitas als hij of zij een overtollige vetmassa
van 20% vertoont, rekening houdend met zijn leeftijd, lengte,
geslacht en botstructuur. In de praktijk maakt men vaak
gebruik van een meetsysteem dat Body Mass Index genoemd
wordt (BMI = gewicht (kg) / lengte (m) ²). Personen met een
BMI tussen 25 en 30 vertonen overgewicht. Personen met
een BMI hoger dan of gelijk aan 30, worden beschouwd als
mensen met obesitas. Dit meetsysteem wordt soms echter
te simplistisch genoemd. Daarom houdt men soms ook rekening met de omvang van de taille vanwege een grotere nauwkeurigheid. Zo kan men bij een persoon met obesitas namelijk
nagaan in hoeverre hij of zij een specifiek risico vertoont op
een cardiovasculaire aandoening, diabetes of hypertensie.
Geen enkele heelkundige ingreep is onschuldig en bariatrische chirurgie is dit dus evenmin. Er bestaan dan ook
bepaalde criteria om te vermijden dat de ingreep nodeloos
zou gebeuren en om tussen de verstrekkingen van de abdominale heelkunde duidelijk de verstrekkingen van de bariatrische heelkunde te kunnen onderscheiden.
Dankzij de invoering van een aparte nomenclatuur voor
de bariatrische chirurgie2, kunnen we de speciﬁeke ingrepen bij personen met obesitas identiﬁceren. Deze mensen
worden beoordeeld op basis van criteria gelinkt aan de BMI,
de aanwezigheid van nevenaandoeningen (co- morbiditeit),
de leeftijd, de vraag of men vooraf een dieet gevolgd heeft
en multidisciplinair medisch overleg.
De terugbetalingscriteria in de verplichte verzekering zijn:
• Een BMI > 40 hebben of een BMI >35 met volgende comorbiditeiten: diabetes, hypertensie, slaapapneu en de
herhaaloperaties naar aanleiding van een verwikkeling3
van de bariatrische chirurgie
• Ouder zijn dan 18 jaar
• Een multidisciplinair bariatrisch overleg gehad hebben met:
› een geneesheer-specialist in de heelkunde
› een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde
› een geneesheer-specialist in de psychiatrie of een klinische psycholoog
Daarbovenop is het verplicht om, nog voor de ingreep, een
kennisgevingsformulier te bezorgen aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling voor alle verstrekkingen in het kader van de obesitasbehandeling.

2.
3.

Nieuwe nomenclatuur ingevoerd sinds 2007
De laatste 3 nevenaandoeningen gelden sinds 1/09/2010
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De verschillende
ingrepen van bariatrische
chirurgie
De keuze van de ingreep is het resultaat van een gesprek. Dit
gesprek dient om het voedingspatroon van de patiënt, zijn
motivatie en algemene gezondheidstoestand te bepalen.
Bariatrische chirurgie werkt via:
• ofwel een beperking van de voedselopname;
• ofwel een beperking van de voedselopname in combinatie
met een malabsorptie.
De uitgevoerde ingrepen zijn:
• New Gastric Banding: het aanbrengen van een band,
onmiddellijk onder de verbinding tussen slokdarm en
maag. Het voedsel wordt dan trager opgenomen en men
eet veel minder bij elke maaltijd. Het grootste voordeel van
die techniek is dat het niet noodzakelijk is om een deel van
de maag of de darm open te snijden, dicht te naaien of weg
te nemen. Deze techniek is het minst invasief, de patiënt
kan het ziekenhuis in theorie al de volgende dag verlaten.
• De bileopancreatische derivatie is een procedure die
uitgevoerd wordt bij malabsorptie. Ze bestaat uit een
gedeeltelijke verwijdering van de maag met een gastro-

ileostomie. Het resultaat is een tijdelijk verminderde eetlust (dumping-syndrome), waardoor men minder eet in de
eerste periode na de operatie. De anatomische constructie
die eruit voortvloeit, leidt tot de malabsorptie van vetten
en zetmeel. Dat garandeert een efficiënter gewichtsverlies
op lange termijn.
• De reducerende gastroplastie die gepaard gaat met
een bileopancreatische of gastro- jejunale derivatie, omvat
meerdere soorten ingrepen:
› de ‘Gastric Bypass’ is een maagderivatie. Het voedsel
passeert niet langer via de volledige maag, want deze
is opgedeeld in twee stukken. Deze operatie is vooral
bedoeld voor patiënten die het snoepen niet kunnen
laten. Na de operatie verandert het gedrag van de patienten vaak: minder eetlust, minder zin om te snoepen
en vlugger verzadigd. Het gebeurt echter zelden of nooit
dat de patiënt zijn eetlust volledig verliest.
› De ‘duodenale Switch’ verkleint de maaginhoud en leidt
een deel van de dunne darm om. Op die manier vermindert de hoeveelheid geabsorbeerde calorieën.
Bariatrische chirurgie kan uitgevoerd worden via laparoscopie of laparotomie. Bij laparoscopie is de pijn na de operatie minder hevig. Ook de duur van het verblijf is korter,
aangezien de darmtransit sneller normaliseert. Dankzij
de laparoscopie vermijdt men eventraties op middellange en lange termijn.

Beschrijvende analyse
1. De beschikbare gegevens
Wij hebben ons gebaseerd op de facturatiegegevens over
de ziekenhuisopnamen 2010 bij de leden MLOZ1.
De patiënten werden geselecteerd aan de hand van de volgende nomenclatuurcodes van het RIZIV:
1. 241776- 241780: Reducerende gastroplastie via laparotomie (GR via laparotomie)
693733 – 693744 : geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal
gebruikt tijdens deze verstrekking (U 600, 639,59€)
2. 241791 – 241802: Reducerende gastroplastie via laparoscopie (GR via laparoscopie)
693755 – 693766 : geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal
gebruikt tijdens deze verstrekking (U 1750, 1.865,48€)
3. 241813 – 241824: Reducerende gastroplastie door de
1.

MLOZ van Mutualités libres-Onafhankelijke Ziekenfondsen

plaatsing van een aanpasbare maagring via laparoscopie
(New Gastric Banding)
693770 – 693781 : geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal
gebruikt tijdens deze verstrekking (U 350, 373,10€)
693711 – 693722 : regelbare maagband en bijhorende bedieningspoort gebruikt
naar aanleiding van deze verstrekking (U 1750, 1.807,45€)
4. 241835 – 241846 : Reducerende gastroplastie met
bileopancreatische of gastro-jejunale diversie (Scopinaro, gastric bypass, duodenale Switch) via laparotomie
(bileopancreatische derivatie via laparotomie).
693792 – 693803 : geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal
gebruikt tijdens deze verstrekking (U 600, 639,59€)
5. 241850 – 241861 : Reducerende gastroplastie met
bileopancreatische of gastro-jejunale derivatie (Scopinaro, gastric bypass, duodenale Switch) via laparoscopie.
(Bileopancreatische derivatie via laparoscopie)
693814 – 693825 : geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal
gebruikt tijdens deze verstrekking (U 2100, 2.238,58€)
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Na de opsporing van de patiënten via deze codes van heelkundige verstrekkingen, hebben wij een uittreksel gemaakt
met alle (geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en
andere) verstrekkingen uitgevoerd tijdens het ziekenhuisverblijf van de patiënt.

Figuur 1

Aantal ingrepen per soort van operatie

We verkregen aldus een geheel van relevante gegevens die
ons een verblijf nauwkeurig beeld kunnen geven van het
gebruik van de middelen door een ziekenhuis waarvan de
bariatrische ingreep de hoofdreden is van ziekenhuisopname.

2. Transversale analyse van de
gegevens
Het is, per heelkundige ingreep, mogelijk om diverse parameters te berekenen, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:
➜ het aantal ingrepen in 2010
➜ de duur van het verblijf
➜ de leeftijd van de patiënt op het ogenblik van de
operatie
➜ de onderverdeling tussen de geslachten, wat deze
operatie betreft
➜ de kostprijs voor de verplichte verzekering
(RIZIV-ziekenfondsen)
➜ de kostprijs voor de patiënt (remgeld en toeslagen).

Vanaf 2012, worden die nomenclatuurcodes anders gegroepeerd. Het zal niet langer mogelijk zijn om de gebruikte
technieken van elkaar te onderscheiden: laparotomie versus
laparoscopie. Deze keuze is verdedigbaar, gezien het hoge
aantal ingrepen via laparoscopie. Onderstaande tabel bevat
de soorten van ingrepen, rekening houdend met de te verwachten wijzigingen.
Figuur 2

Aantal ingrepen per soort van operatie, op basis van
de hergroepering 2012.

2.1. Beschrijvende analyse
van de gegevens
Zoals vaak het geval is bij dergelijke analyses, hebben we een
aantal patiënten moeten uitsluiten, omdat hun gegevens
veel te sterk afwijken van die van de overige patiënten. De
redenen van de kloof kunnen van allerlei aard zijn, maar het
gaat meestal om verschillen die te maken hebben met de
co-morbiditeit van de individuen.
A. Het aantal ingrepen
Er wordt duidelijk meer aan bariatrische chirurgie gedaan
via laparoscopie; het gaat hier om 95% van de bariatrische
ingrepen (1.018 in 2010). De laparoscopie wordt gebruikt
voor drie soorten van heelkunde. De ingreep die het vaakst
uitgevoerd wordt, is de bileopancreatische derivatie (57,3%),
gevolgd door de New Gastric Banding (21,8%) en de reducerende gastroplastie (20,9%).
Op te merken valt dat in het jaar 2010 slechts 3 bariatrische
operaties uitgevoerd werden tijdens een One Day (het ging
om New Gastric Banding).

B. De duur van het verblijf
Aanvankelijk, telden wij 1.094 ziekenhuisopnames omwille
van bariatrische chirurgie in 2010.
Uit de beschrijvende analyse van de variabele ‘duur van het
verblijf’ blijkt dat er sprake is van een specifieke verblijfsduur
voor elke soort van ingreep.
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Ta b e l 1

Beschrijvende analyse van de verblijfsduur voor geopereerde patiënten, naargelang de soort van ingreep, uitschieters inbegrepen.
Analysevariabele: Duur
Soort van ingreep

Geobs A

GR via laparotomie

5

Gem. Variantie
5,60

5,30

Min
2

Max

10- laagste Mediaan hoogste
909599percentiel kwartiel
kwartiel percentiel percentiel percentiel
8
2
5
6
7
8
8
8

GR via laparoscopie

191

4,79

3,62

1

11

3

4

4

6

8

9

New Gastric Banding

238

2,52

1,19

1

7

1

2

2

3

4

5

6

Bileopancreatische derivatie via laparotomie

32

7,34

9,59

3

15

3

4,5

7,5

9,5

11

12

15

Bileopancreatische derivatie via laparoscopie

632

4,83

5,88

2

25

3

3

4

6

7

8

15

Om zo weinig mogelijk informatie te verliezen, hebben wij
een verblijfsduur die de percentiel 95 overschrijdt voor elke
soort van ingreep als ‘uitschieters’2 (outliers) beschouwd.
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Figuur 4

Box-Plot van de verblijfsduur van geopereerde patiënten naargelang de
toegepaste methode, outliers niet meegerekend.

Als we die filter toepassen, dan bedraagt het aantal
klassieke ziekenhuisopnames voor de bariatrische
chirurgie 1.018 (zonder de outliers).
Voor de 1.018 ziekenhuisopnames, waarmee we rekening
gehouden hebben in onze analyse, krijgen we de volgende
waarden, wat de verblijfsduur per soort van operatie betreft.
Figuur 3

Box-Plot van de verblijfsduur van geopereerde patiënten, naargelang de
soort van operatie, outliers niet inbegrepen.

De vertrouwensintervallen van de gemiddelden bevestigen
wel degelijk dat de verblijfsduur bij een operatie via laparoscopie korter is dan bij een ingreep via laparotomie (volledige
analysetabel in bijlage 1).
C. Leeftijd van de patiënten
Uit de beschrijvende analyse van de gegevens betreffende
de leeftijd van die 1.018 patiënten op het ogenblik van de
heelkundige ingreep, blijkt dat de gegevens ‘normaal’ verdeeld zijn.
Het ziet ernaar uit dat de patiënten die een beroep doen
op de ingreep New Gastric Banding iets jonger zijn dan de
patiënten die een andere ingreep ondergaan.
Aangezien voor de bariatrische chirurgie twee methodes toegepast worden, leek het ons interessant om de verblijfsduur
voor elke methode te bekijken.

2.

GR via laparotomie (8 dagen), GR via laparoscopie (9 dagen),
New Gastric Banding (5 dagen), bileopancreatische derivatie via
laparotomie (12 dagen), bileopancreatische derivatie via laparoscopie
(8 dagen).

Onderstaande box-plot vat de informatie over de distributieverschillen van de gegevens samen, per soort van ingreep
(volledige analysetabel in bijlage 2).
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Figuur 5

Box-Plot van de leeftijd van de geopereerde patiënten,
op het ogenblik van de ingreep naargelang de soort van operatie,
outliers niet meegerekend.

E. De uitgaven van de verplichte verzekering (RIZIV).
(a) Uitgaven ZIV
Figuur 7

Box-Plot van de bedragen in de VP3 van geopereerde patiënten,
naargelang de soort van ingreep, outliers niet meegerekend.

D. Het geslacht van de patiënten
Figuur 6

Verdeling van de geopereerde patiënten, naargelang hun geslacht en de
soort van ingreep, outliers buiten beschouwing gelaten.

We stellen, los van de soort van ingreep, vast dat bariatrische chirurgie vaker uitgevoerd wordt bij vrouwen.
Vrouwen vertegenwoordigen 75% van de patiënten voor de
bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie, én 83% van
de patiënten voor de ingrepen van het type New Gastric
Banding.

Uit de beschrijvende analyse blijkt dat de gegevens, per
soort van heelkundige ingreep, niet ‘normaal’ verdeeld zijn.
De gemiddelden en de medianen liggen ver uit elkaar.
Uit diverse statistische proeven, kan afgeleid worden dat
de uitgaven in de VP sterk verschillen van verstrekking tot
verstrekking (P< 0.001). New Gastric Banding is de minst
dure ingreep, gevolgd door de maagreductie. De duurste
ingreep voor de verplichte verzekering is de bileo-pancreatische derivatie (4-5), zowel door laparotomie als door
laparoscopie.
Een gedetailleerde analyse van de uitgavenposten zou ons
informatie moeten kunnen verschaffen over de posten die
aan de basis liggen van die verschillen. De prijs van de heelkundige ingreep alleen lijkt niet te volstaan om die verschillen
te verklaren.4
Het leek ons interessant om te peilen naar de verschillen
tussen de laparoscopie en de laparotomie.

3.	 VP: Verplichte Verzekering
4.	 In 2010, bedroeg de RIZIV-kostprijs van een reducerende gastroplastie
424€, een New Gastric Banding kostte 445€ en een bileo-pancreatische
derivatie kostte 862€.
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Figuur 8

Box-Plot van de bedragen in de VP van geopereerde patiënten
naargelang de gevolgde techniek, outliers niet inbegrepen.

Ofschoon de remgelden op de heelkundige verstrekkingen
nihil zijn, stellen we toch vast dat de remgelden voor alle
gekoppelde verstrekkingen (zie hieronder de onderverdeling
per post), niet verwaarloosbaar zijn temeer daar de bariatrische heelkundige verstrekking meestal gepaard gaat met
viscerosynthesemateriaal. De New Gastric Banding vereist
daarbij een implantaat.
Voor een bileo-pancreatische derivatie via laparotomie
bedraagt het remgeld gemiddeld 679€. Als diezelfde ingreep
uitgevoerd wordt via een laparoscopie, dan bedraagt het
remgeld 1.235€, dit is gemiddeld 82% meer. Kortom, de operaties via laparoscopie (de methode die het vaakst gebruikt
wordt) zijn gewoonlijk duurder dan die via laparotomie.
Onderstaande Box-Plot geeft dit verschil in RG, naargelang
de gebruikte methode, duidelijk weer.
Figuur 10

We stellen vast dat de gemiddelde kostprijs in de verplichte
verzekering statistisch geen verschillen oplevert naargelang
men de heelkunde via laparoscopie vergelijkt met die via
laparotomie. Welnu, de verblijfsduur is duidelijk korter voor
de ingrepen die gebeuren via laparoscopie. Dit belet niet
dat het interessant zou zijn om na te gaan of de uitgaven
betrekking hebben op dezelfde posten.

Box-Plot van de remgeldbedragen voor geopereerde patiënten,
naargelang de gebruikte methode, outliers niet meegerekend.

De kostprijs van een ziekenhuisverblijf voor een ingreep
van het type ‘New Gastric Banding’ bedraagt 3.135€,
die van een bileo-pancreatische derivatie komt neer
op 4.958€ (dit is, gemiddeld, 58% meer), ofschoon de
beide ingrepen gebeuren via laparoscopie. De kostprijs
van de heelkundige ingreep op zich bedraagt 424€ voor
een reducerende gastroplastie, 445€ voor een New Gastric
Banding en 862€ voor een bileo-pancreatische derivatie (het
remgeld = nul).
(b) Het remgeld voor de ziekenhuisuitgaven
van de patiënt (RG)
Figuur 9

Box-Plot van de bedragen van de remgelden voor geopereerde
patiënten, naargelang de soort van ingreep, outliers niet meegerekend.

We zullen verder nog zien welke de belangrijkste uitgavenposten voor de remgelden zijn voor alle soorten van verstrekkingen die gepaard gaan met de bariatrische chirurgie.
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(c) De supplementen ten laste van de patiënt.

(d) Samenvatting van de kosten, per heelkundige ingreep.

F i g u u r 11

Onderstaande grafiek bevat een samenvatting van de globale informatie die wij hebben kunnen verzamelen over de
patiënten MLOZ die in 2010 een operatie ondergaan hebben
in de verschillende Belgische ziekenhuizen.

Box-Plot van de supplementen ten laste van geopereerde patiënten,
naargelang de soort van operatie, outliers niet inbegrepen.

Figuur 12

Samenvatting van de kosten naargelang de soort van ingreep.

Als we het ‘gemiddelde’ vergelijken met de ‘mediaan’, dan
stellen we vast dat de gegevens van elke groep niet op gaussiaanse wijze verdeeld zijn.
De New Gastric Banding mag beschouwd worden als de
ingreep die het minst duur is voor de patiënt, als men enkel
de supplementen bekijkt (de mediaan van de supplementen
bedraagt 78€). De mediaankosten zijn duidelijk hoger voor de
andere ingrepen. Voor de operatie die het vaakst uitgevoerd
wordt, de bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie, is
de mediaan van het supplement gelijk aan 117€, dit is 50%
meer dan bij de New Gastric Banding.
De volledige analysetabellen betreffende de kostprijs in de
VP, het RG en de supplementen zijn beschikbaar in bijlage 3.

De resultaten die we verkregen hebben voor de reducerende
gastroplastie moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien we slechts 4 gevallen tellen voor
die ingreep.
• De New Gastric Banding is de minst dure operatie
en heeft als bijkomend voordeel dat de hospitalisatieduur
voor die ingreep korter is dan voor de andere operaties.
Het verblijf wordt ingekort met 1 dag in vergelijking met
de andere ingrepen via laparoscopie. In vergelijking met
de operaties via laparotomie bedraagt het verschil 2 dagen.
Die kortere verblijfsduur heeft niet alleen een invloed op
de dagprijs van de ziekenhuisopname, wat de verplichte
verzekering betreft, maar ook op het remgeld en vooral op
de supplementen voor eenpersoonskamers voor dezelfde
post. De hogere kostprijs van de bileo-pancreatische derivatie is misschien te verklaren door de toepassing van die
ingreep op patiënten met een ernstiger vorm van obesitas5
en door het gebruik van duurder viscerosynthesemateriaal.
• De remgelden zijn sterk afhankelijk van de gebruikte
heelkundige techniek en van de heelkundige handelingen die verband houden met de voornaamste verstrekking. Het gebruik van de laparoscopie geeft aanleiding tot
bijkomende kosten, gezien het bestaan van afleveringsmarge op het viscerosynthesemateriaal dat gebruikt wordt
tijdens de voornaamste heelkundige ingreep.
• De supplementen zijn vooral honorariumsupplementen
(chirurg en anesthesist) en kamersupplementen (deze laatste zijn natuurlijk afhankelijk van de keuze van het kamertype door de patiënt).
5.

“La chirurgie bariatrique en 2010 : vers une chirurgie métabolique”,
F.Pattou ; Journal de la chirurgie Viscérale (2010)147S, S1-S3
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Na de nomenclatuurwijzigingen vanaf 2012, zal het niet langer mogelijk zijn om nog een onderscheid te maken tussen
de twee gebruikte technieken (laparotomie versus laparoscopie). Wij hebben die 2 technieken dus nu al gegroepeerd per
soort van operatie, opdat we ook in de toekomst nog zouden
kunnen beschikken over een vergelijkingsbasis.

(e) Schommeling van de kosten VP en de supplementen
per ziekenhuis en per verstrekking.
• We stellen grote onderlinge verschillen vast, wat de bedragen in de verplichte verzekering en de toeslagen betreft.
Die verschillen zijn niet alleen terug te vinden binnen de
ziekenhuizen, maar ook tussen de ziekenhuizen.

F i g u u r 13

Samenvatting van de kosten naargelang de soort van ingreep zonder
een onderscheid te maken, wat de gebruikte techniek betreft.

De verstrekkingen werden gegroepeerd zonder rekening
te houden met de benadering die gebruikt werd voor die
analyse6 : de reducerende gastroplastie, de gastric banding
en de bileo-pancreatische derivatie.
In de volgende Box-Plots, treffen we enkel de ziekenhuizen
aan met een aantal representatieve verstrekkingen.7
Deze selectie bestaat uit 9 ziekenhuizen voor de reducerende
gastroplastie, uit 15 ziekenhuizen voor de Gastric Banding en
uit 54 ziekenhuizen voor de bileo-pancreatische derivatie.

De bedragen VP
➜ De reducerende gastroplastie
De gemiddelde kosten voor de 3 verblijven in One Day zien
er als volgt uit:

Figuur 14

Box-Plot van de bedragen VP naargelang de ziekenhuizen

Ta b e l 2

Kostprijs voor de patiënten, geopereerd in een One Day

New Gastric Banding

VP

RG

Toeslag

Totaal

2.086,01

1.009,27

626,67

3.721,94

De enige ingreep die uitgevoerd wordt tijdens een One
Day is de New Gastric Banding. Dankzij de One Day kan er
gemiddeld 1.000€ bespaard worden op de totale kostprijs.
De winst is hoofdzakelijk een besparingen op de kostprijs
van de verplichte verzekering.

De New Gastric Banding mag beschouwd
worden als de ingreep die het minst
duur is voor de patiënt, als men enkel de
supplementen bekijkt (de mediaan van de
supplementen bedraagt 78€).

6.	 Niet meegerekend, want te weinig gevallen.
7.	 Voor elke soort van verstrekking, werden de ziekenhuizen gekozen
op voorwaarde dat ze minimaal 3 verstrekkingen telden van het type
reducerende gastroplastie, ofwel 3 verstrekkingen van het type bileopancreatische derivatie, ofwel 5 verstrekkingen van het type Gastric
Banding.

13

➜ De Gastric Banding

De supplementen

F i g u u r 15

Box-Plot van de bedragen VP naargelang de ziekenhuizen

➜ De reducerende gastroplastie
Figuur 17

Box-Plot van de supplementen naargelang de ziekenhuizen.

➜ De Gastric Banding
Figuur 18

➜ De bileo-pancreatische derivatie

Box-Plot van de supplementen naargelang de ziekenhuizen
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Box-Plot van de bedragen VP naargelang de ziekenhuizen.

➜ De bileo-pancreatische derivatie
We stellen grote onderlinge verschillen vast tussen de ziekenhuizen voor verstrekkingen van eenzelfde type. Dankzij
de lijn van het gemiddelde MLOZ, los van het ziekenhuis,
kunnen de ziekenhuizen gesitueerd worden naargelang hun
kostprijs. Het resultaat is verrassend. Dit zou het onderwerp
kunnen zijn van een grondiger analyse (co-morbiditeit, duur
van het verblijf,…).

Figuur 19

Box-Plot van de supplementen naargelang de ziekenhuizen

We stellen hier vast dat de onderlinge schommelingen
van de supplementen tussen de ziekenhuizen nog opvallender zijn dan voor de bedragen VP en dat deze soms
erg ver verwijderd zijn van het gemiddelde (de rode lijn).
Die afwijkingen worden vastgesteld, voor elk van de geanalyseerde verstrekking.
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2.2. Analyse van de soorten van uitgaven, per verstrekking.
A. Reducerende gastroplastie via laparotomie.
Voor het jaar 2010, telden wij 4 ziekenhuisopnames omwille
van een reducerende gastroplastie via laparotomie.

Als we de verschillende uitgavenposten voor die ingreep
bekijken, dan bekomen we onderstaande onderverdeling
(zie de tabel die volgt).

Figuur 20

Verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de reducerende gastroplastie via laparotomie, MLOZ 2010

Kostenposten

VP

VP ( in %)

RG

RG ( in %)

SUPPL

SUPPL ( in %)

1.625,94

52,56%

79,75

13,29%

151,72

27,22%

Honoraria

713,83

23,08%

15,52

2,59%

63,47

11,39%

Overige 8

256,97

8,31%

19,27

3,21%

17,97

3,22%

Klinische biologie

157,88

5,10%

5,58

0,93%

0,00

0,00%

Geneesmiddelen

175,16

5,66%

3,10

0,52%

33,06

5,93%

Medische beeldvorming

107,47

3,47%

5,15

0,86%

0,00

0,00%

Viscerosynthesemateriaal

55,97

1,81%

471,69

78,61%

291,22

52,24%

3.093,20

100,00%

600,06

100,00%

557,43

100,00%

Verblijfskosten

TOTAAL

• Deze verstrekking kost gemiddeld 3.093€ aan de VP
(de verblijfskosten vertegenwoordigen bijna 53% daarvan). In de beschrijvende analyse, hebben we gezien dat
de gemiddelde verblijfsduur voor deze ingreep oploopt
tot bijna 5 (aangerekende) dagen.

• Wat de remgelden betreft: 13% dekt het aandeel van de
patiënt in de kosten van zijn verblijf en de verzorging
(gemiddeld bijna 80€). Het aandeel van de patiënt voor de
implantaten en het viscerosynthesemateriaal is de duurste
post, want komt neer op 79%.

• De tweede post is die van de diverse honoraria
die gepaard gaan met de heelkunde (chirurg(en),
anesthesist, …) voor een bedrag van 714€ (23.08% van
de uitgaven VP).

• Voor de supplementen ten laste van de patiënt, stellen wij
op een gemiddeld totaal van 557€ per ziekenhuisverblijf,
vast dat de supplementen voor de medische erelonen
(chirurg(en) (2/3) en anesthesist (1/3)) oplopen tot 11,4%
van dit bedrag, dit is 63€. De post die de hoogste supplementen oplevert, is die van de implantaten, namelijk 52%.8

• De derde post is die van de uitgaven voor de geneesmiddelen die toegediend worden tijdens het verblijf
van de patiënt. Nu een deel van de geneesmiddelen in
het ziekenhuis forfaitair is gemaakt, wordt gemiddeld 150€
automatisch toegekend aan het ziekenhuis bij de opname
van een patiënt. Die 150€ wordt geacht om 75% te dekken
van de reële kostprijs van de forfaitair gemaakte geneesmiddelen. De overblijvende 25% wordt ‘per stuk’ terugbetaald. Die terugbetaling geldt ook voor de niet geforfaitariseerde geneesmiddelen. Het gemiddelde bedrag loopt
aldus op tot 175,16€. Op te merken valt overigens dat de
post ‘Geneesmiddelen’ ook het bloed en het plasma bevat,
die beheerd worden door de ziekenhuisofficina.
• De klinische biologie en de medische beeldvorming vertegenwoordigen bijna 9% van de uitgaven VP tijdens een
ziekenhuisverblijf voor een dergelijke ingreep.

Het aandeel van de patiënt
voor de implantaten en het
viscerosynthesemateriaal is de duurste
post, want komt neer op 79%.
8.

De post ‘Overige’ groepeert tal van uiteenlopende kostenposten,
waarvan het belangrijkste die van de bijzondere verstrekkingen
is: in dit geval, gaat het hoofdzakelijk om gastroscopieën en
anatomopathologische onderzoeken.
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B. Reducerende gastroplastie via laparoscopie
Voor het jaar 2010, vinden wij 180 ziekenhuisopnames
omwille van een reducerende gastroplastie via laparoscopie.

Als we de verschillende uitgavenposten voor deze ingreep
nader bestuderen, dan krijgen we de onderverdeling in de
volgende tabel.

Figuur 21

Verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de reducerende gastroplastie via laparoscopie, MLOZ 2010

Kostenposten

VP

VP ( in %)

RG

RG ( in %)

SUPPL

SUPPL ( in %)

1.693,20

40,07%

68,41

6,75%

144,00

17,87%

Erelonen

796,57

18,85%

10,65

1,05%

534,32

66,32%

Overige

236,14

5,59%

19,47

1,92%

68,29

8,48%

Klinische biologie

163,14

3,86%

5,87

0,58%

7,00

0,87%

Geneesmiddelen

179,09

4,24%

2,80

0,28%

9,34

1,16%

Medische beeldvorming

139,77

3,31%

5,32

0,53%

39,14

4,86%

Viscerosynthesemateriaal

1.018,00

24,09%

900,19

88,89%

3,56

0,44%

4.225,91

100,00%

1.012,71

100,00%

805,66

100,00%

Verblijfskosten

TOTAAL

• In absolute waarde, kost deze prestatie gemiddeld
aan de VP, een bedrag van 4.226€, waarvan 40% uitsluitend betrekking heeft op de verblijfskosten en
de verzorging van de patiënt tijdens een klassieke ziekenhuisopname, dit is 1.693€. Wij hebben in de beschrijvende
analyse gezien dat de gemiddelde verblijfsduur voor een
reducerende gastroplastie via laparoscopie iets langer is
dan 4 (aangerekende) dagen.
• De tweede post heeft betrekking op de diverse erelonen die gepaard gaan met de chirurgie (chirurg(en),
anesthesist,…). Het gaat hier om een bedrag van 797€
(bijna 19% van de uitgaven VP).
• De derde en de vierde post zijn die van de uitgaven
die gepaard gaan met het viscerosynthesemateriaal en die uit de groep ‘overige’ (anatomopathologische
onderzoeken). Voor het viscerosynthesemateriaal, bedraagt
de uitgave 1.018€. In de groep ‘Overige’ treffen we voornamelijk de honoraria aan die gepaard gaan met het anatomopathologische onderzoek voor een bedrag van 236€.
• De bedragen voor de klinische biologie en de medische
beeldvorming zijn perfect vergelijkbaar met diezelfde
bedragen voor de reducerende gastroplastie via laparotomie. De geneesmiddelen die toegediend werden tijdens
het verblijf van de patiënt, vertegenwoordigen een bedrag
van 179€.

• Voor de remgelden moet worden opgemerkt dat 88,9%
(900€) het aandeel van de patiënt dekt voor het viscerosynthesemateriaal, uitsluitend gebruikt bij ingrepen via
laparoscopie (1/3 voor de afleveringsmarge en 2/3 als RG
voor het gebruikte materiaal).
• De kosten van het verblijf en de verzorging vertegenwoordigen 6,75% van de remgelden op een bedrag van 68€.
• Voor de supplementen ten laste van de patiënt, stellen wij
op een gemiddeld totaal van 806€ per ziekenhuisverblijf
vast dat de supplementen op de medische honoraria
(chirurg(en) (95%) en anesthesist (5%), oplopen tot 66%
van dit bedrag, dit is 534€!
• De supplementen ten laste van de patiënt voor de bijkomende technische onderzoeken (waaronder de anatomopathologische onderzoeken) en de kinesitherapieverzorging uit de groep ‘Overige’ vertegenwoordigen gemiddeld
68€.
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C. De New Gastric Banding
Voor het jaar 2010, stellen we vast dat 221 patiënten MLOZ

een operatie van het type New Gastric Banding ondergaan
hebben. Deze operatie gebeurt via laparoscopie.

Figuur 22

Verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de New Gastric Banding, MLOZ 2010

Kostenposten

VP

VP (in %)

RG

RG (in %)

SUPPL

SUPPL (in %)

Verblijfskosten

849,54

27,10%

50,62

4,35%

17,51

2,98%

Erelonen

753,26

24,03%

7,17

0,62%

420,29

71,58%

0,34

0,01%

17,25

1,48%

7,32

1,25%

Klinische biologie

112,13

3,58%

6,50

0,56%

2,71

0,46%

Geneesmiddelen

160,88

5,13%

1,47

0,13%

46,01

7,84%

Medische beeldvorming

108,13

3,45%

5,65

0,49%

11,39

1,94%

Viscerosynthesemateriaal

1.150,69

36,70%

1.074,48

92,38%

81,94

13,96%

3.134,98

100,00%

1.163,15

100,00%

587,16

100,00%

Overige

TOTAAL

• In absolute waarde, kost deze verstrekking gemiddeld aan de VP, een bedrag van 3.135€, waarvan 27%
enkel betrekking heeft op de kosten van het verblijf en
de verzorging van de patiënt tijdens een klassieke ziekenhuisopname, dit is 850€. Wij hebben in de beschrijvende
analyse gezien dat de gemiddelde verblijfsduur voor deze
ingreep iets langer is dan 2 (aangerekende) dagen, dit is 1
à 2 dagen minder dan voor de overige operaties.
• De eerste post is die van het viscerosynthesemateriaal: het gaat hier gemiddeld om een bedrag van 1.151€,
dit is bijna 37% van de uitgaven VP voor een ziekenhuisverblijf. De hoge kostprijs van die post is te verklaren door
de kostprijs van de aanpasbare maagband (code 693722).
Voor het viscero-materiaal voor de laparoscopie zelf
(hoofdzakelijk de code 693781, die staat voor het materiaal dat gebruikt wordt tijdens een New Gastric Banding
241813-241824), dit is slechts 200€.
• De tweede post is die van de kosten die gepaard
gaan met de verpleegdagprijs. Dit bedrag is verbazend,
gezien de korte verblijfsduur voor die ingreep.
• De derde post is die van de diverse honoraria die
gepaard gaan met de chirurgie (chirurg(en), anesthesist,…)
voor een bedrag van 753€ (24% van de uitgaven VP).
De volgende posten dekken de uitgaven die gepaard gaan
met de geneesmiddelen, de klinische biologie en de medische beeldvorming.

In de groep ‘Overige’, treffen we een zeer laag bedrag aan,
dat hoofdzakelijk te wijten is aan de uiterst korte verblijfsduur
met anatomopathologische onderzoeken voor die ingreep.
Voor de remgelden (1.164€), stellen wij vast dat deze ingreep
die het gebruik van een aanpasbare band vereist, niet alleen
aanleiding geeft tot kosten in de verplichte verzekering, maar
ook tot een vrij hoog remgeld. De duurste post is hier die
van het viscerosynthesemateriaal (1.074€), want 92% van de
kostprijs van het remgeld.
De kosten van het verblijf en de verzorging vertegenwoordigen 4,35 % van de remgelden met een bedrag van 51€.
Voor de toeslagen ten laste van de patiënt stellen wij, op een
gemiddeld totaal van 587€ per ziekenhuisverblijf, vast dat de
supplementen op medische honoraria (chirurg(en) (68%),
anesthesist (26%) en operatiehulp (5%) ) oplopen tot 72%
van dit bedrag, dit is 420€! We stellen tevens vast dat de supplementen op de aanpasbare maagband overeenstemmen
met een gemiddeld bedrag van 82€ (13%). De supplementen
in een eenpersoonskamer vertegenwoordigen 53€. De nietvergoedbare geneesmiddelen bedragen bijna 46€.
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D. Bileo-pancreatische derivatie via laparotomie
Voor het jaar 2010, telden wij 29 patiënten MLOZ, die een
operatie voor een bileo-pancreatische derivatie ondergaan
hebben via laparotomie.

Als we de details bekijken van de verschillende uitgavenposten voor de bileo-pancreatische derivatie via laparotomie,
dan ziet de onderverdeling van de kosten er als volgt uit (zie
de volgende tabel).

Figuur 23

Verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de bileo-pancreatische derivatie via laparotomie MLOZ 2010

Kostenposten

VP

VP (in %)

RG

RG (in %)

SUPPL

SUPPL (in %)

Verblijfskosten

2.375,80

47,59%

99,58

14,66%

200,92

14,07%

Erelonen

1.703,15

34,12%

14,97

2,20%

1.096,13

76,75%

Overige

152,31

3,05%

25,99

3,83%

4,89

0,34%

Klinische biologie

228,54

4,58%

6,16

0,91%

7,74

0,54%

Geneesmiddelen

325,33

6,52%

4,19

0,62%

99,31

6,95%

Medische beeldvorming

140,67

2,82%

5,47

0,81%

19,23

1,35%

Viscerosynthesemateriaal

66,47

1,33%

522,97

76,98%

0,00

0,00%

4.992,26

100,00%

679,33

100,00%

1.428,23

100,00%

TOTAAL

• Deze verstrekking kost, in absolute waarde, aan
de VP een gemiddeld bedrag van 4.992€, waaronder 47.6% alleen al voor de verblijfkosten en de verzorging van de patiënt tijdens een klassieke ziekenhuisopname. Het bedrag hiervan komt neer op 2.375€.
Wij hebben in de beschrijvende analyse gezien dat de
gemiddelde verblijfsduur voor deze ingreep iets korter is
dan 7 (gefactureerde) dagen.
• De tweede post is die van de diverse honoraria die
gepaard gaan met de chirurgie (chirurg(en), anesthesist
en bij het gros van deze patiënten ook de plaatsing van een
pomp met analgetica) voor een bedrag van 1.703€ (34%
van de uitgaven VP). Dit bedrag is hoger voor dergelijke
ingrepen dan voor de reducerende gastroplastie en de
New Gastric Banding.

• Qua remgelden (679€) is het zo dat de kosten van het verblijf en van de verzorging slechts 15% van die remgelden
vertegenwoordigen met een bedrag van 100€. Het viscerosynthesemateriaal vertegenwoordigt daarentegen 77% van het remgeld (522€). Dit laatste bedrag
kan opgesplitst worden in ‘pure’ remgelden (89%) en de
afleveringsmarge (10%).
• Voor de supplementen ten laste van de patiënt stellen wij,
op een gemiddeld totaal van 1.428€ per ziekenhuisverblijf, vast dat de supplementen op de medische erelonen
(chirurg(en) (63%) en anesthesist (27%)) oplopen tot 77%
van dit bedrag, dit is 1.096€!
De supplementen ten laste van de patiënt voor de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen zijn vrij aanzienlijk. Het gaat hier
om een bedrag van 99€, dit is bijna 7%.

• De geneesmiddelen vertegenwoordigen een belangrijke post met een bedrag van 323€, dit is bijna 7%. Er
worden duidelijk meer geneesmiddelen gebruikt voor een
dergelijke ingreep.
De post ‘Overige’ bestaat hoofdzakelijk uit anatomopathologische onderzoeken (+/- 100€) en kinesitherapieverzorging
(47€).

Voor het jaar 2010, telden wij
29 patiënten MLOZ, die een operatie
voor een bileo-pancreatische derivatie
ondergaan hebben via laparotomie.
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E. Bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie.
Voor het jaar 2010, telden wij 584 patiënten MLOZ die een
bileo-pancreatische derivatie ondergaan hebben via laparoscopie. Deze ingreep was in 2010 de meest courante ingreep

bij de patiënten MLOZ. Als we de details van de verschillende uitgavenposten voor de bileo-pancreatische derivatie
via laparoscopie bekijken, dan bekomen we de volgende
onderverdeling van de kosten (zie de volgende tabel).

Figuur 24

Verdeling van de voornaamste uitgavenposten voor de bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie MLOZ 2010

Kostenposten

VP

VP (in %)

RG

RG (in %)

SUPPL

SUPPL (in %)

Verblijfskosten

1.713,41

34,56%

75,03

6,07%

123,81

11,84%

Erelonen

1.528,33

30,83%

12,41

1,00%

848,15

81,14%

43,55

0,88%

21,09

1,71%

11,40

1,09%

Klinische biologie

161,83

3,26%

6,48

0,52%

3,79

0,36%

Geneesmiddelen

198,57

4,01%

2,69

0,22%

39,03

3,73%

Medische beeldvorming

109,89

2,22%

5,63

0,46%

15,68

1,50%

Viscerosynthesemateriaal

1.201,97

24,25%

1.111,99

90,02%

3,41

0,33%

4.957,56

100,00%

1.235,33

100,00%

1.045,27

100,00%

Overige

TOTAAL

• In absolute waarde, kost deze verstrekking gemiddeld 4.958€ aan de VP. De voornaamste posten daarbij
zijn de kosten van het verblijf en de verzorging van de
patiënt tijdens een klassieke ziekenhuisopname (1.713€) en
de erelonen die gepaard gaan met de chirurgie (chirurg(en)
(66%) en anesthesist (34%)) (1.528€), alsook het viscerosynthesemateriaal (1.202€). Deze kosten- posten komen
respectievelijk neer op 35%, 31% en 24%.
• We hebben in de beschrijvende analyse gezien dat de
gemiddelde verblijfsduur voor deze ingreep iets meer dan
4 (gefactureerde) dagen bedraagt.

• Voor de toeslagen ten laste van de patiënt, stellen wij
op een gemiddeld totaal van 1.045€ per ziekenhuisverblijf vast dat de supplementen voor medische erelonen
(chirurg(en) (63%) en de anesthesist (27%)) oplopen tot
81% van dit bedrag, dit is 848€!
De supplementen die gepaard gaan met de verblijfskosten,
vertegenwoordigen 12% van alle supplementen, dit is een
bedrag van 124€. Het gaat voornamelijk om supplementen
in eenpersoonskamers (93€).

De post ‘Overige’ vertegenwoordigt slechts een gemiddeld
bedrag van 44€. Het bedrag voor deze post is lager dan voor
de andere soorten van ingrepen, behalve voor de New Gastric Banding.
• De geneesmiddelen zijn gemiddeld minder duur bij
een bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie
(199€) dan via laparotomie (325€) tijdens een klassieke
ziekenhuisopname.
• Qua remgelden (1.235€) is het zo dat de verblijf- en verzorgingskosten slechts 6% van de remgelden vertegenwoordigen, dit is een bedrag van 75€. Het viscerosynthesemateriaal vertegenwoordigt daarentegen 90% van het
remgeld (1.112€). Dit laatste bedrag wordt opgesplitst in
‘pure’ remgelden (87%) en de afleveringsmarge (13%).

De geneesmiddelen zijn gemiddeld
minder duur bij een bileo-pancreatische
derivatie via laparoscopie (199€)
dan via laparotomie (325€) tijdens een
klassieke ziekenhuisopname.
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2.3. Analyse van de uitgaven volgens het sociaal-economische statuut.
Het statuut van rechthebbende op een verhoogde voorkeurregeling (RVV) gaat over een hoger terugbetalingstarief door
de VP dan de gewone rechthebbenden. De voorwaarden
om er recht op te hebben, hangen samen met de inkomsten van het gezin. Bepaalde personen genieten dit voordeel
dankzij een ander sociaal voordeel: een leefloon of daaraan
gelijkwaardige hulp, verleend door het OCMW, een erkenning als gehandicapte door de Federale Overheidsdienst van
de Sociale zekerheid of het RIZIV voor zichzelf of een kind of
een IGO-uitkering (het gewaarborgd inkomen voor ouderen).
Indien aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt het RVPstatuut toegekend aan alle personen die deel uitmaken van
het gezin van de persoon die het recht opent.
In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kan
de patiënt die recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming aanspraak maken op:
• een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus op lagere remgelden.

• een verlaging van het persoonlijke aandeel van de verzekerde in de verblijfs- en verzorgingskosten die gepaard
gaan met een ziekenhuisopname
• het genot van de derde betaler: het recht op die derde
betaler staat op de sis-kaart of op een attest, uitgereikt
door het ziekenfonds.
• de maximumfactuur: bepaalde patienten die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten, zullen
slechts remgelden betalen tot een welbepaalde jaargrens.
Wij hebben de gemiddelde uitgaven VP en het remgeld ten
laste van de patiënt berekend voor elke soort van ingreep,
rekening houdend met het sociaal-economische statuut van
het lid MLOZ in 2010.9

9.

De reducerende gastroplastie via laparotomie werd niet opgenomen,
omdat het aantal gevallen te laag was (slechts 4 operaties in het jaar
2010).

F i g u u r 25

Bedragen VP en RG naargelang het sociaal-economische statuut van de patiënt MLOZ 2010
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Wij stellen vast dat de terugbetaling van de VP logischerwijze hoger is voor de patiënten RVV dan voor de nietRVV. De eerste reden hiervan is dat de patiënt een betere
terugbetaling geniet van de verstrekkingen, toegediend tijdens zijn ziekenhuisopname. Een tweede, 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, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, tussen 1996 en 2008.

Door gebruik te maken van een niet-parametrische test van
Wilcoxon, kunnen we bevestigen dat de gemiddelde kosten
VP van patiënten RVV, voor de reducerende gastroplastie en
voor de bileo-pancreatische derivaties, hoger zijn dan bij de
niet-RVV.
We hebben vervolgens de supplementen berekend van de
individuen, ook per soort van verstrekking. De grafiek die
volgt, bevat een samenvatting van die informatie.

F i g u u r 26

Bedragen van de supplementen, rekening houdend met het sociaal-economische statuut van de patiënt MLOZ 2010

De patiënten niet-RVV betalen hogere supplementen dan
de patiënten RVV. We zullen elders nog zien dat dit te wijten
is aan het feit dat de patiënten RVV zich hoofdzakelijk laten
opnemen in gemeenschappelijke of tweepersoonskamers,

waarvoor zeer weinig supplementen aangerekend worden. Onderstaande tabel bevat een samenvatting van alle
numerieke waarden die gebruikt werden in bovenvermelde
grafieken.

Ta b e l 3

Vergelijking van de uitgaven naargelang het sociaal-economische statuut van de patiënt MLOZ 2010

Statut
Reducerende gastroplastie via laparoscopie
New Gastric Banding
Bileo-pancreatische derivatie via laparotomie
Bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie

RVV
NIET RVV
RVV
NIET RVV
RVV
NIET RVV
RVV
NIET RVV

Het ziet er niet naar uit dat de RVV-patiënten oververtegenwoordigd zouden zijn. De RVV-patiënten vertegenwoordigen bijna 12% van de patiënten en dit strookt met de
12% RVV binnen de totale populatie MLOZ. De RVV-patiënten

N

BEDRAG VP

BEDRAG RG

BEDRAG
supplement

36
144
26
195
5
24
67
517

4 656
4 118
3 172
3 130
6 497
4 679
5 186
4 928

962
1 025
1 137
1 167
565
703
1 136
1 248

271
996
355
679
190
1 686
539
1 111

lijken enkel sterker vertegenwoordigd te zijn bij de ingrepen
die minder vaak uitgevoerd worden (reducerende gastroplastie via laparoscopie en bileo-pancreatische derivatie via
laparotomie). Daar loopt hun aanwezigheid op tot bijna 20%.
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2.4. Analyse van de uitgaven per kamertype.
De tabel die volgt, verschaft nadere informatie over het kamertype waarin de patiënten MLOZ opgenomen worden wanneer
zij gehospitaliseerd worden voor bariatrische chirurgie.
Ta b e l 4

Verdeling volgens het sociaal-economische statuut en het kamertype, gekozen door de patiënt MLOZ 2010

Statut
Reducerende gastroplastie via laparoscopie
New Gastric Banding
Bileo-pancreatische derivatie via laparotomie
Bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie

Gem. of tweepersoonskamer

Eenpersoonskamer

32
75
20
130
5
12
56
312

4
69
6
65

RVV
NIET RVV
RVV
NIET RVV
RVV
NIET RVV
RVV
NIET RVV

Het ziet ernaar uit dat de kans groter is dat een RVV die een
bariatrische ingreep ondergaat, gehospitaliseerd zal worden
in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer (Khi-2
p< 0.05). Bij New Gastric Banding, heeft het sociaal economisch statuut geen voorspellende waarde voor het type van
kamer.

12
11
205

Dan bekijken wij nu de uitgaven naargelang het kamertype,
dat door een patiënt MLOZ bezet werd in 2010. Onderstaande tabel geeft het volgende weer: de uitgaven VP, de
remgelden, alsook de supplementen volgens het kamertype
en per soort van ingreep.

Ta b e l 5

Vergelijking van de uitgaven volgens de kamer, gekozen door de patiënt, MLOZ 2010

Kamertype
Reducerende gastroplastie via laparoscopie
New Gastric Banding
Bileo-pancreatische derivatie via laparotomie
Bileo-pancreatische derivatie via laparoscopie

Eenpersoonskamer
Gem. of tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Gem. of tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Gem. of tweepersoonskamer
Eenpersoonskamer
Gem. of tweepersoonskamer

Het kamertype heeft geen invloed op de kosten VP of die
van de remgelden. Het speelt daarbij geen rol of we gebruik
maken van de niet-parametrische test van Wilcoxon, dan wel
van de mediaantest (p<0.05). Alleen de kosten in de VP lijken
verschillend te zijn, naargelang het kamertype, voor de bileopancreatische derivatie via laparotomie.

N

BEDRAG VP

BEDRAG RG

BEDRAG
supplement

73
107
71
150
12
17
216
368

4.156
4.274
3.176
3.116
4.204
5.549
4.976
4.947

1.015
1.011
1.129
1.179
677
681
1.228
1.240

1.850
169
1.617
178
3.119
235
2.462
213

Het verschil tussen het gemiddelde supplement voor een
patiënt in een eenpersoonskamer en dit voor een patiënt in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer
is zeer groot. Men hoeft echt geen ingewikkelde statistische
berekeningen te maken om te kunnen vaststellen dat de patiënt in een eenpersoonskamer gemiddeld veel meer betaalt.
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Conclusies
• De verschillende soorten van operaties zijn duidelijk niet even duur en het
speelt daarbij geen rol of men de zaken bekijkt vanuit de invalshoek van
de verplichte verzekering of vanuit die van de patiënt. De keuze van de
ingreep hangt af van de ernst van het obesitas- probleem van de patiënt,
van diens voedingsprofiel en van zijn algemene gezondheidstoestand. De
operaties via laparoscopie zijn duurder dan die via laparotomie, maar ze zijn
ook minder talrijk.

Bariatrische chirurgie
wordt vooral uitgevoerd
bij vrouwen tussen
35 en 40 jaar.

• Bariatrische chirurgie wordt vooral uitgevoerd bij vrouwen tussen 35 en
40 jaar. De RVV-patiënten zijn verhoudingsgewijs niet meer vertegenwoordigd in de populatie van de geopereerde patiënten dan in de globale populatie MLOZ.
• Wij hebben een zekere mate van variabiliteit vastgesteld, wat de kosten VP
van de ziekenhuisverblijven betreft (zie box-plot).
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Aanbevelingen
• Er bestaan twee benaderingen voor de behandeling van obesitas: monodisciplinair of multidisciplinair. Deze sporen aan tot beweging, een dieet, psychologische begeleiding, farmaceutische producten, … Om het gebruik van invasieve
methodes voor de behandeling van obesitas te vermijden, is het noodzakelijk
om deze praktijken te promoten. Opereren mag namelijk geen gemakkelijkheidsoplossing worden. Bariatrische chirurgie moet de laatste stap zijn voor
bij morbide obesitas, wanneer de niet-invasieve methodes geen soelaas
geboden hebben.

De doeltreﬀendheid
van bariatrische chirurgie
voor een welbepaalde
groep van patiënten wordt
anno 2010 niet langer
betwist. Maar Bariatrische
chirurgie moet de laatste
stap zijn voor bij morbide
obesitas, wanneer
de niet-invasieve
methodes geen soelaas
geboden hebben.

• De doeltreffendheid van bariatrische chirurgie voor een welbepaalde groep van
patiënten wordt anno 2010 niet langer betwist. De effecten op het gewichtsverlies
en de verbetering van de nevenaandoeningen op lange termijn (10 jaar) werden
aangetoond in een Zweedse studie1 en in een vorige studie van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen2. Toch moeten er nog grote inspanningen geleverd worden om
de ongelofelijke uitdaging van de opvolging van de patiënt op lange termijn aan
te gaan, in samenwerking met alle andere betrokken actoren. Obesitaschirurgie
is geen mirakeloplossing die de patiënt ontslaat van zijn plicht om zijn
gedrag te veranderen, zeker wat voedingsgewoonten betreft. Om blijvende
resultaten te verkrijgen, moet de heelkundige ingreep gevolgd worden door een
wijziging van de levensgewoonten, zowel qua voeding als beweging. De patiënt
moet bereid zijn om zich te onderwerpen aan een chirurgische opvolging. Hij
zal zijn leven lang op zijn voeding moeten letten en een metabolische opvolging moeten krijgen met het oog op een bevredigend resultaat. Het is namelijk
belangrijk dat alle potentiële verwikkelingen vroeg genoeg opgespoord worden.
• De Onafhankelijke Ziekenfondsen steunen het voorstel om deze ‘trajecten’
in het leven te roepen voor de behandeling van overgewicht en/of obesitas.
Die trajecten moeten beschreven worden op basis van de aanbevelingen ter
zake, inclusief concepten als begeleiding (coaching), een model met zorgniveaus
(stepped care) of het betrekken van de patiënt bij de zorg (empowerment).
• Qua variabiliteit van de ziekenhuiskosten, meer bepaald in de VP, zijn wij voorstander van de opname van dergelijke verstrekkingen in het systeem van de
referentiebedragen, dit met het oog op de harmonisering van de praktijken
en de beheersing van de kosten.
• Onderzoek en innovatie zijn belangrijke uitdagingen voor de bariatrische chirurgie. In dit kader werkt het KCE aan een studie over de vroegtijdige evaluatie
van trans-orale gastroplastie. Deze studie wil de opvolging en de identificatie
verzekeren van klinische gegevens over deze ingreep, met het oog op een vroegtijdige evaluatie van die nieuwe technologie voor bariatrische chirurgie en tijdige
aanbevelingen met het oog op een eventuele terugbetaling.

1.

2.

Sjöström L, Lindroos A-K, Peltonen M, et al, for the Swedish Obese Subjects Study Scientific
Group.— Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl
J Med, 2004, 351, 2683-2693.
‘De bariatrische chirurgie vermindert de co-morbiditeit’, Health Forum, september 2011
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Bijlagen
Bijlage 1: Analyse van de duur
Ta b e l 6

Beschrijvende analyse van de verblijfsduur van geopereerde patiënten naargelang de soort van ingreep, outliers inbegrepen.
Analysevariabele: Duur
Soort ingreep

Geobs. A

Gem.

Variantie

Min

Max 10-percentiel

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste 90-percen- 95-percen- 99- percenkwartiel
tiel
tiel
tiel

GR via laparotomie

5

5,60

5,30

2

8

2

5

6

7

8

8

8

GR via laparoscopie

191

4,79

3,62

1

11

3

4

4

6

8

9

10

New Gastric Banding

238

2,52

1,19

1

7

1

2

2

3

4

5

6

Bileopancreatische derivatie via laparotomie

32

7,34

9,59

3

15

3

4,5

7,5

9,5

11

12

15

Bileopancreatische derivatie via laparoscopie

632

4,83

5,88

2

25

3

3

4

6

7

8

15

Ta b e l 7

Beschrijvende analyse van de verblijfsduur van de geopereerde patiënten naargelang de soort van ingreep, outliers niet-inbegrepen.
Analysevariabele: Duur
Soort van ingreep

Geobs. A

Gem.

Variantie

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
kwartiel

GR via laparotomie

4

5,00

4,67

2

7

3,5

5,5

6,5

GR via laparoscopie

180

4,49

2,28

1

8

4

4

5,5

New Gastric Banding

221

2,38

0,75

1

4

2

2

3

29

6,76

6,62

3

11

4

7

9

584

4,35

1,67

2

7

3

4

5

Bileopancreatische derivatie laparotomie
Bileopancreatische derivatie via laparoscopie

Ta b e l 8

Beschrijvende analyse van de verblijfsduur van geopereerde patiënten naargelang de toegepaste techniek, outliers niet-inbegrepen.
Analysevariabele: Duur
Techniek ingreep

Geobs. A

Gem.

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
kwartiel betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

Laparotomie

33

6,55

2

11

4

7

8

5,64

7,45

Laparoscopie

985

3,93

1

8

3

4

5

3,83

4,02
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Bijlage 2: Analyse volgens de leeftijd
Ta b e l 9

Beschrijvende analyse van de leeftijd van de geopereerde patiënten op het ogenblik van de heelkundige ingreep, naargelang de soort van operatie,
outliers niet-inbegrepen.
Analysevariabele: leeftijd
Soort van ingreep

Geobs. A

Gem.

Modelverschil

Min

Max

Mediaan

Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

GR via laparotomie (1)

4

40,50

15,26

22,00

54,00

43,00

16,21

64,79

GR via laparoscopie (2)

180

39,70

12,23

18,00

74,00

39,50

37,90

41,50

New Gastric Banding (3)

225

36,31

11,26

18,00

69,00

36,00

34,83

37,79

Bileopancreatische derivatie via
laparotomie (4)

29

40,62

11,82

18,00

59,00

39,00

36,12

45,12

Bileopancreatische derivatie via
laparoscopie (5)

584

40,68

11,18

18,00

74,00

41,00

39,77

41,58

Bijlage 3: Analyse bedrag VP, RG en supplement
Ta b e l 1 0

Beschrijvende analyse van de bedragen VP van de geopereerde patiënten volgens de soort van ingreep, outliers niet-meegerekend.
Analysevariabele: BEDRAG VP
Soort ingreep

Geobs. A

Gem. Std deviation

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
kwartiel betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

GR via laparotomie

4

3 093,20

494,13

1 627,91

3 719,26

2 500,76

3 512,81

3 685,64

1 520,67

4 665,73

GR via laparoscopie

180

4 225,91

65,94

2 576,84

7 506,43

3 674,71

4 094,71

4 608,77

4 095,79

4 356,03

New Gastric Banding

221

3 134,98

32,14

1 821,42

4 896,01

2 845,55

3 073,51

3 389,31

3 071,64

3 198,32

Bileopancreatische derivatie
via laparotomie

29

4 992,26

243,44

3 100,01

9 045,99

3 760,32

5 251,74

5 686,94

4 493,61

5 490,92

Bileopancreatische derivatie
via laparoscopie

584

4 957,56

37,30

2 922,37

9 196,80

4 337,19

4 725,54

5 412,72

4 884,31

5 030,81

Ta b e l 1 1

Beschrijvende analyse van de bedragen VP van de geopereerde patiënten naargelang de gebruikte techniek, outliers niet-inbegrepen.
Analysevariabele: BEDRAG VP
Aanpak

Geobs. A

Gem. Std deviation

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
kwartiel betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

Laparotomie

33

4 762,07

245,66

1 627,91

9 045,99

3 711,92

4 861,33

5 685,65

4 261,68

5 262,46

Laparoscopie

985

4 414,93

35,25

1 821,42

9 196,80

3 640,71

4 364,74

5 006,65

4 345,76

4 484,11
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Ta b e l 1 2

Beschrijvende analyse van de bedragen van de remgelden van de geopereerde patiënten naargelang de soort van ingreep, outliers niet-inbegrepen.
Analysevariabele: Bedrag_remgeld
Soort van ingreep

Geobs. A

Gem. Std deviation

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
kwartiel betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

GR via laparotomie

4

600,06

171,62

96,75

830,07

381,59

736,70

818,53

53,88

1 146,23

GR via laparoscopie

180

1 012,71

15,61

37,50

1 182,41

997,75

1 067,90

1 096,70

981,90

1 043,53

New Gastric Banding

221

1 163,15

19,85

76,20

2 284,10

1 139,58

1 265,55

1 286,67

1 124,04

1 202,27

Bileopancreatische derivatie
via laparotomie

29

679,33

47,50

54,42

888,15

694,62

771,23

825,92

582,02

776,63

Bileopancreatische derivatie
via laparoscopie

584

1 235,33

9,73

35,82

2 473,73

1 258,03

1 282,09

1 305,56

1 216,21

1 254,44

Ta b e l 1 3

Beschrijvende analyse van de bedragen van de remgelden van de geopereerde patiënten naargelang de gebruikte techniek, outliers niet-inbegrepen.
Analysevariabele: Bedrag_remgeld
Aanpak

Geobs. A

Gem. Std deviation

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
kwartiel betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

Laparotomie

33

669,72

45,72

54,42

888,15

688,98

771,23

825,92

576,58

762,86

Laparoscopie

985

1 178,45

8,26

35,82

2 473,73

1 132,12

1 268,55

1 294,50

1 162,24

1 194,66

Ta b e l 1 4

Beschrijvende analyse van de bedragen van de supplementen die ten laste van de geopereerde patiënten blijven naargelang de soort van ingreep,
outliers niet-meegerekend.
Analysevariabele: Supplement
Soort van ingreep

Geobs. A

Gem. Std deviation

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
kwartiel betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

GR via laparotomie

4

557,43

337,17

59,24

1 488,45

60,71

341,02

1 054,16

-515,58

1 630,45

GR via laparoscopie

180

850,62

78,61

4,33

3 936,88

69,11

150,61

1 726,95

695,50

1 005,73

New Gastric Banding

221

640,53

55,61

1,69

3 038,01

34,74

78,04

1 554,62

530,93

750,13

Bileopancreatische derivatie via
laparotomie

29

1 428,23

350,86

41,32

5 272,07

154,88

288,63

2 604,15

709,52

2 146,94

Bileopancreatische derivatie via
laparoscopie

584

1 045,27

59,07

0,00

6 819,55

54,37

116,72

1 735,05

929,25

1 161,30

Ta b l e au 1 5

Beschrijvende analyse van de bedragen van de supplementen voor geopereerde patiënten naargelang de gebruikte techniek, outliers niet-inbegrepen.
Analysevariabele: Supplement
Aanpak

Geobs. A

Gem. Std deviation

Minimum

Maximum

Laagste
kwartiel

Mediaan

Hoogste
Lagegrens van 95%
Bovengrens van 95%
kwartiel betrouwbaardheidsinter- betrouwbaardheidsinterval voor een gemiddelde val voor een gemiddelde

Laparotomie

33

1 322,68

313,81

41,32

5 272,07

133,01

288,63

1 898,65

683,47

1 961,88

Laparoscopie

985

918,89

40,18

0,00

6 819,55

51,78

116,65

1 685,44

840,04

997,74
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