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In 2017 was 18,5% van de bevolking 
65 jaar of ouder. Volgens de prognoses 
van het Federaal Planbureau zal dat 
oplopen tot 24,1% tegen 2040. Het 
aantal 65-plussers zou dus stijgen met 
42% tegen 2040.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing 
(SCcV), die de kostprijs van de vergrij-
zing evalueert, voorziet dat de sociale 
zekerheidsuitgaven zullen stijgen tegen 
2040, voornamelijk door de toename 
van de uitgaven voor geneeskundige 
verzorging. Die laatste zouden (uitge-
zonderd arbeidsongeschiktheid) stijgen 
van 8% van het bruto nationaal product 
(BNP) in 2017 naar 10,3% in 2040.

Onze studie wil vooral de kenmerken 
van ouderen (65 jaar of ouder) nagaan, 

die een invloed kunnen hebben op hun 
gezondheidsuitgaven ten laste van 
de verplichte ziekteverzekering (VP), 
en daarnaast de vinger leggen op de 
grootste uitgavenposten van de VP. We 
vergelijken de cijfers van 2017 met die 
van 2010 om deze evolutie te schetsen.

Overheidsuitgaven voor 
geneeskundige verzorging 
van ouderen

In 2017 waren de 65-plussers onder de 
leden van de Onafhankelijke Zieken-
fondsen (15,2% van alle leden) ver-
antwoordelijk voor 43% van de totale 
VP-uitgaven voor geneeskundige 
verzorging. Figuur 1 toont de gemid-
delde VP-uitgaven voor geneeskundige 

verzorging in 2017 volgens de leeftijd 
van de leden.

De gemiddelde jaarlijkse uitgaven 
stijgen met de leeftijd. Met een visuele 
analyse kunnen we 3 leeftijdscatego-
rieën onderscheiden met heel verschil-
lende gemiddelde uitgaven: mensen 
jonger dan 65 jaar (gemiddeld 1.401 
euro aan VP-uitgaven per persoon), 
mensen van 65-79 jaar (gemiddeld 
4.531 euro) en mensen van 80 jaar of 
ouder (gemiddeld  8.820 euro).

Tussen 2010 en 2017 stegen de VP-uit-
gaven van de ouderen van 1,57 miljard 
naar 1,86 miljard euro (+18%). Dat komt 
vooral omdat het aantal 65-plussers 
gestegen is (+13,2%). 

Welke factoren beïnvloeden 
de gezondheidszorg van 65-plussers? 

Zoals de meeste ontwikkelde landen krijgt ook België te maken met een vergrijzing 
van de bevolking. Die evolutie zal een invloed hebben op de uitgaven voor 
geneeskundige verzorging. Wat zijn de gezondheidskosten voor 65plussers? Heeft 
elke leeftijdscategorie dezelfde zorgnoden? Welke invloed heeft een verblijf in het 
ziekenhuis of een rusthuis? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan het na in een 
nieuwe studie!

Figuur 1: Gemiddelde VP-uitgaven per persoon volgens leeftijd, Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2017
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Invloed van  
demografische factoren

Figuur 2 toont het aandeel personen 
en VP-uitgaven volgens bepaalde 
kenmerken van de populatie en per 
leeftijdsgroep voor 2017. Hieruit blijkt 
dat het aandeel rechthebbenden op 
RVV (verhoogde tegemoetkoming), 
overledenen, inwoners van rusthuizen 
en chronisch zieken toeneemt naar-
mate de leeftijd stijgt. Mensen met 
deze kenmerken hebben in verhouding 
hogere gezondheidsuitgaven dan hun 
aantal.

Tussen 2010 en 2017 daalde de pre-
valentie van RVV's en overlijdens res-
pectievelijk van 23,3% naar 21,6% en 
van 4,5% naar 4,3%. Het aandeel van 
rusthuisbewoners en chronisch zieken 
is respectievelijk gestegen van 8,1% 
naar 8,4% en van 71,3% naar 72,4%.

In onze studie gebruiken we ook een 
statistisch model om de factoren te 
identificeren, die de gezondheidsuitga-
ven van ouderen helpen te verklaren. 
Alle resultaten in dit artikel zijn signi-
ficant en stemmen overeen met een 
vorige studie van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen .

Uit deze resultaten blijkt dat iemand 
die overleden is in 2017, per maand 
2.160 euro meer gekost heeft aan de 
ziekteverzekering dan iemand die niet 
overleden is (in de veronderstelling 
dat alle andere kenmerken gelijk zijn). 
Dit stemt overeen met de weten-
schappelijke literatuur, die wijst op 
hoge gezondheidsuitgaven tijdens het 
levenseinde. Meer dan de helft van de 
overleden personen hebben minstens 
één nacht in het ziekenhuis doorge-
bracht in de laatste 30 dagen van hun 
leven. 
In 2017 verbleef 8,4% van de oude-
ren minstens een deel van het jaar in 

Figuur 2: Aandeel van personen en VP-uitgaven volgens bepaalde kenmerken van de populatie, Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2017
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een rusthuis. De VP-uitgaven van die 
mensen liggen 1.077 euro per maand 
hoger dan voor mensen met dezelfde 
kenmerken die niet in een rusthuis 
verblijven. Zoals verder blijkt, kan dit 
verschil toegeschreven worden aan de 
rusthuisforfaits en  het hoge aandeel 
van opgenomen personen (46,1%).

Impact van  
chronische ziektes

1 op de 3 ouderen lijdt aan minstens 
2 chronische ziektes en meer dan 1 op 
de 10 heeft er minstens 3. Chronisch 
zieken hebben beduidend hogere 
gezondheidsuitgaven dan mensen 
zonder chronische aandoening. Hyper-
tensie is veruit de meest voorkomende 
chronische ziekte (61,3%), gevolgd door 
depressie (13,9%) en diabetes (13,6%). 
De bijkomende maandelijkse uitgaven 
voor mensen die aan deze chronische 
ziektes lijden, bedragen respectie-
velijk 109, 174 en 51 euro. Sommige 
chronische ziektes (zeldzame ziektes, 
mentale aandoeningen, kanker) leiden 
tot maandelijkse uitgaven van meer 
dan 1.500 euro, maar hun prevalentie 
ligt laag. Volgens een vorige studie 
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen  
vormen ziekenhuisopnames een van 
de oorzaken van de hoge uitgaven 
voor chronisch zieken. Dit blijkt ook 

hier: in 2017 was 25,6% van de oudere 
chronisch zieken opgenomen in het 
ziekenhuis, tegenover 11,2% van de 
ouderen zonder chronische ziekte.

Een ander resultaat dat overeen-
stemt met de bestaande literatuur, 
is de impact van de leeftijd op de 
gezondheidsuitgaven. De geschatte 
coëfficiënten voor de leeftijd liggen 
relatief laag. Dit betekent dat de 
leeftijd slechts in zeer beperkte mate 
de gezondheidsuitgaven van ouderen 
verklaart. Het statistische model toont 
ook aan dat het recht op RVV leidt 
tot 135 euro extra aan terugbetaalde 
maandelijkse uitgaven voor genees-
kundige verzorging.

Soorten 
gezondheidsuitgaven

Figuur 3 toont de 5 voornaamste 
vormen van  gezondheidsuitgaven van 
ouderen:

• 1 op de 5 ouderen (21,6%) verbleef 
in 2017 minstens één nacht in het 
ziekenhuis, en ongeveer een derde 
van zijn totale VP-uitgaven betrof 
terugbetalingen wegens zieken-
huisopnames, waarvan 21,3% 
verblijfskosten.

• Na de verblijfskosten voor zieken-
huisopnames komen de rusthuisfor-
faits, hoewel dit slechts 8,4% van de 
ouderen betreft. 1 op de 5 mensen 

Methodologie
Deze studie is gebaseerd op anonieme administratieve terugbetalingsgege-
vens van de geneeskundige verzorging voor 271.949 (2010) en 313.559 (2017) 
ouderen die aangesloten zijn bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Op basis 
van een bepaald aantal welomschreven criteria konden we een twintigtal 
chronische ziektes identificeren. De methodologie is beschreven in een eer-
dere studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (gepubliceerd in 2013) . De 
beschrijvende analyses van deze studie dienen als basis om de impact in te 
schatten van een aantal factoren die de overheidsuitgaven voor geneeskun-
dige verzorging zouden kunnen beïnvloeden.

Figuur 3: Aandeel van de populatie met uitgaven voor 5 uitgavenposten volgens leeftijdsgroep, en aandeel van die 5 posten in de totale VP-uitgaven,  
Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2017
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van 80 jaar of ouder verbleef in 2017 
een tijd in een rusthuis. 

• Slechts 4,8% van de 65-plussers 
kreeg in 2017 geen geneesmiddelen 
voorgeschreven. Uit onze cijfers 
blijkt ook dat het aantal verschil-
lende gebruikte geneesmiddelen 
toeneemt met de leeftijd: gemiddeld 
5 voor mensen onder de 65 jaar tot 
12,7 voor 65-plussers.

• Bijna 1 op de 5 ouderen (19,1%) 
deed in 2017 een beroep op ver-
pleegkundige verzorging. Het gaat 
vooral om mensen die nog thuis 
wonen, maar een zekere afhankelijk-
heidsgraad hebben.

• Slechts 4,7% van de ouderen raad-
pleegde in 2017 geen huisarts of 
specialist. Dit percentage bedraagt 
15,1% bij mensen jonger dan 65 jaar. 
Uit onze gegevens blijkt dat in 2017 
88% van de ouderen een huisarts 
raadpleegde, 39% een oogarts en 
29% een cardioloog.

Conclusies

Tussen 2010 en 2017 stellen we een 
aanzienlijke stijging vast van de uitga-
ven voor rusthuisforfaits (+37,7%) en 
verpleegkundige verzorging (+43,7%), 
vooral voor 80-plussers. Deze percen-
tages kunnen we deels verklaren door 
de toename van het aantal mensen die 
er gebruik van maken: respectievelijk 
+16,1% en +17,2%. Ook voor genees-
middelen (+20,7%) en raadplegingen bij 
de arts (+23,9%) stellen we hogere stij-
gingen vast dan de groei van de oudere 
bevolking. De uitgaven voor verblijfs-
kosten zijn dan weer gedaald (-10,8%), 
onder meer omdat de verblijfsduur 
ingekort is en omdat er minder mensen 
opgenomen werden voor minstens een 
nacht.

Op basis van onze cijfers kunnen 
we dus een stijging verwachten van 
de uitgaven voor verpleegkundige 

verzorging en rusthuisforfaits. Uitga-
ven die voornamelijk bedoeld zijn voor 
afhankelijke ouderen. Daarnaast toont 
onze studie aan dat een chronische 
ziekte, een verblijf in een rusthuis en 
een overlijden leiden tot hoge gezond-
heidsuitgaven. Tot slot is meer dan 
een derde van de VP-uitgaven gelinkt 
aan ziekenhuisopnames, en een vijfde 
aan de rusthuisforfaits. Uitgaven voor 
geneesmiddelen staan op de derde 
plaats. 

WIES KESTENS EN GÜNGÖR KARAKAYA
Studiedienst van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen

-  Langer zelfstandig wonen aanmoedigen: uit een 
enquête van de Koning Boudewijnstichting uit 2017 
blijkt duidelijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstan-
dig willen blijven wonen. Dat kan door het statuut van 
mantelzorgers te verstevigen en hen meer begelei-
ding te bieden. De aanvullende verzekering van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen biedt al begeleiding op 
maat voor mantelzorgers: bv. tegemoetkomingen voor 
ondersteuningssessies, respijtzorg, hersteloorden, … 
Daarnaast is het ook belangrijk om co-housing en 
eenvoudige, betaalbare tools rond communicatie en 
telemonitoring aantrekkelijker te maken. 

-  Opvolging door een gecoördineerd eerstelijns-
team: bijna 3 op de 4 ouderen hebben een chronische 
ziekte. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor 
een opvolging van deze patiënten door een gecoör-
dineerd eerstelijnsteam, met respect voor de vrije 
keuze van de patiënt.  

-  Meer budget voor preventie: volgens een enquête 
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen willen de 
meeste 55-plussers dat de overheid evenveel belang 
hecht aan preventie als aan de behandeling van 
ziektes. Vooral de preventie van kanker en chronische 
ziektes moet daarbij centraal staan. De Onafhanke-
lijke Ziekenfondsen vragen om de groeinorm van het 
gezondheidsbudget op te trekken van 1,5% naar 2,2% 
en het budget voor preventie te verhogen met 50%. 

-  Betere doorstroming tussen ziekenhuis en 
thuiszorg: het aantal ziekenhuisopnames bij ouderen 
in ons land blijft hoog, wat voor hoge uitgaven zorgt. 
De Onafhankelijke Ziekenfondsen ijveren daarom voor 
meer investeringen in bv. ziekenhuizen voor vervolg-
zorg, herstel- en revalidatiecentra en transmurale 
zorg. Zo’n vlottere doorstroming tussen ziekenhuizen 
en thuiszorg zou de hospitalisatiekosten kunnen 
drukken.  

Aanbevelingen van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen


