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1. Inleiding 

Gedurende enkele jaren werd er een nieuw registratiesysteem voor de verpleegkundige gegevens 
ontwikkeld. Het maakt deel uit van de overkoepelende Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) dat 
in 2008 van start ging. De verpleegkundige gegevens VG-MZG omvatten 78 items die opgebouwd 
zijn volgens het systeem Nursing Interventions Classification (NIC).  

De laatste MVG gegevens werden geregistreerd in het jaar 2006. Hierbij werd echter afgeweken 
van de normale registratiewijze (5 registratiedagen van 4 registratiemaanden maart, juni, september 
en december) en werden de 15 registratiedagen van de eerste twee registratiemaanden (maart en 
juni) doorgestuurd. Zodoende konden de ziekenhuizen zich reeds voorbereiden op VG-MZG aan de 
hand van informatiesessies, het ombouwen van het registratie-instrument in het ziekenhuis, etc.  

In 2007 werden geen verpleegkundige gegevens geregistreerd om een vlottere overgang van MVG 
naar VG-MZG toe te laten. De VG-MZG registratie startte in 2008, hoewel dit waarschijnlijk als 
een testjaar wordt beschouwd.  

De onderstaande tabel 1 geeft een samenvatting van de inhoud en de structuur van de voorbije 10 
registratiejaren van de verpleegkundige gegevens. 

Tabel 1: Inhoud en structuur van de registratie van de verpleegkundige gegevens en de relatie met het 
financieringsjaar BFM (Budget van Financiële Middelen). 

Registratiemomenten Registratiedagen Registratie-
jaar Inhoud Aantal Maanden Per maand Totaal 

Financierings-
jaar (BFM) 

2000 MVG 4 3, 6, 9, 12 5 20 2005 
2001 MVG 4 3, 6, 9, 12 5 20 - 
2002 MVG 4 3, 6, 9, 12 5 20 - 
2003 MVG 4 3, 6, 9, 12 5 20 2006 
2004 MVG 4 3, 6, 9, 12 5 20 2007 
2005 MVG 4 3, 6, 9, 12 5 20 2008 
2006 MVG 2 3, 6 15 30 2009 
2007 - - - - - - 
2008 VG-MZG 4 3, 6, 9, 12 15 60 - 
2009 VG-MZG 4 3, 6, 9, 12 15 60 ? 

 

De volgende tabel 2 geeft de evolutie weer van het aandeel van MVG in de supplementaire punten 
van B2. Het gedeelte van de MVG neemt geleidelijk toe. Voor de bedden van intensieve aard is er 
sinds 2002 een lichte toename, terwijl er voor de C D H* I bedden sinds 2005 een sterke toename is 
van 30% naar 80%. De bijdrage van de E bedden blijft daarentegen constant op 30%. 

Het gedeelte van de MVG in het globaal budget van acute ziekenhuizen is dus toegenomen, vooral 
sinds 2005. In 2005 was het globaal budget van de ziekenhuizen meer dan 5 miljard euro, waarvan 
ongeveer 3% gebaseerd was op MVG. Dit lijkt op het eerste zicht weinig, maar in werkelijkheid 
representeert het een aanzienlijk deel van de wedde van het verpleegkundige personeel in een 
ziekenhuis (vooral voor een ziekenhuis dat in de hogere decielen ligt). 
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Tabel 2: Overzicht van de bijdrage van MVG aan de supplementaire punten van B2. 

BFM 1994-
1996 

1997 1998 1999 2000 2001 2002- 
2004 

2005- 
2009 

C,D,H*,I 
MVG 
(mki) 
(g.h.v.) 

30% 
- 
70% 

25% 
10% 
65% 

25% 
10% 
65% 

25% 
25% 
50% 

30% 
30% 
40% 

30% 
30% 
40% 

30% 
40% 
30% 

80% 
- 
20% 

E  
MVG 
(g.h.v.) 

30% 
70% 

30% 
70% 

30% 
70% 

30% 
70% 

30% 
70% 

30% 
70% 

30% 
70% 

30% 
70% 

Intensief  
MVG 
(nperciz) 
(r.v.) 

- 
- 
100% 

- 
- 
100% 

vergelijking 
decielen 
100% 

10% 
- 
90% 

20% 
- 
80% 

30% 
20% 
50% 

40% 
40% 
20% 

40% 
40% 
20% 

 

mki =meerkostindex 
g.h.v.= geneeskundige en heelkundige verstrekkingen 
nperciz = index gebaseerd op MKG 
r.v. = reanimatieverstrekkingen 

In dit document worden de Minimale Verpleegkundige Gegevens geanalyseerd van de ziekenhuizen 
die in het Budget van Financiële Middelen (BFM) voorkomen. De ziekenhuizen die buiten het 
systeem zijn (bijvoorbeeld enkele gefusioneerde ziekenhuizen) of niet in de financiering 
opgenomen worden (bijvoorbeeld de SP ziekenhuizen), worden hier niet bij de analyses beschouwd. 
Dit is verschillend van de analyses beschreven in het document “Informatie over de feedbacks en 
bijkomende analyses op MVG1998, MVG2000 en MVG2003” van 03/2007, waarin de gegevens 
van alle ziekenhuizen met een MVG-registratie werden opgenomen (beschikbaar op de website van 
de FOD Volksgezondheid www.health.belgium.be, onder de rubrieken Gezondheidszorg – 
Zorginstellingen – Registratiesystemen – MVG – Publicaties). 

De volgende aspecten worden hier besproken: de verdeling van de klassieke verpleegdagen over de 
zones, de Landelijke Puntenwaarden van de zones, de verdeling van de punten per financieringsjaar, 
het verloop van de punten van BFM2009 (MVG2006) t.o.v. de punten/bed per deciel, de 
scatterplots van de punten van twee financieringsjaren, de evolutie in decielbreedte en de 
veranderingen in deciel tussen twee financieringsjaren.  

 

2. Verdeling van de klassieke verpleegdagen over de zones 

Na berekening van de ridits worden de verpleegdagen geprojecteerd op de Nationale MVG-kaart. 
Meer informatie over de berekeningen voor de financiering op basis van de Minimale 
Verpleegkundige Gegevens is te vinden in het document “Feedback financiering op basis van 
MVG2006” dat samen met de feedbacks opgestuurd werd en dat op de website van de FOD 
beschikbaar is.  

De nationale MVG-kaart wordt opgedeeld in 28 financieringszones, geïllustreerd in grafiek 1 
hieronder. In de berekeningen van de financiering worden enkel de verpleegdagen van klassieke 
verblijven in rekening gebracht. De verdeling van de klassieke verpleegdagen over de zones voor de 
vijf voorbije financieringsjaren is weergegeven in tabel 3.  
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Grafiek 1: De 28 financieringszones op de Nationale MVG-kaart. 

 
Merk op dat het totaal aantal klassieke verpleegdagen voor BFM2009 (MVG2006) bijna één derde 
meer is dan voor de andere financieringsjaren (onderste rij tabel 3). Dit is het gevolg van het feit dat 
voor MVG2006 meer registratiedagen geregistreerd en doorgestuurd werden naar de FOD. Voor 
MVG2006 registreerde men de verpleegkundige activiteit gedurende de eerste 15 dagen van de 
maanden maart en juni en werden in totaal 30 registratiedagen doorgestuurd. Voor de voorgaande 
MVG-jaren werden telkens 5 registratiedagen van de maanden maart, juni, september en december 
doorgestuurd naar de FOD, wat een totaal van 20 registratiedagen geeft. 

Tabel 3 toont duidelijk aan dat zones 8 en 9 veruit de meeste verpleegdagen van klassieke 
verblijven hebben. Alle financieringsjaren van BFM2005 tot BFM2009 hebben elk ongeveer één 
vijfde tot één vierde van de klassieke verpleegdagen in zone 8 (22 – 29%) en zone 9 (18 – 26%). 
Vervolgens bevatten zone 12 (8 – 12%) en zones 7, 13 en 17 (2 – 7%) ook nog een behoorlijk 
percentage van de klassieke verpleegdagen. Zones 2, 4, 5, 18, 19 en 22 bevatten ongeveer 1,4 – 
4,2% van de klassieke verpleegdagen, terwijl zones 3, 10, 11 en 16 een percentage klassieke 
verpleegdagen hebben tussen 1% en 3%. Bij alle overige zones 1, 6, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27 en 28 is het percentage kleiner dan 1,3%, behalve voor zones 26 en 27 die 4,1 en 3,1% hebben 
voor BFM2009. 

Voor BFM2005 hebben zones 9 en 12 een iets lager percentage dan de volgende drie financierings-
jaren. Dit wordt gecompenseerd door een iets hoger percentage in zones 17 en 18. Ook voor 
BFM2009 hebben zones 9 en 12 een iets lager percentage, maar hier kennen zones 26 en 27 een 
stijging van 3% en 2% om dit te compenseren. 

De percentages verpleegdagen van klassieke verblijven schommelen lichtjes voor de meeste zones. 
De zones met een lichte daling in percentage zijn zones 6 en 18, terwijl zone 7 een lichte stijging 
kent.   
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Tabel 3: % klassieke verpleegdagen per zone (diensten CDH*I). 

Zone BFM2005 BFM2006 BFM2007 BFM2008 BFM2009

1 0.98 0.86 0.63 0.99 1.33 
2 2.36 2.06 1.61 2.27 3.66 
3 1.25 1.20 0.99 1.52 2.32 
4 2.41 2.34 2.24 3.00 4.19 
5 3.98 3.01 2.38 2.92 3.57 
6 1.31 0.73 0.44 0.40 0.24 
7 4.20 4.96 5.74 5.62 5.58 
8 28.89 26.91 28.97 26.52 22.39 
9 18.21 22.00 24.58 22.75 19.79 

10 1.86 1.79 1.41 2.09 2.99 
11 1.55 1.63 1.42 1.85 2.42 
12 8.10 10.54 11.51 9.35 7.75 
13 3.21 4.00 3.09 4.00 4.75 
14 0.60 0.45 0.28 0.51 0.55 
15 0.60 0.44 0.32 0.54 0.39 
16 1.82 1.47 1.31 1.68 1.06 
17 7.35 3.61 1.97 3.30 3.94 
18 4.09 3.22 2.77 3.10 1.35 
19 1.44 1.84 1.62 1.63 1.38 
20 0.29 0.25 0.21 0.32 0.07 
21 0.73 0.94 0.97 0.96 0.61 
22 2.44 2.75 2.88 2.53 1.94 
23 0.17 0.28 0.37 0.11 0.26 
24 0.29 0.35 0.39 0.32 0.22 
25 0.04 0.07 0.07 0.08 0.02 
26 1.07 1.22 1.04 1.07 4.08 
27 0.70 1.00 0.71 0.49 3.12 
28 0.08 0.08 0.08 0.07 0.02 

Aantal 
klassieke 

VD 
229078 227099 213737 213392 297280 

Tabel 4: Landelijke puntenwaarde van de zones. 

Zone BFM2000 BFM2003 BFM2004 BFM2005 BFM2006 

1 0,3865 0,3794 0,4036 0,3861 0,4067 
2 0,3246 0,3260 0,3304 0,3224 0,3399 
3 0,4653 0,4725 0,4418 0,4058 0,4397 
4 0,3316 0,3528 0,3825 0,3585 0,3662 
5 0,3320 0,3312 0,3497 0,3633 0,3843 
6 0,4055 0,2751 0,4317 0,3139 0,3179 
7 0,3260 0,3825 0,3874 0,4030 0,4102 
8 0,3530 0,3321 0,3218 0,3140 0,3178 
9 0,3745 0,3648 0,3991 0,4274 0,3684 

10 0,4565 0,6888 0,8770 0,9976 1,0529 
11 1,0571 0,9437 1,0587 0,9846 1,0736 
12 1,2160 0,9842 1,1348 0,7499 0,7444 
13 1,2779 1,2268 1,2537 1,1522 1,2151 
14 1,3204 0,9875 1,1220 1,1325 1,3084 
15 0,9164 1,0220 1,0727 0,6853 0,5438 
16 0,7267 0,4179 0,6234 0,5432 0,5292 
17 0,3372 0,3349 0,3344 0,3309 0,3445 
18 0,3414 0,3341 0,3364 0,3344 0,3345 
19 1,4264 1,4331 1,5064 1,5554 1,4720 
20 1,2984 1,4305 1,5072 1,5656 1,4296 
21 1,1589 1,2575 1,4222 1,0281 1,1855 
22 0,3350 0,3490 0,3357 0,3630 0,4008 
23 0,3411 0,3340 0,3382 0,3366 0,3178 
24 1,6431 1,6177 1,6386 1,6319 1,6232 
25 1,6444 1,6171 1,6388 1,6330 1,6173 
26 0,3932 1,2536 1,3213 1,0565 0,8845 
27 0,3362 0,3488 0,3363 0,3376 0,4003 
28 1,8014 1,6755 1,7990 1,6944 1,6879 
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3. Landelijke Puntenwaarden 

De evolutie van de Landelijke Puntenwaarden (LPW) over de laatste vijf financieringsjaren (BFM 
2005, 2006, 2007, 2008 en 2009) wordt hier in een tabel en grafieken weergegeven. 

Tabel 4 (vorige pagina) geeft de Landelijke Puntenwaarde van elke zone van de voorbije vijf 
financieringsjaren, namelijk BFM 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009. 

Grafiek 2 geeft het verloop van de Landelijke Puntenwaarden van alle zones voor de vijf voorbije 
financieringsjaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009. De landelijke puntenwaarden van eenzelfde jaar 
worden verbonden met een lijn. Grafieken 3 tot 7 geven de evolutie van de Landelijke 
Puntenwaarde per zone weer, waarbij de Landelijke Puntenwaarden van de vijf voorbije 
financieringsjaren verbonden worden met een lijn. De zones worden gegroepeerd volgens 
grootteorde van de Landelijke Puntenwaarden. Merk op dat de schaal van de Y-as (LPW) niet 
hetzelfde is over alle grafieken, daar ze gegroepeerd werden volgens grootteorde. 

De conclusies van de resultaten in tabel 4 en grafieken 2 tot 7 worden hieronder op een 
schematische wijze samengevat: 

 
Verhouding tussen de zones (grafiek 2) 
Altijd lage LPW: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 22, 23 en 27  (0,3 – 0,5) 
Matig hoge LPW:  11, 13, 14 en 21     (0,7 – 1,4) 
Hoge LPW:  19, 20, 24, 25 en 28     (1,3 – 1,8) 
Veel spreiding: 10, 12, 15 en 26     (0,4 – 1,3) 
 
Spreiding over de jaren binnen een zone (grafiek 2) 

Bijna geen variatie: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 22, 23, 24, 25 en 27 (verschil <0,1) 
Beetje variatie: 6, 11, 13, 19 en 28      (verschil 0,10 – 0,16) 
Variatie:  10, 12, 14, 15, 16, 20 en 21    (verschil 0,27 – 0,6) 
Veel variatie:  26        (verschil +- 1) 
 
Evolutie over de jaren binnen een zone (grafieken 3 tot 7) 

Relatief stabiel: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 22, 23, 24, 25 en 27  (0,005 - 0,085) 

Kleine fluctuaties: 6, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21 en 28   (0,1 – 0,5) 
Grote fluctuaties: 26        (0,9) 

Dalende trend:  / 
Stijgende trend: 10       (0,55) 

 
De berekening van de LPW is gekoppeld aan de kwalificatiegraad en het aantal voltijdsequivalenten 
van de personeelsleden van categorieën A1 tot A3 aan de hand van de formule: 

LPW= KPW * FTE 

Met FTE gelijk aan de mediaan van de FTE/observatie van de verpleegeenheden binnen de zone en 
de kostenpuntenwaarde KPW gelijk aan 1 + ((KG – 0,5) * coëfficiënt). Hierbij is KG de 
kwalificatiegraad van een zone en dit is gelijk aan de mediaan van de kwalificatieridits van de 
verpleegeenheden binnen deze zone. 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
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Een verandering in LPW kan dus veroorzaakt worden door een verandering in  
- verpleegeenheden die in deze zone vallen 
- personeelskwalificatie van de verpleegeenheden in de zone 
- aantal voltijdsequivalenten van de verpleegeenheden in de zone 

Een verandering in LPW is dus gekoppeld aan de personeelsleden van de verpleegeenheden die zich 
in die zone bevinden en de positie van elke verpleegeenheid wijzigt op de Nationale MVG-kaart 
van jaar tot jaar. 

Hier nemen we zone 12 als voorbeeld om aan te tonen dat de FTE een belangrijke bijdrage heeft tot 
de LPW. We kunnen hier de schommelingen in LPW grotendeels linken aan de schommelingen in 
FTE. De onderstaande tabel 5 toont duidelijk aan dat de FTE van zone 12 in BFM2008 en 
BFM2009 lager zijn dan de vorige drie financieringsjaren. Globaal gezien is er dus een 
vermindering in aantal voltijdsequivalenten per observatie voor de verpleegeenheden die zich 
bevinden in zone 12. 

Tabel 5: Kwalificatiegraad (KG), Voltijdsequivalenten (FTE/obs) en Landelijke Puntenwaarde (LPW) 
voor zone 12 van BFM 2005 tot BFM 2009. 

Zone 12 
BFM2005 
MVG2000 

BFM2006 
MVG2003 

BFM2007 
MVG2004 

BFM2008 
MVG2005 

BFM2009 
MVG2006 

KG 0,6588 0,6571 0,7098 0,5750 0,5728 
FTE/obs 1,1300 0,9151 1,0307 0,7237 0,7191 

LPW 1,2160 0,9842 1,1348 0,7499 0,7444 
 

Gedetailleerd onderzoek van de verpleegeenheden die geprojecteerd worden in zone 12 in de loop 
van de verschillende jaren brengt geen anomalie aan het licht. Geen enkele waarde FTE/observatie 
of kwalificatiegraad blijkt afwijkend. Het zijn niet elk jaar dezelfde verpleegeenheden die 
geprojecteerd worden in zone 12. Zo zijn in BFM2006 en BFM2007 60% van de verpleegeenheden 
gemeenschappelijk. In BFM2007 en BFM2008 is daarentegen slechts 20% van de 
verpleegeenheden gemeenschappelijk, wat gedeeltelijk de aanzienlijke wijziging van de LPW kan 
verklaren. In BFM2008 en BFM2009 is opnieuw meer dan 50% van de eenheden identiek.  

We stellen ook vast dat sommige verpleegeenheden die gedurende jaren verdwenen waren uit zone 
12, er vervolgens opnieuw in geprojecteerd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een 
verpleegeenheid die zich in zone 12 bevond in BFM2006 en BFM2009, voor een andere 
verpleegeenheid in BFM2005 en BFM2009, of nog voor een verpleegeenheid in BFM2005, 
BFM2008 en BFM2009.  

Er bestaat dus een zekere continuïteit in de tijd wat betreft de verpleegeenheden die geprojecteerd 
worden in zone 12: een aantal verpleegeenheden worden voor elk financieringsjaar in zone 12 
geprojecteerd, terwijl andere verpleegeenheden zich regelmatig in zone 12 bevinden. 

Anderzijds stellen we vast dat de zorgeenheden die gemeenschappelijk zijn voor twee of meer jaren 
niet elk jaar dezelfde personeelskenmerken hebben (KG- en FTE-waarden). Dus ook al waren de 
zorgeenheden die geprojecteerd worden in zone 12 elk jaar identiek, toch zou de LPW van zone 12 
fluctueren in de tijd. 

Samengevat, de MVG-gegevens evolueren lichtjes en fluctueren van jaar tot jaar. Dat geldt ook 
voor de positie van de verpleegeenheden in de zones, voor de karakteristieken van het personeel van 
de eenheden, en dus voor de LPW van de zones. 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
Dienst Datamanagement 



8 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zone

L
P

W

BFM2005 BFM2006 BFM2007 BFM2008 BFM2009  

Grafiek 2: Landelijke Puntenwaarde per zone voor BFM 2005 tot 2009. 
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Grafiek 3: Evolutie Landelijke Puntenwaarden van zones 1 tot 5 voor BFM 2005 tot 2009. 
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Grafiek 4: Evolutie Landelijke Puntenwaarden van zones 6 tot 9 voor BFM 2005 tot 2009. 
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Grafiek 5: Evolutie Landelijke Puntenwaarden van zones 10 tot 16 voor BFM 2005 tot 2009. 
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Grafiek 6: Evolutie Landelijke Puntenwaarden van zones 17, 18, 22, 23 en 27 voor BFM 2005 tot 2009. 
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Grafiek 7: Evolutie Landelijke Puntenwaarden van zones 19-21, 24-26 en 28 voor BFM 2005 tot 2009. 
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4. MVG-Punten voor de financiering 

4.1. Verdeling van de punten per jaar 

Tabellen 6, 7 en 8 geven een beschrijving van de verdeling van de punten van de voorbije vijf 
financieringsjaren BFM2005, 2006, 2007, 2008 en 2009, voor de punten CDH*I (tabel 6), de 
E punten (tabel 7) en de punten van de intensieve bedden (tabel 8). Hier wordt het totaal 
aantal ziekenhuizen in het BFM gegeven en de volgende beschrijvende statistieken van de 
MVG punten van deze ziekenhuizen: gemiddelde, standaarddeviatie, minimum, maximum, de 
percentielen P10, P25 (getalswaarde die de laagste 25% van de getalswaarden onderscheidt 
van de hogere waarden, ook eerste kwartiel Q1 genoemd), P50 (mediaan), P75 (getalswaarde 
die de laagste 75% van de getalswaarden onderscheidt van de hogere waarden, ook derde 
kwartiel Q3 genoemd), P90, de range (het verschil tussen maximum en minimum) en de 
InterQuartile Range IQR (het verschil tussen het eerste kwartiel en het derde kwartiel, Q3-
Q1). 

De standaarddeviatie en de interquartile range zijn een maat voor de spreiding van een 
verdeling, dus de mate waarin de waarden onderling verschillen.  

Grafiek 8 geeft het verloop van de punten CDH*I voor BFM 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009, 
grafiek 9 het verloop van de E punten voor deze vijf financieringsjaren en grafiek 10 het 
verloop van de punten voor de intensieve bedden voor dezelfde jaren. Hiervoor worden de 
ziekenhuizen gerangschikt in stijgende volgorde van punten. 

Uit grafiek 8 en tabel 6 leiden we af dat de CDH*I punten voor de voorbije vijf BFM 
financieringsjaren globaal eenzelfde verloop kennen: de laagste punten nemen toe in kleine 
sprongen, terwijl de punten in het midden geleidelijk aan stijgen en de hoogste punten in 
grotere sprongen toenemen. De geleidelijke stijging in het midden van de curve weerspiegelt 
het feit dat de punten van de ziekenhuizen hier weinig van elkaar verschillen. Bij het begin en 
het einde van de curve verschillen de punten van deze ziekenhuizen meer van elkaar.  

De CDH*I punten van BFM2007 liggen hoger dan die van de andere jaren, terwijl de punten 
van BFM2005 lager liggen dan die van de andere jaren. We bekomen aldus de volgende 
sequentie: BFM2007  >   BFM2009  ≈  BFM2008  ≈  BFM2006   >  BFM2005.  

Deze sequentie wordt bevestigd door het gemiddelde, de maxima en de minima en de 
percentielen van de verschillende jaren te vergelijken. 

De range kent dan weer lichte schommelingen van jaar tot jaar, net zoals de standaarddeviatie 
en de interquartile range. Dat wijst erop dat de spreiding van de CDH*I-punten niet erg 
verschilt van jaar op jaar en dat er geen sprake is van een stijgende of dalende trend. De 
geruchten die al jaren de ronde doen in sector, volgens dewelke de waarden in punten van de 
ziekenhuizen steeds dichter naar elkaar toe opschuiven, worden dus niet bevestigd. 
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Tabel 6: Verdeling van de CDH*I punten (ziekenhuizen in BFM). 

Beschrijving BFM2005 
MVG2000 

BFM2006 
MVG2003 

BFM2007 
MVG2004 

BFM2008 
MVG2005 

BFM2009 
MVG2006 

Aantal 108 109 102 102 102 
Gemiddelde 0,5439 0,5585 0,5849 0,5511 0,5555 
Standaarddeviatie 0,0480 0,0490 0,0512 0,0488 0,0496 
Minimum 0,4431 0,4420 0,4799 0,4499 0,4700 
P10 0,4842 0,5023 0,5243 0,4957 0,5010 
P25 0,5121 0,5240 0,5488 0,5144 0,5181 
Mediaan 0,5412 0,5504 0,5795 0,5440 0,5510 
P75 0,5764 0,5906 0,6195 0,5810 0,5801 
P90 0,6063 0,6227 0,6587 0,6112 0,6199 
Maximum 0,6852 0,7250 0,7582 0,7194 0,7268 
Range 0,2421 0,2830 0,2784 0,2851 0,2568 
IQR 0,0642 0,0666 0,0707 0,0682 0,0620 
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Grafiek 8: Verloop punten van CDH*I bedden van BFM2005 tot 2009. 

 
 

Tabel 7: Verdeling van de E punten (ziekenhuizen in BFM). 

008 
 

BFM2009 
 Beschrijving BFM2005 BFM2006 

 
BFM2007 

 
BFM2

MVG2000 MVG2003 MVG2004 MVG2005 MVG2006

Aantal 100 101 96 96 95 
Gemiddelde 0, 4 0, 1 0, 6 0, 4 0, 8 474 523 567 579 500
Standaarddeviatie 0, 1 074 0 3 ,096 0, 8 120 0, 3 124 0, 7 092
Minimum 0,3660 0,3676 0,3636 0,3789 0,3492 
P10 0,3995 0,4080 0,4276 0,4498 0,3987 
P25 0,4199 0,4611 0,4827 0,4880 0,4358 
Mediaan 0,4566 0,5116 0,5487 0,5671 0,4754 
P75 0,5125 0,5788 0,6403 0,6540 0,5608 
P90 0,5824 0,6267 0,7157 0,7061 0,6437 
Maximum 0,7044 0,8865 0,9757 1,0097 0,7502 
Range 0,3385 0,5189 0,6121 0,6309 0,4011 
IQR 0,0926 0,1178 0,1577 0,1660 0,1249 
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Grafiek 9: Verloop punten van E bedden van BFM2005 tot 2009. 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
Dienst Datamanagement 

 



13 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
Dienst Datamanagement 

Tabel 8: Verdeling van de punten intensieve bedden (ziekenhuizen in BFM) 

Beschrijving BFM2005 
 

BFM2006 
 

BFM2007 
 

BFM2008 
 

BFM2009 
 MVG2000 MVG2003 MVG2004 MVG2005 MVG2006

Aantal 108 109 102 102 102 
Gemiddelde 0, 3 0 5 0 3 0, 8 0, 1 072 ,086 ,086 093 077
Standaarddeviatie 0, 3 030 0 1 ,033 0, 9 033 0 7 ,036 0, 8 030
Minimum 0,0187 0,0231 0,0234 0,0295 0,0215 
P10 0,0375 0,0504 0,0494 0,0558 0,0453 
P25 0,0508 0,0620 0,0610 0,0668 0,0563 
Mediaan 0,0666 0,0810 0,0795 0,0883 0,0714 
P75 0,0895 0,1034 0,1076 0,1162 0,0962 
P90 0,1142 0,1274 0,1237 0,1432 0,1205 
Maximum 0,1943 0,2169 0,2117 0,2312 0,1788 
Range 0,1756 0,1939 0,1883 0,2017 0,1573 
IQR 0,0387 0,0414 0,0467 0,0494 0,0400 
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Grafiek 10: Verloop punten van intensieve bedden van BFM2005 tot 2009 
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Uit grafiek 9 en tabel 7 leiden we af dat de E punten voor de vijf BFM financieringsjaren 
ongeveer hetzelfde verloop kennen: de laagste punten en de punten in het midden gradueel 
stijgen terwijl de hoogste punten in grotere sprongen toenemen. De curve van E punten voor 
BFM2005 ligt onder de overige vier financieringsjaren, terwijl BFM2007 en BFM2008 de 
hoogste E punten kennen. De E punten voor BFM2006 en BFM2009 bevinden zich hier 
tussen. 

Deze sequentie wordt bevestigd door het gemiddelde, het maximum en de percentielen van de 
verschillende jaren met elkaar te vergelijken. 

De range van de E-punten varieert van jaar tot jaar. Hij is het hoogst voor het BFM 2008, 
nadien volgen het BFM 2007, het BFM 2006, het BFM 2009 en ten slotte het BFM 2005. 

De standaarddeviatie en de interquartile range van de E-punten schommelen ook lichtjes van 
jaar tot jaar. Ziehier de rangschikking, geklasseerd in dalende volgorde van de 
standaarddeviaties: BFM 2008 > BFM 2007 > BFM 2006 > BFM 2009 > BFM 2005 en in 
dalende volgorde van interquartile range: BFM 2008 > BFM 2007 > BFM 2009 > BFM 2006 
> BFM 2005. 

De spreiding van de E punten verschilt dus lichtjes van jaar tot jaar, maar er is geen sprake 
van een stijgende of dalende tendens.  

Grafiek 10 en tabel 8 tonen aan dat ook de punten van de intensieve bedden voor de vijf BFM 
financieringsjaren ongeveer hetzelfde verloop kennen als de CDH*I punten: de laagste punten 
nemen toe in kleine sprongen, terwijl de punten in het midden geleidelijk aan stijgen en de 
hoogste punten in grotere sprongen toenemen. De geleidelijke stijging in het midden van de 
curve weerspiegelt het feit dat de punten van de ziekenhuizen hier weinig van elkaar 
verschillen. Bij het begin en vooral het einde van de curve verschillen de punten van de 
ziekenhuizen meer van elkaar. 

We kunnen hier geen duidelijke sequentie aanduiden, maar we stellen wel vast dat de punten 
voor BFM2008 hoger liggen dan de punten van de overige jaren, terwijl de punten voor 
BFM2005 lager liggen. De punten voor BFM2006, 2007 en 2009 liggen dicht bijeen in het 
eerste helft van de curve. 

De vergelijking van het gemiddelde, van het minimum en van de percentielen van de 
verschillende jaren bevestigt de hoogste waarden in punten voor BFM 2008 en de laagste 
voor BFM 2005. 

De range van de punten varieert lichtjes van jaar tot jaar. Hij is het grootst voor BFM 2008, 
gevolgd door BFM 2006, nadien volgen BFM 2007, BFM 2005 en ten slotte BFM 2009. 

De standaarddeviatie en de interquartile range van de punten schommelen ook lichtjes van 
jaar tot jaar. We geven hier de rangschikking, in dalende volgorde van de standaarddeviatie en 
van de interquartile range: BFM 2008 > BFM 2007 > BFM 2006 > BFM 2009 > BFM 2005. 

De spreiding van de punten van de intensieve bedden verschilt lichtjes van jaar tot jaar, maar 
er is geen sprake van een stijgende of dalende trend.  

De punten van een ziekenhuis worden berekend op basis van het aantal C, D, H*, I, E 
verpleegdagen van klassieke hospitalisatie, de verdeling van deze verpleegdagen over de 28 
zones (of de 5 ZIP zones) en de Landelijke Puntenwaarde van de zones. De Landelijke 
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Puntenwaarden van de zones voor een bepaald jaar blijven hetzelfde voor alle ziekenhuizen 
(zie tabel 4), maar de verdeling van de verpleegdagen van klassieke verblijven over de zones 
en het aantal C, D, H*, I, E klassieke verpleegdagen varieert van ziekenhuis tot ziekenhuis. 

De nationale verdeling van de verpleegdagen van klassieke verblijven over de zones (tabel 3) 
kan beschouwd worden als een gemiddelde verdeling over de zones. Men kan deze 
gemiddelde verdeling van klassieke verpleegdagen en de Landelijke Puntenwaarden van de 
zones vergelijken tussen de verschillende financieringsjaren (tabellen 3 en 4). De combinatie 
van tabellen 3 en 4 voor de vijf BFM financieringsjaren zou een aanwijzing kunnen geven 
over de bovenstaande sequentie in het verloop van de verschillende punten (CDH*I bedden, E 
bedden, bedden met een intensief karakter). Deze analyse voeren we hier echter niet uit. 

 

4.2. Verloop punten van BFM 2009 (MVG 2006) t.o.v. de punten/bed per deciel 

In grafiek 11 wordt weergegeven hoe de punten/bed opgesteld door de Dienst Boekhouding 
en Beheer der Ziekenhuizen, stijgen met de decielen. Hier worden het verloop van de MVG-
punten van het financieringsjaar BFM2009 (MVG2006) voor de CDH*I bedden, de E bedden 
en de bedden met een intensief karakter geplot. De punten worden gerangschikt van klein naar 
groot en de bijkomende punten per bed voor de decielen worden ook geplot.  

De grafieken tonen aan dat de punten zeer langzaam stijgen, vooral voor de ziekenhuizen van 
de middelste zone is er weinig verschil in punten (zie grafieken 8, 9 en 10). De ziekenhuizen 
in de middelste zone bevinden zich in de middelste decielen aangezien de verdeling van de 
ziekenhuizen in decielen gebaseerd is op de rangorde van de ziekenhuizen. Dit heeft een 
impact op de decielbreedte van de decielen, zoals beschreven in paragraaf 5.1 en weergegeven 
in grafiek 15.  

De punten van de ziekenhuizen die zich aan de uiteinden bevinden, verschillen meer van 
elkaar. Deze ziekenhuizen bevinden zich in de uiterste decielen. De grotere toename tussen de 
punten wordt dus ook weerspiegeld in de grotere decielbreedte van de uiterste decielen, zoals 
beschreven in paragraaf 5.1. 

Voor de CDH*I bedden krijgen de eerste drie decielen geen bijkomende punten/bed, terwijl 
de bijkomende punten/bed toenemen van deciel 4 tot deciel 10 met telkens grotere toenames 
voor de hogere decielen. Voor de E bedden heeft deciel 1 geen bijkomende punten/bed en 
voor de overige decielen is er een lichte toename in punten/bed met een grote sprong van 
deciel 9 naar deciel 10. Voor de bedden van intensieve aard zijn er 20 halve-decielen, 
waarvan de eerste 8 halve-decielen 0,08 bijkomende punten/bed krijgen. Van halve-deciel 9 
tot 20 stijgen de bijkomende punten/bed met telkens grotere sprongen voor de hogere 
decielen. 
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Grafiek 11: Verloop punten van MVG2006 BFM2009 ten opzichte van de bijkomende 
punten/bed, voor de CDH*I bedden, de E bedden en de bedden met een intensief karakter 
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4.3. Scatterplots van de punten ter vergelijking van twee financieringsjaren 

4.3.1. Algemene uitleg bij de scatterplots 

Hierbij worden de punten van twee financieringsjaren vergeleken in eenzelfde grafiek. Merk 
op dat voor de twee financieringsjaren BFM2005 en BFM2006 de bijbehorende MVG-
registratiejaren elkaar niet aansluitend opvolgen. BFM2005 is namelijk berekend op basis van 
MVG2000 en BFM2006 op MVG2003. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de 
interpretatie van de resultaten. 

Het jaar dat chronologisch eerst komt, vormt de verticale as en het jaar dat chronologisch later 
komt, vormt de horizontale as. Elk kruisje op de grafiek is een ziekenhuis dat een 
puntenwaarde heeft voor zowel het jaar op de verticale as als het jaar op de horizontale as. 

De bissectrice is een rechte door de oorsprong en door de identieke koppels (0.1, 0.1), (0.2, 
0.2), etc. Die bissectrice vormt een diagonaal doorheen de grafiek en splitst hem op in twee 
delen. De ziekenhuizen die zich op deze lijn bevinden hebben dus voor de twee vergeleken 
financieringsjaren gelijke punten. Ziekenhuizen die zich onder deze bissectrice bevinden, 
hebben hogere punten in het jaar op de horizontale as dan in het jaar voordien op de verticale 
as. Tenslotte, de ziekenhuizen die zich boven de bissectrice bevinden, hebben lagere punten in 
het jaar op de horizontale as dan in het jaar voordien op de verticale as. Hoe verder een 
ziekenhuis zich bevindt van de bissectrice, hoe groter het verschil in punten tussen de twee 
jaren. 

Grafiek 12 geeft de vergelijking weer tussen de verschillende financieringsjaren voor de 
punten van de CDH*I bedden, grafiek 13 voor de punten van de E bedden en grafiek 14 voor 
punten van de bedden met een intensief karakter. Hierbij worden in de eerste vier scatterplots 
de punten van BFM2005 steeds geplot ten opzichte van de punten van de volgende vier 
financieringsjaren. Dit overzicht ten opzichte van eenzelfde referentiejaar biedt de 
mogelijkheid om aan te tonen hoe de veranderingen in punten evolueren over de 
financieringsjaren heen. In de laatste drie scatterplots worden telkens twee aansluitende 
financieringsjaren vergeleken met elkaar, namelijk BFM2006 met BFM2007, BFM2007 met 
BFM2008 en ten slotte BFM2008 met BFM2009. 

 

4.3.2. Punten voor de CDH*I bedden 

De verschillende financieringsjaren worden vergeleken in grafiek 12, wat betreft de punten 
van de CDH*I-bedden. 

In de eerste vier scatterplots worden de punten van BFM2005 ten opzichte van de volgende 
vier financieringsjaren BFM2006 – BFM2009 geplot. Deze scatterplots tonen aan dat de 
spreiding tussen de punten relatief groot is. Dit weerspiegelt grote verschillen tussen de 
punten van de ziekenhuizen voor de twee vergeleken financieringsjaren. Bij de scatterplots 
van BFM2005 t.o.v. BFM2006 is de spreiding groter onder de bissectrice. De ziekenhuizen 
onder de bissectrice hebben dus hogere punten voor BFM2006 als voor BFM2005.  

In de tweede scatterplot van BFM2005 t.o.v. BFM2007 bevinden zich nog meer ziekenhuizen 
onder de bissectrice en is de spreiding nog groter wat erop wijst dat meer ziekenhuizen hogere 
punten hebben voor BFM2007 dan voor BFM2005, met voor enkele ziekenhuizen zelfs een 
zeer groot verschil tussen de punten van beide financieringsjaren. In de derde grafiek neemt 
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het aantal ziekenhuizen boven de bissectrice toe, en in de vierde scatterplot (BFM2005 t.o.v. 
BFM2009) is er een egalere spreiding rond de bissectrice. Enkele ziekenhuizen bevinden zich 
ver onder de bissectrice en hebben dus uitzonderlijk hoge punten voor BFM2009 in 
vergelijking met BFM2005.  

In de vijfde scatterplot van BFM2006 t.o.v. BFM2007 bevinden zich nagenoeg alle 
ziekenhuizen onder de bissectrice wat erop wijst dat bijna alle ziekenhuizen hogere punten 
hebben in BFM2007 dan in BFM2006. De puntenwolk is smal en dus is de toename in punten 
van de ziekenhuizen van gelijkaardige grootte.  

In de zesde scatterplot van BFM2007 t.o.v. BFM2008 liggen bijna alle kruisjes boven de 
bissectrice dus kennen alle ziekenhuizen een daling in punten van BFM2007 naar BFM2008. 
Hier ook is de puntenwolk smal wat betekent dat er geen enkel ziekenhuis is met een extreme 
daling in punten. 

In de laatste scatterplot van BFM2008 t.o.v. BFM2009 liggen de kruisjes gelijkmatig 
verspreid rond de bissectrice wat betekent dat het aantal ziekenhuizen met een daling in 
punten gelijk is aan het aantal ziekenhuizen met een stijging in punten van BFM2008 naar 
BFM2009. De beperkte spreiding rond de bissectrice wijst op een weinige verandering in 
punten voor de meeste ziekenhuizen. 
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Grafiek 12: In elke scatterplot worden de CDH*I punten van twee financieringsjaren vergeleken. Het 
jaar dat chronologisch eerst komt, vormt de verticale as en het volgend jaar de horizontale as. De 
diagonale lijn is de bissectrice. 
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4.3.3. Punten voor de E bedden 

De punten van de E bedden van de voorbije vijf financieringsjaren worden vergeleken in 
grafiek 13.  

In de eerste drie scatterplots liggen de meeste kruisjes onder de bissectrice wat impliceert dat 
de meeste ziekenhuizen hogere punten hebben in het jaar op de horizontale as dan in het jaar 
op de vertikale as. De meeste ziekenhuizen hebben bijgevolg lagere punten in BFM2005 dan 
in de jaren BFM2006, BFM2007 en BFM2008. De grote spreiding tussen de kruisjes en grote 
horizontale afstand tot de bissectrice wijst op een groot verschil in punten tussen BFM2005 en 
de andere financieringsjaren. In de vierde scatterplot van BFM2005 t.o.v. BFM2009 liggen er 
punten boven en onder de bissectrice (een beetje meer onder dan boven). Er zijn meer 
ziekenhuizen met lagere punten in BFM2005 dan BFM2009 dan ziekenhuizen met hogere 
punten in BFM2005 dan BFM2009. De puntenwolk blijft een relatief grote spreiding hebben. 

Uit de vijfde scatterplot van BFM2006 t.o.v. BFM2007 kan men afleiden dat het merendeel 
van de ziekenhuizen een lichte stijging in E punten kent van BFM2006 naar BFM2007. In de 
scatterplot van BFM2007 t.o.v. BFM2008 liggen de kruisjes verspreid rond beide kanten van 
de bissectrice wat wijst op een gelijk aantal ziekenhuizen met een daling als een stijging in E 
punten. In de laatste scatterplot van BFM2008 t.o.v. BFM2009 bevinden de meeste 
ziekenhuizen zich boven de bissectrice en dit betekent dat bijna alle ziekenhuizen lagere E 
punten hebben in BFM2009 dan in BFM2008, waarbij sommige ziekenhuizen zelfs een 
relatief sterke daling in E punten kennen (bepaalde kruisjes zijn vrij ver verwijderd van de 
bissectrice).  

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
Dienst Datamanagement 



21 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
Dienst Datamanagement 

  

  

  

 
Grafiek 13: In elke scatterplot worden de punten van de E bedden van twee financieringsjaren 
vergeleken. Het jaar dat chronologisch eerst komt, vormt de verticale as en het volgend jaar vormt de 
horizontale as. De diagonale lijn is de bissectrice.
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4.3.4. Punten voor de bedden met een intensief karakter 

De punten van de bedden van intensieve aard van de voorbije vijf financieringsjaren worden 
vergeleken in grafiek 14.  

Wat betreft de positie ten opzichte van de bissectrice, merken we in de eerste scatterplot van 
BFM2005 t.o.v. BFM2006 dat het grootste gedeelte van de ziekenhuizen onder de bissectrice 
ligt. Dit betekent dat hun punten van intensieve bedden gestegen zijn van BFM2005 naar 
BFM2006.  

Hetzelfde fenomeen zien we voor de volgende twee scatterplots, wat impliceert dat de 
intensieve punten van BFM2007 en BFM2008 voor veel ziekenhuizen groter zijn dan in 
BFM2005. 

In de vierde scatterplot van BFM2005 t.o.v. BFM2009 liggen de kruisjes meer verspreid rond 
beide kanten van de bissectrice wat erop wijst dat het aantal ziekenhuizen met lagere punten 
in BFM2005 dan in BFM2009 ongeveer gelijk is aan het aantal ziekenhuizen met hogere 
punten.  

Deze scatterplots bieden ook de mogelijkheid om de maxima van de punten van de 
verschillende financieringsjaren met elkaar te vergelijken. De maxima van BFM2006, 
BFM2007 en BFM2008 zijn groter dan het maximum van BFM2005, terwijl het maximum 
van BFM2009 ongeveer van dezelfde grootteorde is als die van BFM2005. De punten van de 
ziekenhuizen die zich bovenaan de ranglijst bevinden, kennen dus een daling van BFM2008 
naar BFM2009. Dit wordt ook weerspiegeld in de laatste scatterplot van BFM2008 t.o.v. 
BFM2009: de meerderheid van de ziekenhuizen liggen boven de bissectrice, dus de punten 
zijn lager in BFM 2009 dan in BFM 2008. 

Tenslotte nemen we hier de spreiding van de puntenwolk en de afstand tot de bissectrice in 
beschouwing. De spreiding rond en de afstand tot de bissectrice is in de tweede scatterplot 
gelijkaardig aan die van de eerste scatterplot. Hieruit leren we dat de stijging in intensieve 
punten tussen BFM2005 en BFM2007 gelijkaardig is aan de stijging tussen BFM2005 en 
BFM2006. Dit wordt bevestigd door de vijfde scatterplot van BFM2006 t.o.v. BFM2007 
waarbij de puntenwolk dicht bij de eerste bissectrice is. Het feit dat de ziekenhuizen nog net 
boven of onder de bissectrice gelegen zijn, duidt erop dat de intensieve punten van deze 
ziekenhuizen tussen BFM2006 en BFM2007 slechts een beetje dalen of stijgen, 
respectievelijk.   

De derde scatterplot van BFM2005 t.o.v. BFM2008 toont grotere afwijkingen onder de 
bissectrice wat impliceert dat de intensieve punten een grotere sprong voorwaarts kennen 
tussen BFM2005 en BFM2008, dan tussen BFM2005 en BFM2006 of tussen BFM2005 en 
BFM2007 (de eerste twee scatterplots). Ook het aantal ziekenhuizen boven de bissectrice is 
kleiner in de derde scatterplot van BFM2005 t.o.v. BFM2008 als in de tweede scatterplot van 
BFM2005 t.o.v. BFM2007. Dit wordt bevestigd door het feit dat de meeste ziekenhuizen zich 
onder de bissectrice bevinden in de zesde scatterplot van BFM2007 t.o.v. BFM2008. Dus de 
punten van de meeste ziekenhuizen voor de intensieve bedden zijn in BFM2008 groter dan in 
BFM2007. 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
Dienst Datamanagement 



23 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  
Dienst Datamanagement 

  

  

  

 
Grafiek 14: In elke scatterplot worden de punten van de bedden met een intensief karakter van twee 
financieringsjaren vergeleken. Het jaar dat chronologisch eerst komt, vormt de verticale as en het 
volgend jaar vormt de horizontale as. De diagonale lijn is de bissectrice. 
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4.3.5. Samenvatting van de scatterplots 

Door de punten van de ziekenhuizen voor 2 jaar weer te geven, op eenzelfde grafiek, krijgen 
we bijkomende informatie in vergelijking met de verdeling van de punten per jaar, en in 
vergelijking met de weergave van de evolutie van de punten voor de verschillende jaren 
(paragraaf 4.1). 

Voor de drie types punten (CDH*I-bedden, E-bedden en intensieve bedden) stellen we vast 
dat de waarden van BFM 2005 doorgaans lager liggen dan die van de andere jaren (BFM 
2006 tot 2009). 

De verspreiding van de puntenwolk van BFM 2005 is, vergeleken met de andere jaren, over 
het algemeen groter dan die van de grafieken voor twee opeenvolgende jaren (van BFM 2006 
tot BFM 2009), en dat voor de drie types punten. 

De verspreiding van de punten voor de E-bedden blijkt groter dan voor de andere types 
punten, en dat ongeacht de jaren die zijn opgenomen in de grafiek. 

Er lijkt zich geen andere algemene tendens voor te doen. Dat betekent dat de punten voor de 
CDH*I-bedden, de punten voor de E-bedden en de punten voor de intensieve bedden op een 
vrij onafhankelijke manier evolueren van jaar tot jaar. 

De onderstaande lijst toont aan dat voor het berekeningen van het BFM de gebruikte MVG-
registratiejaren elkaar niet steeds aansluitend opvolgen.  

- MVG2000 voor het budget BFM2005 
- MVG2003 voor het budget BFM2006 
- MVG2004 voor het budget BFM2007 
- MVG2005 voor het budget BFM2008 
- MVG2006 voor het budget BFM2009 

Zo is er een sprong van MVG2000 voor BFM2005 naar MVG2003 voor BFM2006. Vanaf 
BFM2006 volgen de MVG-registratiejaren elkaar wel aansluitend op. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het nauwer bij elkaar aansluiten van de punten van BFM2006, BFM2007, 
BFM2008 en BFM2009 en voor het groter verschil van deze vier financieringsjaren met 
BFM2005. 

We vermelden hierbij dat de puntenwaarden van de ziekenhuizen afhangen van de landelijke 
puntenwaarden van de zones van de MVG-kaart (LPW) en dat die schommelen van jaar tot 
jaar (paragraaf 2), wat grotendeels verklaart waarom van het ene BFM-jaar op het andere, de 
punten van de ziekenhuizen ofwel vrij gelijklopend zijn (wolk gelijkmatig verspreid rond de 
bissectrice), ofwel een stijgende tendens kennen (wolk is opgeschoven en bevindt zich onder 
de bissectrice), ofwel een dalende trend kennen (wolk is opgeschoven en bevindt zich boven 
de bissectrice). 

Het feit dat er nauwelijks of geen sprake is van een algemene tendens voor de drie types 
punten valt te verklaren door de evolutie van de landelijke puntenwaarden van de zones en 
door de ligging van de dagen op de MVG-kaart. Het zit namelijk zo dat we: 
- om de CDH*I-punten te berekenen, de klassieke verpleegdagen onder kenletters C, D, H* en 
I nemen, die op de gehele MVG-kaart worden geprojecteerd (de 28 zones); 
- om de E-punten te berekenen, de klassieke verpleegdagen nemen onder kenletter E, die 
geprojecteerd worden op de volledige MVG-kaart (de 28 zones); 
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- om de punten te berekenen van de intensieve bedden, de klassieke verpleegdagen nemen 
onder kenletters C, D, H*, I en E, die geprojecteerd worden in de 5 zipzones van de MVG-
kaart. 

Gezien hun zorgprofiel worden de dagen van die verschillende indextypes geprojecteerd in 
verschillende zones, waarvan de puntenwaarde anders kan evolueren van jaar tot jaar. 

We kunnen dus verwachten dat de evolutie in de tijd van de positie van een ziekenhuis in de 
decielen niet systematisch overeenstemt, afhankelijk van het feit of men kijkt naar de CDH*I-
punten, de E-punten of de punten van de intensieve bedden. 

 

5. Decielen 

5.1. Evolutie van de decielbreedte  

De decielbreedte is het verschil tussen de hoogste en de laagste limiet van de deciel. De 
limieten van de decielen van de vijf financieringsjaren BFM2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 
zijn te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid (www.health.belgium.be), onder 
de rubrieken Gezondheidszorg – Zorginstellingen – Financiering – Ziekenhuizen. 

Hier analyseren we de evolutie van de decielbreedte van de voorbije vijf financieringsjaren. 
De limieten van de decielen komen uit de lijst opgesteld door de Dienst Boekhouding en 
Beheer der Ziekenhuizen. De ziekenhuizen buiten het systeem worden hier niet in 
beschouwing genomen. Grafiek 15 illustreert de decielbreedten voor de financieringsjaren 
BFM2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 van zowel de CDH*I bedden, de E bedden als de 
intensieve bedden. Merk op dat de schaal van de Y-as (decielbreedte) niet hetzelfde is over 
alle grafieken. 

Indien we elk financieringsjaar afzonderlijk bekijken, merken we dat de breedte van de 
middelste decielen relatief weinig varieert, terwijl de breedte van de hoogste deciel veel groter 
is. Voor de bedden van intensieve aard neemt de breedte al vanaf halve-deciel 19 langzaam 
toe tot een opvallend brede halve-deciel 20. Ook deciel 1 is breder dan de middelste decielen, 
zij het minder opvallend dan voor de laatste deciel. Voor de E bedden verschilt de breedte van 
deciel 1 maar weinig van de middelste decielen.  

Bij de vergelijking van de vijf financieringsjaren schijnen er geen trends te zijn, maar wel een 
verschil in de breedte tussen de jaren vooral voor de hogere deciel voor alle type bedden en 
voor deciel 1 voor de CDH*I bedden. Voor de CDH*I bedden stellen we vast dat de breedte 
van deciel 10 beduidend kleiner is voor BFM2005 dan voor de overige financieringsjaren. De 
breedte van deciel 1 is het kleinste voor BFM2009, daarna BFM 2005, BFM2007, BFM2008 
en BFM2006. Voor de E bedden is de breedte van deciel 10 opvallend kleiner voor BFM2005 
en BFM2009 dan voor de andere drie financieringsjaren. Voor de bedden van intensieve aard 
is halve-deciel 20 het breedst in BFM2008 en het smalst in BFM2009. 

In de sector leeft al enkele jaren het gerucht dat de decielbreedte afneemt met de tijd, maar 
deze grafieken tonen aan dat dit gerucht niet correct is. Er is geen dalende trend in 
decielbreedte. 
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Grafiek 15: De evolutie van de decielbreedte voor de CDH*I bedden, de E bedden en de bedden 
van intensieve aard voor de voorbije vijf financieringsjaren BFM2005 – BFM2009.  
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5.2 Veranderingen in deciel tussen twee opeenvolgende financieringsjaren 

In deze paragraaf wordt voor de drie types bedden (CDH*I bedden, E bedden en bedden van 
intensieve aard) een overzicht gegeven welke veranderingen in decielen de ziekenhuizen 
ondergaan tussen twee opeenvolgende financieringsjaren. Het betreft alle ziekenhuizen die 
voorkomen in het Budget van Financiële Middelen, dus de ziekenhuizen die buiten het 
systeem vallen worden hier niet in rekening gebracht. 

Merk op dat een verandering in deciel van BFM2005 naar BFM2006 in werkelijkheid een 
verandering in de registratie weerspiegelt van de Minimale Verpleegkundige Gegevens van 
2000 tot 2003. Er is een hiaat van twee MVG-registratiejaren. 

De onderstaande tabellen geven het percentage ziekenhuizen met een daling of stijging in 
deciel tussen twee opeenvolgende financieringsjaren, evenals het percentage ziekenhuizen die 
in dezelfde deciel blijven. Een negatieve verandering wijst op een daling in decielen van één 
financieringsjaar naar de daaropvolgende financieringsjaar, terwijl een positieve verandering 
op een stijging in decielen wijst.  

In een tweede fase wordt nog een verdere onderverdeling gegeven over de grootteorde van de 
daling of stijging, namelijk of de verandering gelijk is aan 1, 2 of meer decielen.  

5.2.1. Veranderingen in deciel voor de CDH*I bedden 

Tabel 9 geeft voor de CDH*I bedden weer welk percentage van de ziekenhuizen een daling of 
stijging in deciel kent van één financieringsjaar naar het volgend financieringsjaar, evenals het 
percentage ziekenhuizen die in dezelfde deciel blijven. 

Het percentage ziekenhuizen met een daling in deciel van BFM2005 naar BFM2006 is gelijk 
aan 39% en van BFM2006 naar BFM2007 blijft dit aandeel ongeveer gelijk (40%). Van 
BFM2007 naar BFM2008 neemt het percentage ziekenhuizen met een daling in deciel af naar 
34%, tot zelfs 32% van BFM2008 naar BFM2009. 

Hiertegenover staat dat het percentage ziekenhuizen die in dezelfde deciel blijven, toeneemt 
van BFM2005 naar BFM2009. Zo blijft 28% van de ziekenhuizen in dezelfde deciel van 
BFM2005 naar BFM2006, terwijl dit toeneemt tot 33% van BFM2006 naar BFM2007 en 
zelfs tot ongeveer 37% van BFM2007 naar BFM2008 en van BFM2008 naar BFM2009. 

Het percentage ziekenhuizen met een stijging in decielen schommelt lichtjes in de tijd, en gaat 
van 33% tussen BFM2005 en BFM2006, naar 26% tussen BFM2006 en BFM2007, 28% 
tussen BFM2007 en BFM2008 en uiteindelijk 31% tussen BFM2008 en BFM2009. 

Tabel 9: Percentage ziekenhuizen met een bepaalde verandering in deciel tussen twee 
opeenvolgende financieringsjaren voor de CDH*I bedden. 

Verandering  
in deciel 

BFM2005 
→ BFM2006 

BFM2006 
→ BFM2007 

BFM2007 
→ BFM2008 

BFM2008 
→ BFM2009 

Daling 39,3 40,2 34,3 31,7 
Gelijk 28,0 33,3 37,3 37,6 
Stijging 32,7 26,5 28,4 30,7 
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Tabel 10 geeft verder aan hoe groot de daling en stijging in decielen is van het ene 
financieringsjaar naar het daaropvolgende jaar. Voor de veranderingen met een daling in 
deciel als gevolg, betreft het telkens voornamelijk een daling van 1 deciel, ongeacht het jaar. 
Voor het aandeel ziekenhuizen met een daling van 1, 2, 3 of meer in deciel is geen duidelijke 
trend waar te nemen over de jaren heen. 

De grootste verschillen zijn waarneembaar tussen BFM2005 en BFM2006. Hier ziet men dat 
van BFM2005 naar BFM2006 9% van de ziekenhuizen meer dan 2 decielen zakt, terwijl van 
BFM2006 naar BFM2007 dit slechts gelijk is aan 1%. Voor de daaropvolgende jaren stijgt dit 
aandeel telkens met 1%. Dit is waarschijnlijk een weerspiegeling van het feit dat we van 
BFM2005 naar BFM2006 een sprong maken van drie MVG-registratiejaren, namelijk van 
MVG2000 naar MVG2003. De berekeningen van de overige budgetten geschied telkens op 
aansluitende MVG-registratiejaren.  

Bij de ziekenhuizen met een stijging in deciel, is het percentage ziekenhuizen met een stijging 
van meer dan 2 decielen ook kleiner vanaf BFM2006: 14% van BFM2005 naar BFM2006, 
terwijl dit percentage vanaf BFM2006 slechts 2 – 3% bedraagt. Het aandeel ziekenhuizen met 
een stijging van 1 of 2 decielen neemt daarentegen geleidelijk aan toe met de tijd. 

Het feit dat voor zowel de dalers als de stijgers het voornamelijk om een verschil van 1 deciel 
gaat, wordt ook aangetoond door de beperkte spreiding van de puntenwolk in de laatste drie 
scatterplots in grafiek 12. 

Tabel 10: Percentage ziekenhuizen met een verandering in deciel van 1, 2 of meer tussen twee 
opeenvolgende financieringsjaren voor de CDH*I bedden. 

Verandering  
in deciel 

BFM2005 
→ BFM2006 

BFM2006 
→ BFM2007 

BFM2007 
→ BFM2008 

BFM2008 
→ BFM2009 

Daling ≤ -3 9,4 1,0 2,0 3,0 
    -2 12,2 8,8 4,9 6,9 
    -1 17,8 30,4 27,5 21,8 
Gelijk     0 28,0 33,3 37,3 37,6 
Stijging     1 15,0 16,7 16,7 18,8 
     2 3,7 7,8 8,8 9,9 
 ≥  3 14,0 1,9 2,9 2,0 

 

5.2.2. Veranderingen in deciel voor de E bedden 

Tabel 11 geeft het percentage ziekenhuizen met een lagere, gelijke of hogere deciel voor het 
opvolgend financieringsjaar voor de E bedden. Het percentage ziekenhuizen die in dezelfde 
deciel blijven van BFM2005 naar BFM2006 is gelijk aan 28%, en voor de komende 
financieringsjaren blijft dit percentage relatief stabiel rond 32%. Het percentage ziekenhuizen 
met een stijging in decielen schommelt tussen 31% en 37% en het percentage ziekenhuizen 
met een daling schommelt tussen 30% en 36%.  

Men kan stellen dat de verandering in deciel ongeveer evenredig verdeeld is over het dalen, 
stijgen of gelijk blijven. Bovendien is er geen duidelijke tendens waar te nemen in het aandeel 
ziekenhuizen die stijgen of dalen. 
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Tabel 11: Percentage ziekenhuizen met een bepaalde verandering in deciel tussen twee 
opeenvolgende financieringsjaren voor de E bedden. 

Verandering  
in deciel 

BFM2005 
→ BFM2006 

BFM2006 
→ BFM2007 

BFM2007 
→ BFM2008 

BFM2008 
→ BFM2009 

Daling 36,5 30,4 36,3 34,7 
Gelijk 28,0 32,4 32,4 31,7 
Stijging 35,5 37,3 31,4 33,7 

 

Tabel 12 toont aan dat van BFM2005 naar BFM2006 de ziekenhuizen met een daling van 2 
decielen proportioneel iets talrijker zijn (15%) dan die met een daling van 1 deciel (10%) of 
van meer dan 2 decielen (11%). Voor de daaropvolgende financieringsjaren is het aandeel van 
ziekenhuizen met een daling van 1 deciel het grootst. Het aandeel ziekenhuizen met een 
daling varieert over de drie categorieën van jaar tot jaar.  

Bij de ziekenhuizen met een stijging in deciel is de verdeling over de categorieën met 1, 2 of 
meer decielen ook afhankelijk van de jaarovergang. Van BFM2005 naar BFM2006 het 
grootste aandeel ziekenhuizen kende een stijging van 3 of meer decielen. Voor de 
daaropvolgende financieringsjaren is het aandeel ziekenhuizen met een stijging van 1 deciel 
het grootst, en er is een tendens tot een toename van het aandeel ziekenhuizen met een stijging 
van 3 of meer decielen. 

Net als voor de decielen van de C D H* I-bedden, lijkt financieringsjaar 2005, op basis van de 
MVG 2000, af te wijken van de daaropvolgende financieringsjaren (gebaseerd op MVG 2003, 
2004, 2005 en 2006). 

Tabel 12: Percentage ziekenhuizen met een verandering in deciel van 1, 2 of meer tussen twee 
opeenvolgende financieringsjaren voor de E bedden. 

Verandering  
in deciel 

BFM2005 
→ BFM2006 

BFM2006 
→ BFM2007 

BFM2007 
→ BFM2008 

BFM2008 
→ BFM2009 

Daling ≤ -3 11,2 8,8 6,9 10,9 
    -2 15,0 8,8 4,9 8,9 
    -1 10,3 12,8 24,5 14,9 
Gelijk     0 28,0 32,4 32,4 31,7 
Stijging     1 12,2 20,6 14,7 13,9 
     2 9,4 12,8 10,8 10,9 
 ≥  3 14,0 3,9 5,9 8,9 

 

5.2.3. Veranderingen in deciel voor de bedden van intensieve aard 

De onderstaande tabel 13 voor de bedden van intensieve aard toont aan dat het percentage 
ziekenhuizen met een daling in halve-deciel schommelt tussen de relatief hoge waarden 37% 
en 43%. Ook het aandeel ziekenhuizen met een stijging in deciel kent hoge waarden en 
varieert van 32% tot 44%. Het aandeel ziekenhuizen die in dezelfde deciel blijven tussen twee 
opeenvolgende financieringsjaren, is dus relatief laag voor de bedden van intensieve aard. Dit 
aandeel is gelijk aan 30% voor de overgang van BFM2006 naar BFM2007, maar voor de 
overige overgangen van financieringsjaren ligt het aandeel tussen 16% en 19%. Er komt geen 
tendens naar voren, maar we stellen een grotere stabiliteit vast in de halve-decielen tussen 
BFM2006 en BFM2007 dan tussen de andere jaren. 
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Het aandeel ziekenhuizen die in dezelfde deciel blijven is kleiner voor de bedden van 
intensieve aard dan voor de CDH*I bedden en de E bedden omwille van het feit dat men bij 
de bedden van intensieve aard halve-decielen hanteert in plaats van normale decielen. Als de 
breedte van de decielen halveert, dan is de kans groter om van deciel te verschuiven. 

Tabel 13: Percentage ziekenhuizen met een bepaalde verandering in deciel tussen twee 
opeenvolgende financieringsjaren voor de bedden van intensieve aard. 

Verandering  
in deciel 

BFM2005 
→ BFM2006 

BFM2006 
→ BFM2007 

BFM2007 
→ BFM2008 

BFM2008 
→ BFM2009 

Daling 43,0 37,3 40,2 40,6 
Gelijk 15,9 30,4 15,7 18,8 
Stijging 41,1 32,4 44,1 40,6 

 

Het percentage ziekenhuizen met een daling van 1 deciel neemt toe met de tijd (tabel 14): van 
9% voor BFM2005 naar BFM2006 tot 18% voor BFM2008 naar BFM2009. Het aandeel 
dalers met een verschil van 2 decielen neemt daarentegen af met de tijd, namelijk van 14% 
voor BFM2005 naar BFM2006 tot 9% voor BFM2008 naar BFM2009. Het percentage 
ziekenhuizen met een daling van 3 of meer decielen is relatief hoog voor BFM2005 naar 
BFM2006 (20%), en voor de komende financieringsjaren varieert het tussen 12% en 14%.  

Voor de ziekenhuizen die in de decielen stijgen tussen twee opeenvolgende financieringsjaren 
varieert het percentage over de drie categorieën 1, 2 of meer van jaar tot jaar. Er is dus geen 
algemene tendens waar te nemen. 

Tabel 14: Percentage ziekenhuizen met een verandering in deciel van 1, 2 of meer tussen twee 
opeenvolgende financieringsjaren voor de bedden van intensieve aard. 

Verandering  
in deciel 

BFM2005 
→ BFM2006 

BFM2006 
→ BFM2007 

BFM2007 
→ BFM2008 

BFM2008 
→ BFM2009 

Daling ≤ -3 19,6 13,7 11,8 13,9 
    -2 14,0 12,8 9,8 8,9 
    -1 9,4 10,8 18,6 17,8 
Gelijk     0 15,9 30,4 15,7 18,8 
Stijging     1 8,4 12,8 20,6 12,9 
     2 14,0 6,9 16,7 9,9 
 ≥  3 18,7 12,8 6,9 17,8 

 

5.2.4. Samenvatting van de veranderingen in deciel 

De voorgaande tabellen tonen aan dat het percentage ziekenhuizen die in dezelfde deciel 
blijven, gestaag toeneemt voor de CDH*I bedden, stabiel blijft voor de E bedden en 
schommelt voor de bedden van intensieve aard. Voor de bedden van intensieve aard ligt dit 
percentage lager dan voor de CDH*I en de E bedden omwille van het gebruik van halve-
decielen in plaats van decielen. 

Voor de CDH*I bedden zijn de veranderingen in deciel voornamelijk wijzigingen van 1 
deciel. Bij de E bedden en voor de bedden van intensieve aard worden grotere veranderingen 
waargenomen ( 2 of meer decielen). 
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Een verandering in deciel is gekoppeld aan een verschuiving in de rangorde van de 
ziekenhuizen. Elk jaar zijn er verschuivingen in de rangorde van de ziekenhuizen, maar of 
deze verschuivingen leiden tot een verandering in deciel van een ziekenhuis hangt af van de 
grootte van de verschuiving en de positie in de deciel van het vorig financieringsjaar (dicht bij 
de limieten van de deciel of eerder in het midden).  

Het is logisch dat er veranderingen zijn van het ene jaar op de andere omdat de geregistreerde 
gegevens anders zijn. Men moet rekening houden met de globale evolutie van alle 
ziekenhuizen samen en van de evolutie van elk individueel ziekenhuis. 

Een verandering in deciel kan gevolgen hebben op financieel vlak. Hoe groot de financiële 
impact is, hangt af van het verschil in bijkomende punten per bed van de betrokken decielen. 
Uit analyses blijkt dat de winst zich niet concentreert bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Het 
zijn niet steeds dezelfde instellingen die stijgen in decielen van het ene jaar op de andere. 
Sommige instellingen schommelen in decielen, terwijl andere een licht dalende trend of een 
licht stijgende trend kennen. De winst is vaak relatief daar het afhankelijk is van de 
bijkomende punten per bed gekoppeld aan de decielen. 

 

 

 


	C,D,H*,I
	E 
	Intensief 

