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Acute en Chronische Zorg 

 

In 2018 telden de Belgische ziekenhuizen bijna 3,9 miljoen ziekenhuisverblijven, waarvan 1.838.778 

(47%) klassieke hospitalisaties en 2.040.552 (53%) daghospitalisaties. Ten opzichte van 2017 is er 

voor daghospitalisaties een lichte stijging (1%) waar te nemen.  
 

Van alle klassieke ziekenhuisverblijven zijn 697.982 chirurgisch (38%) en 1.140.657 niet-chirurgische 

(62%) hospitalisaties. De daghospitalisaties kunnen vervolgens onderverdeeld worden in 603.612 

chirurgische verblijven (29,6%) en 1.436.940 niet-chirurgische (70,4%). 

 
HERKOMST VAN DE PATIËNTEN - 2018 

Dit rapport geeft het aantal ziekenhuisverblijven weer per woonplaats (tot op niveau van de gemeente), 
leeftijdsgroep en geslacht van de patiënten. Het aantal ziekenhuisverblijven worden opgedeeld in klas-
sieke- en daghospitalisaties.  

Bij het inzoomen op de herkomst van de patiënt wordt duidelijk dat de klassieke en daghospitalisaties zich 
anders verhouden. Zo zien we in het Vlaamse Gewest dat 66,1% van de ziekenhuisverblijven daghospitali-
saties zijn en dat dit voor het Waalse Gewest slechts 39,4% is.  Bij de daghospitalisaties in het Vlaamse 
Gewest zien we de meeste daghospitalisaties in de provincie Antwerpen 570.515, nl. 308 per 1.000 
inwoners.  

Van alle daghospitalisaties in België zijn 54,4% van het vrouwelijk geslacht. De leeftijdscategorie 15 - 64 jaar 
vertegenwoordigt het hoogste aantal daghospitalisaties (57,1%). 

 

AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN PER APR-DRG1 - 2018 

Dit rapport wordt de prevalentie van ziektebeelden per type hospitalisatie (klassiek en dag) in kaart gebracht. 

Onderstaande grafiek toont de top 5 verblijven tijdens klassieke hospitalisaties in België. 
 

 
1 All Patient Refined Diagnostic Related Groups (APR-DRG).  Op basis gelijkaardige demografische, diagnostische en 

therapeutische kenmerken deelt men patiënten met een gelijkaardig klinisch profiel en een gelijkaardig profiel van 
zorgverstrekking in een APR-DRG. 
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Het hoogste aantal ziekenhuisverblijven in daghospitalisaties behoren, net zoals in 2017, toe aan volgende 

diagnosegroepen. 

 

In onderstaande paragraaf wordt er ingezoomd op de top 5 van het aantal ziekenhuisverblijven in daghos-
pitalisaties en worden de meest voorkomende diagnoses (ICD-10) opgesomd. 
  

Andere chemotherapie 

417.875 (99,7%) van alle daghospitalisaties binnen dit DRG zijn niet-chirurgisch. Hierbinnen komt uitslui-
tend diagnose “contact voor andere nazorg” voor. 
 
Tekens, symptomen en andere factoren met invloed op de gezondheidstoestand  

263.793 (98,7%) van alle daghospitalisaties binnen dit DRG behoren tot de niet-chirurgische verblijven.  
De meest geregistreerde diagnoses binnen deze niet-chirurgische verblijven zijn de volgende: 

1. G89 - Pijn, niet elders geclassificeerd (81,3%) 

2. Z03 - Contact voor negatieve observatie bij verdenking van ziekten en aandoeningen (5,7%) 

3. Z12 - Contact voor screeningsonderzoek op maligne neoplasmata (4,6%) 

 

Procedures op het oog behalve op de orbita  

Van alle daghospitalisaties binnen dit DRG zijn 142.265 (98%) chirurgische verblijven. De top 3 van de meest 

geregistreerde diagnoses zijn onderstaande: 

1. H25 - Leeftijdsgebonden cataract (52%) 

2. H26 - Ander cataract (37,1%) 

3. H02 - Andere stoornissen van ooglid (3,6%) 
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Dentale en orale ziekten en letsels 

Deze DRG telt 79.899 (66,9%) chirurgische daghospitalisaties en 39.511 (33,1%) niet-chirurgische daghos-
pitalisaties.   De meest voorkomende diagnoses zijn de volgende:  
 

Chirurgische daghospitalisaties 

1. K01 - Ingesloten en geïmpacteerde 
tanden (69,2%) 

2. K00 - Stoornissen van tandontwikkeling 
en in tanddoorbraak (8,8%) 

3. K04 - Ziekten van pulpa en periapicale 
weefsels (5,2%) 

Niet-chirurgische daghospitalisaties 

1. K02 - Tandcariës (51,4%) 
2. K08 - Andere stoornissen van gebit en 

steunweefsels (20,5%) 
3. M27 - Andere ziekten van kaken (6%)

 

Andere diagnosen van spijsverteringsstelsel 

Dit DRG telt 100.325 (99,4%) niet chirurgische daghospitalisaties. Onderstaand worden de meest voorko-
mende opgesomd. 

1. D12 - Benigne neoplasma van colon, rectum, anus en anaal kanaal (41,6%) 
2. K63 -  Andere darmziekte (12,4%) 
3. R19 - Andere symptomen en tekens van spijsverteringsstelsel en abdomen (6,7%) 

 
Het rapport waarin een meer gedetailleerd beeld wordt gegeven over de meest voorkomende ziektebeel-
den in dagopnames en de herkomst van de patiënt vindt u hier  terug. 
 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2018_rapport_herk_drg_nl.pdf

