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HERKOMST VAN DE PATIËNTEN - 2018 

AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN PER APR-DRG - 2018 

Het voorkomen van ziektebeelden in dagopnames  
in de Belgische algemene ziekenhuizen 

In 2018 telden de Belgische algemene ziekenhuizen bijna 3,9 miljoen ziekenhuisverblijven, waarvan 
1.838.778 (47,4%) klassieke hospitalisaties en 2.040.552 (52,6%) daghospitalisaties. Ten opzichte 
van 2017 is er voor daghospitalisaties een lichte stijging (1%) waar te nemen. De daghospitalisaties 
kunnen vervolgens onderverdeeld worden in 603.612 (29,6%) chirurgische verblijven en 1.436.940 
(70,4%) niet-chirurgische. Onderstaand rapport zal exclusief daghospitalisaties bespreken.   

Bij het inzoomen op de herkomst van de patiënt wordt duidelijk dat de daghospitalisaties grote regionale 
verschillen kennen: 
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De 5 meest voorkomende diagnosegroepen (APR-DRG1), die samen met 1.051.928 opnames meer dan de 
helft (51,6%) van het totaal aantal daghospitalisaties in België vertegenwoordigen, worden besproken.  Per 
diagnosegroep wordt (worden) meest voorkomende diagnose(s) (ziektes of gerelateerde gezondheidspro-
blemen) uitgelicht. Hierbij zal ingezoomd worden op leeftijd, geslacht en de herkomst van de patiënt tot 
op niveau van de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2. De leeftijd zal worden onderverdeeld 
in drie categorieën, nl. 0 - 14; 15 - 64; 65 +. 

 

1. Andere chemotherapie 

Deze diagnosegroep behelst het meeste daghospitalisaties, nl. 1/5 (20,5%) van alle dagopnames in de Bel-
gische ziekenhuizen. 417.875 (99,7%) van alle daghospitalisaties zijn niet-chirurgisch. “Contact voor andere 
nazorg” is de enige diagnose. 

Leeftijdsgroep (jaren) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Aantal verblijven 2.496 184.482 231.010 

% t.o.v. totaal aantal verblijven 0,6% 44,1% 55,3% 

Er worden meer vrouwen (54,7%) dan mannen (45,3%) gehospitaliseerd. 
  

 
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. 
 

2 Weergave per 1.000 inwoners. 
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2. Tekens, symptomen en andere factoren met invloed op de gezondheidstoestand 

Binnen deze diagnosegroep behoren 263.793 van alle daghospitalisaties (98,7%) tot de niet-chirurgische 
verblijven. Hoe de verschillende provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich verhouden vindt u 
in onderstaande tabel. 
 

 
De diagnose “pijn, niet elders geclassificeerd”, is verantwoordelijk voor 81,3% van de niet-chirurgische ver-
blijven en wordt hieronder verder uitgelicht. De overige 18,7% van niet-chirurgische verblijven worden 
toegeschreven aan 77 andere diagnoses. 
 

Pijn, niet elders geclassificeerd 

Deze diagnose telt met 214.524 verblijven, 81,3% van alle daghospitalisaties binnen de diagnosegroep. 
Het aantal verblijven in de leeftijdscategorie 0 - 14 jaar zijn verwaarloosbaar en daarom niet weergegeven. 

Leeftijdsgroep (jaren) 15 - 64 65 + 

Aantal verblijven 138.262  76.249 

% t.o.v. totaal aantal verblijven 64,5% 35,5% 

Onderstaande staafdiagram toont dat er meer vrouwen (60,8%)  dan mannen (39,2%) voor bovenstaande 
diagnose in daghospitalisatie verblijven. 

 
Inwoners van Limburg kennen het hoogste aantal daghospitalisaties, nl. 37,5 per 1.000 inwoners. Voor de 
provincie Namen is er slechts 2,6 inwoners op 1.000. 
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3. Procedures op het oog behalve op de orbita 

Van alle daghospitalisaties binnen dit DRG zijn 142.265 (98%) chirurgische verblijven. De verhouding in 
daghospitalisaties per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de volgende: 

 
De diagnoses “leeftijdgebonden cataract” (52%) en “andere cataract” (37,1%) vertegenwoordigen samen 
89,1% van alle chirurgische verblijven binnen het diagnosegebied. De overige 10,9% van de chirurgische 
verblijven worden toegekend aan 58 andere diagnoses. 
 
Leeftijdsgebonden cataract 

Deze diagnose telt 73.940 verblijven en vertegenwoordigt hiermee meer dan de helft (52,0%) van alle “pro-
cedures op het oog behalve orbita”. Het aantal verblijven in de leeftijdscategorie 0 - 14 jaar zijn verwaar-
loosbaar en daarom niet weergegeven. 

Leeftijdsgroep (jaren) 15 - 64 65 + 

Aantal verblijven 8.731 65.195 

% t.o.v. totaal aantal verblijven 11,8% 88,2% 

Vrouwelijke patiënten (58,9%) verblijven meer in het dagziekenhuis voor een leeftijdsgebonden cataract 
operatie dan mannen (41,1%). 

 
Inwoners van de provincie West-Vlaanderen tellen met 10,3 op 1.000 inwoners het hoogst aantal 
daghospitalisaties. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt het minst aantal daghospitalisaties nl. 3,2 per 
1.000 inwoners. 
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Ander cataract 

Deze diagnose telt 52.744 verblijven en vertegenwoordigt hiermee 37,1% van alle daghospitalisaties bin-
nen de diagnosegroep. 

Leeftijdsgroep (jaren) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Aantal verblijven 49 9.261 43.434 

% t.o.v. totaal aantal verblijven 0,1% 17,6% 82,3% 

Vrouwen (58,8%) ondergaan meer ingrepen voor cataract in dagziekenhuis dan mannen (41,2%). 

De provincie Henegouwen telt het hoogste aantal inwoners in daghospitalisatie voor deze diagnose, nl. 6,6 
op 1.000.  De inwoners van West-Vlaanderen scoren met 2,6 per 1.000 inwoners het laagste. 
 
4. Dentale en orale ziekten en letsels 

Deze diagnosegroep telt 79.899 (66,9%) chirurgische daghospitalisaties en 39.511 (33,1%) niet-chirurgische 
daghospitalisaties. Hoe de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich verhouden in chirurgische 
en niet-chirurgische daghospitalisaties vindt u in onderstaande tabellen. 
 

 

 
De diagnose “ingesloten en geïmpacteerde tanden” vertegenwoordigen 69,2% van alle chirurgische dag-
hospitalisaties. De overige 30,8% van alle chirurgische daghospitalisaties kunnen worden toegeschreven 
aan 23 andere diagnoses. 
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De diagnoses “tandcarïes” (51,4%) en “andere stoornissen van gebit en steunweefsels” (20,5%) 
vertegenwoordigen samen 71,9% van alle niet-chirurgische daghospitalisaties. Tandcariës wordt hieronder 
verder uitgediept. De overige 28,1%  van niet-chirurgische daghospitalisaties zijn gespreid over 28 
diagnoses. 
 
Ingesloten en geïmpacteerde tanden 

Deze diagnose telt 55.258 verblijven en vertegenwoordigt hiermee 69,2% van alle chirurgische daghospi-
talisaties binnen de diagnosegroep. 

Leeftijdsgroep (jaren) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Aantal verblijven 3.092 51.636 530 

% t.o.v. totaal aantal verblijven 5,6% 93,4% 1,0% 

Operatieve ingrepen voor “ingesloten en geïmpacteerde tanden” gebeuren meer bij vrouwen (55,3%) dan 
bij mannen (44,7%). 

Inwoners van West-Vlaanderen kennen het hoogste aantal daghospitalisaties, nl. 6,5 per 1.000 inwoners. 
Voor de provincie Luik is er slechts 1 inwoner op 1.000. 

 
Tandcariës 

Deze diagnose telt 20.289 verblijven en vertegenwoordigt hiermee 51,4% van alle niet-chirurgische dag-
hospitalisaties binnen de diagnosegroep. 

Leeftijdsgroep (jaren) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Aantal verblijven 11.657 6.754 1.878 

% t.o.v. totaal aantal verblijven 57,5% 33,3% 9,3% 

Mannen (52,9%) verblijven iets vaker in daghospitalisatie t.o.v. vrouwen (47,1%). 

Inwoners van West-Vlaanderen kennen met 2,9 per 1.000 inwoners het hoogte aantal daghospitalisaties. 
Mensen woonachtig in de provincie Luik tellen maar 0,5 daghospitalisaties per 1.000 inwoners. 
 
5. Andere diagnosen van spijsverteringsstelsel 

De diagnosegroep telt 100.325 (99,4%) niet chirurgische daghospitalisaties. Hoe de provincies en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest zich verhouden vindt u in onderstaande tabel. 
 

 
De diagnoses “benigne neoplasma van colon, rectum, anus en anaal kanaal” (41,6%),  “andere darmziek-
ten” (12,4%) en “andere symptomen en tekens van spijsvertering en abdomen” (6,7%), vertegenwoordigen 
samen 60,7% van alle niet-chirurgische daghospitalisaties. De neoplasma worden hieronder besproken. De 
overige daghospitalisaties (39,3%) worden verdeeld over 73 andere diagnoses. 
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Benigne neoplasma van colon, rectum, anus en anaal kanaal 

Deze diagnose telt 41.686 verblijven en vertegenwoordigt hiermee 41,6% van alle daghospitalisaties bin-
nen de diagnosegroep. 

Leeftijdsgroep (jaren) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Aantal verblijven 9 20.781 20.896 

% t.o.v. totaal aantal verblijven 0,02% 49,85% 50,13% 

Mannen (59,0%) verblijven meer in het ziekenhuis dan vrouwen (41,0%).  

Inwoners van de provincie West-Vlaanderen tellen met 5,5 op 1.000 inwoners het hoogst aantal 
daghospitalisaties. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt het minst aantal daghospitalisaties nl. 1,5 per 
1.000 inwoners. 
 
Conclusie 

In bovenstaand rapport zien we grote regionale/provinciale verschillen. De grootste verschillen manifeste-

ren zich bij de diagnose “pijn elders geclassificeerd” alsook bij de diagnoses binnen groep “dentale en orale 

ziekten en letsels”. Dit betekent echter niet dat er in de ene regio meer/minder gezondheidsproblemen 

voorkomen of dat er meer/minder behandeld wordt. Om een integraal beeld te krijgen van de zorgverle-

ning zou men het gehele zorglandschap. Naast de zorgverlening in de Belgische ziekenhuizen zou men ook 

deze van de privépraktijken, poliklinieken ed. in kaart moeten brengen. 

Verder zijn sommige diagnoses eerder vaag omschreven wat er voor kan zorgen dat bepaalde ziektes of 

gezondheidsproblemen verschillend worden geïnterpreteerd en geregistreerd. 


