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IMA-syntheserapport wachttijden cataractingrepen 

1 CONTEXT 

In België worden geen wachttijden over cataractingrepen geregistreerd. Om toch te kunnen antwoorden op, 

onder andere, vragen van Europa heeft het Observatorium voor Patiëntenmobiliteit (i.e. een 

samenwerkingsverband tussen het RIZIV en de FOD Volksgezondheid) beslist om via een benaderende methode 

deze wachttijden te beschrijven en te werken met facturatiegegevens. In samenwerking met het 

Intermutualistisch Agentschap (IMA) zijn hiervoor statistieken opgesteld. 

Deze nota geeft een synthese van de resultaten voor 2010-2015 in België, waarbij nationale en provinciale cijfers 

worden besproken. 

2 BEKNOPTE METHODOLOGIE1 

Op basis van de IMA-databank werden de zorgtrajecten van patiënten die tussen 1/1/2010 en 31/12/2015 een 

cataractingreep ondergingen (codes 246595-246060 en 246912-246923) gereconstrueerd, met de bedoeling om 

een schatting te kunnen maken van de wachttijdsdistributie. 

De volgende procedure werd gevolgd: 

1. Detectie van de eerste datum in de bestudeerde periode waarop één of meerdere cataractingrepen 

geattesteerd werden 

2. Nagaan of voor diezelfde patiënt in een periode van maximaal zes maanden een tweede (en eventueel 

een derde) datum vastgesteld werd waarop opnieuw één of meerdere cataractingrepen geattesteerd 

werden. Indien binnen een periode van maximaal 6 maanden twee ‘cataractcontacten’ of binnen een 

periode van maximum 1 jaar drie ‘cataractcontacten’ geobserveerd worden, wordt die volledige periode 

als één zorgtraject beschouwd, waarvan de aanvang de datum van het eerste ‘cataractcontact’ was. Een 

cataractcontact wordt dus gevormd door de unieke combinatie van instelling, patiënt en datum waarop 

één of meerdere cataractcodes geattesteerd werden 

3. Vertrekkend van het eerste cataractcontact geattesteerd aan een patiënt binnen een zo gedefinieerd 

zorgtraject, nagaan of voor die patiënt binnen een periode van maximaal 1 jaar voorafgaand aan dit 

eerste cataractcontact een consultatie teruggevonden werd met ofwel (en in die volgorde) 

1. De oftalmoloog die deze cataractingreep uitgevoerd heeft 

2. Een andere oftalmoloog 

3. Een specialist werkzaam in hetzelfde ziekenhuis van deze ingreep en die de dag van de ingreep een 

verstrekking aan de patiënt geattesteerd heeft 

4. De GMD-houdende huisarts van de patiënt 

Na stappen 3.1 en 3.2 worden voor 98,4% van de patiënten minstens een contact met een oftalmoloog binnen 

het jaar teruggevonden2. 

                                                 
1  Voor de uitgebreide methodologie-bespreking, verwijzen we naar het document “IMA-methodologie wachttijden 
cataractingrepen – FIN – 20161228” 
2 Er werd intern ook gewezen op het feit dat de afwezigheid van een contact met een oftalmoloog (bij een ziekenhuisverblijf) 
te wijten kan zijn aan bepaalde cumulverboden en dan best naar de technische prestatie biometrie gezocht kan worden (en 
de voorschrijver ervan). 
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Het tijdsverschil tussen de twee gevonden data (datum (eerste) ‘cataractcontact’ en datum contact raadpleging) 

wordt gebruikt als proxy voor de wachttijd die deze patiënt heeft moeten doorlopen vooraleer hij zijn ingreep 

kon ondergaan. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ingrepen die in een instelling gebeurden en individuele verstrekkers 

die de ingrepen in puur ambulante setting uitvoeren. Deze laatste ingrepen worden samengevoegd in een fictieve 

provinciale instelling, op basis van de woonplaats van de patiënten. 

3 RESULTATEN 

 GLOBALE RESULTATEN 2010-2015 

 

De globale resultaten 2010-2015 van tabel 1 laten de volgende vaststellingen toe: 

1. Het totaal aantal ingrepen kent een continue toename van gemiddeld zo’n 3,2%, gaande van 112.000 

ingrepen in 2010 tot bijna 132.000 in 2015, of een toename van gemiddeld zo’n 4.000 per jaar 

2. Daarvan nemen de 1ste ‘cataractcontacten’ (start van het zorgtraject) toe van 74.000 naar 82.000, met 

vervolgingrepen (2de en 3de cataractcontacten) die toenemen van een kleine 39.000 in 2010 tot meer dan 

49.000 in 2015. 

3. Het aandeel zorgtrajecten bestaande uit één enkel ‘cataractcontact’ daalt van 48% tot 42% over de 

observatieperiode. Het aandeel zorgtrajecten met twee ‘cataractcontacten’ stijgt evenredig. De 

moeilijk verklaarbare drievoudige ‘cataractcontacten’ – tenzij ten gevolge van complicaties bij de eerste 

twee contacten - blijven over heel de periode marginaal en bedragen 0,1% van de zorgtrajecten. 

4. De gehanteerde methodologie om het voorafgaande contact te vinden waar de beslissing tot (eerste) 

ingreep werd genomen, laat over de hele periode toe om voor minimaal 99,5% van de (eerste) ingrepen 

wachttijden te vinden. 

5. Die contacten waar de beslissing tot cataractingreep genomen wordt, vindt in 98-99% van de gevallen 

plaats bij een oftalmoloog. De oftalmoloog die de (eerste) ingreep uitvoert, beslist in 2010 in 89% van de 

zorgtrajecten tot uitvoering van de ingreep, in 2015 is dat nog 87%. 

6. De gestage toename van het aantal cataractingrepen over de periode heeft niet echt een grote impact 

op de vastgestelde nationale wachttijden:  

 Over de betrokken periode blijft het gemiddelde al naargelang het jaar schommelen boven of onder 

de 39 dagen 

 De mediaanwaarden (i.e. termijn nodig om 50% van de patiënten te behandelen) stijgen van 25 tot 

27 dagen over die periode 
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 Tot slot blijven de P75-waarden constant en bedragen ze zo’n 50 dagen: ¾ van de patiënten heeft 

dus in de periode 2010-2015 zijn cataractbehandeling gestart binnen de 7 weken na contact met 

(hoofzakelijk) een oftalmoloog terwijl deze tijd voor ¼ langer bedraagt. 

 

 RESULTATEN OP PROVINCIAAL NIVEAU – EVOLUTIE VAN 2010 IN VERGELIJKING MET 2015 

3.2.1 Leeftijdsstructuur geografische entiteiten 

Vooraleer de resultaten per provincie aan te geven, is het nuttig om de spreiding van de doelgroep, die benaderd 

kan worden door de bevolking 80-plussers te bestuderen (Tabel 2). 

 

Het Vlaams Gewest herbergt 61% van de 80-plussers, Wallonië 31% en Brussel 8%. 

Verhoudingsgewijs vertegenwoordigt de bevolking 80-plussers in West-Vlaanderen de grootste groep, aangezien 

het aandeel ervan in de provinciale bevolking 20% hoger licht dan het nationale gemiddelde. Omgekeerd zijn 

Brussel, Waals-Brabant, Namen en Limburg ‘jonge’ geografische eenheden. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het (voorlopig) ontbreken van ledentallen Internationale Overeenkomsten 

in de IMA-Populatie van Belgische verzekerden. Daardoor wordt bijvoorbeeld het aandeel (oudere) niet-actieve 

personen overschat in de provincie Luxemburg.  

Op basis van deze cijfers zou men er kunnen van uitgaan dat de eventuele problematiek van wachtlijsten voor 

dergelijke leeftijdsgebonden ingreep zich in Vlaanderen, meer in het bijzonder West-Vlaanderen zal situeren en 

veel minder in jongere provincies en regio’s (met Brussel op kop). 
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3.2.2 Resultaten 2010 per provincie 

 

De cijfers van 2010 per provincie tonen een aantal verschillende elementen in vergelijking met het globaal 

homogeen beeld van tabel 1 en de leeftijdsstructuur van tabel 2: 

 Algemene provinciale vaststelling (met uitzondering van Limburg): hoewel Antwerpen en Oost-

Vlaanderen verhoudingsgewijs meer cataractingrepen uitvoeren dan het aandeel 80+ in de bevolking, 

geldt hoe hoger het aandeel 80+ in de bevolking is, hoe lager de P75 voor de wachttijden. 

 Globaal zit Vlaanderen qua P75 waarden onder het nationaal cijfer van 49 dagen (40 in Oost-Vlaanderen 

tot 48 voor Antwerpen), terwijl in Wallonië de cijfers variëren van 50 dagen in Waals-Brabant tot 86 

dagen in Luxemburg. Ook Brussel, dat een jonge bevolking heeft en een groot ziekenhuisaanbod, blijft 

met 52 dagen boven het nationale cijfer. 

 Ook de verhouding in gehanteerde zorgtrajecten verschilt enorm: in Luik vormen de zorgtrajecten met 

1 cataractcontact 59% van de zorgtrajecten, in Waals-Brabant 36%3 (Limburg 38%). 

 Tot slot stelt men ook verschillen vast in de link voorafgaandelijk contact-oftalmoloog die de ingreep 

uitvoert: in Henegouwen is in 96% (Namen 95%) van de zorgtrajecten de oftalmoloog die voorafgaandelijk 

contact gehad heeft met de patiënt ook degene die de (eerste) ingreep uitvoert. In Limburg is dit 80%. 

                                                 
3 De cijfers van CHIREC Braine l’Alleud zitten wel vervat in de Brusselse cijfers. 



  

 

5 Intermutualistisch Agentschap – Agence Intermutualiste           6/07/17 

In opdracht van het Observatorium Patiëntenmobiliteit (RIZIV & FOD VVVL) 

3.2.3 Resultaten 2015 per provincie 
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4 CONCLUSIES 

 

 Nationaal wordt een quasi constante P75-waarde tussen 2010 en 2015 vastgesteld, die 50 dagen bedraagt, 
dit ondanks een gemiddelde jaarlijkse toename van 3,2% van de ingrepen. Over die periode wordt een 
systematische daling van aandeel zorgtrajecten bestaande uit één enkel ‘cataractcontact’ (één of 
meerdere cataractingrepen bij één patiënt op dezelfde dag) vastgesteld van 48% in 2010 naar 42% in 
2015. Omgekeerd groeit het aandeel zorgtrajecten bestaande uit twee ‘cataractcontacten’ (binnen een 
termijn van 6 maanden) van 52% naar 58%. Over de volledige periode blijft het aandeel van het atypische 
zorgtraject met minstens 3 ‘cataractcontacten’ binnen een termijn van maximum 1 jaar, die mogelijks 
op een facturatie- of kwaliteitsprobleem zouden kunnen wijzen, marginaal en beperkt tot 0,1%. 

 Over die periode van 6 jaar heeft het aandeel puur ambulante cataractingrepen – buiten een instelling – 
een toename van bijna 250% gekend, stijgend van 1,4% van de nationale ingrepen naar 4,8% in 2015. Wat 
vragen doet rijzen, is het aandeel atypisch zorgtraject met minstens 3 cataractcontacten dat vele malen 
hoger ligt in de zuiver ambulante setting dan in de instellingen: in 2010 ging dit aandeel van 4,9% (of 4 
personen) in Limburg of 3,9% in West-Vlaanderen (met 14 personen) naar 2,4% in Antwerpen (met 14 
personen) naar 1,6% in West-Vlaanderen (met 10 personen). Dit dient nader onderzocht te worden. 

 Over de hele periode wordt voor meer dan 98% van de patiënten binnen het jaar een voorafgaandelijk 
contact met een oftalmoloog teruggevonden wordt. Globaal komt dit ongeveer overeen met 87% contact 
met de oftalmoloog die de eerste ingreep van het zorgtraject uitvoerde en 11% met een andere 
oftalmoloog, maar per jaar, provincie of instellingen kunnen deze verhoudingen wijzigen. 

 In tegenstelling tot de hypothese zijn de wachttijden (P75) lager in provincies met een relatief hoger 
aandeel 80+’ers.  
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5 BEPERKINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

Er zijn enkele opmerkingen mogelijk bij de gehanteerde methodologie. Deze worden belangrijk wanneer 

men de resultaten van de individuele instellingen wenst te publiceren om deze onderling te vergelijken.   

 Het laatste contact is niet noodzakelijkerwijze het juiste contact om de wachttijd te berekenen: 

omwille van bestaande polissen van hospitalisatieverzekeringen worden preoperatieve onderzoeken 

van de ingreep soms doelbewust uitgevoerd tijdens de periode van 30 dagen voorafgaand aan de 

ingreep, zodat deze onderzoeken terugbetaald worden. Wanneer een instelling op deze manier 

werkt, zal de werkelijke wachttijd voor deze instelling onderschat worden. Dit levert bovendien 

onjuiste conclusies op wanneer de wachttijd vergeleken wordt met die van instellingen waar het 

gebruikelijk is om de preoperatieve evaluatie reeds uit te voeren tijdens het eerste 

patiëntencontact. 

 Het contact met een andere specialist of met de GMD-houdende huisarts kan een toevallig contact 

zijn. Het is wellicht beter om voor de berekening van de wachttijden enkel rekening te houden met 

het laatste contact voor de cataract-ingreep met een oftalmoloog. Gezien het kleine percentage 

ingrepen waarvoor de wachttijd werd berekend op basis van een raadpleging bij de huisarts of een 

andere specialist, is de impact van dit methodologisch bezwaar gering. 

 Cataract is geen dringende ingreep en het tijdstip van de uitvoering ervan wordt gekozen in overleg 

met de patiënt. Vaak wordt de ingreep uitgesteld omwille van reeds geplande activiteiten. Het zou 

best kunnen dat de P75 van wachttijden bij oudere patiënten (80+) korter is dan bij jongere 

patiënten. Deze laatste groep is waarschijnlijk nog actiever en heeft wellicht nog meer 

nevenactiviteiten waarmee ze rekening wenst te houden en waardoor de datum van de ingreep wordt 

uitgesteld. Zelfs als dergelijke situationele overwegingen vanwege de patiënt alle instellingen 

gelijkmatig impacteren, heeft dit nog steeds consequenties voor de interpretatie van de vastgestelde 

wachttijden. 

 Gezien de niet-dringendheid van de ingreep zijn zeer korte wachttijden niet per se wenselijk. Een 

zekere wachtperiode kan in deze een buffer vormen tegen overconsumptie. 

 Verder zijn bijkomende gevoeligheidsanalyses volgens leeftijd, geslacht en andere pathologieën 

(kanker-, diabetespatiënten, …) gewenst. Mochten specifieke groepen een sterk afwijkende 

wachttijd vertonen, dan is het beter om deze groepen niet mee te nemen bij de analyse van de 

wachttijd per instelling omdat de instellingen sterk kunnen verschillen wat betreft hun 

patiëntenpopulatie. 

 

Door rekening te houden met de resultaten uit de voorgestelde gevoeligheidsanalyses kunnen de wachttijden 

zuiverder berekend worden zodat de instellingen met elkaar kunnen vergeleken worden, al zal het feit dat 

preoperatieve onderzoeken bij sommige instellingen gebeuren binnen een periode van 30 dagen voor de feitelijke 

ingreep omwille van een betere terugbetaling voor de patiënt ― waardoor de feitelijke wachttijd niet echt gevat 

wordt ― blijven meespelen. 

De elementen waarover op basis van deze studie betrouwbare conclusies kunnen worden gemaakt zijn: het 

vastgesteld volume aan cataractingrepen; het aandeel ingrepen in een zorgtraject van één, twee of meer 

ingrepen; het aandeel ingrepen waarbij het laatste contact gebeurde bij de verstrekker van de ingreep zelf, dan 

wel bij een andere oftalmoloog; en de algemene evolutie van het aantal ingrepen en van de wachttijden. 

Ten slotte is het gebruikelijk om bij een dergelijke oefening ook een maat van statistische onzekerheid mee te 

geven zodat de instellingen kunnen aflezen in hoeverre een afwijking van de nationale norm statisch significant 

afwijkend is, dan wel aan het toeval kan toegeschreven worden. Ook in bovenstaande tabellen volgens regio is 
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het moeilijk, zo niet onmogelijk, af te leiden of de P75-waarden gebaseerd op kleinere aantallen - meestal de 

fictieve instelling - afwijken van het nationale cijfer. 

Daarbij merken we op dat het automatisch aanmaken van een betrouwbaarheidsinterval rond een P75-waarde 
niet zo eenvoudig is. Een alternatief is te werken met het betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde.   

 


