
 
Rapport “Herkomst van de patiënten” 2017 

In het algemeen verbleef in België ongeveer 1 burger op 10 in 2017 in het ziekenhuis via een klassieke 

ziekenhuisopname en bijna 14 % van de burgers onderging een ingreep in het ziekenhuis via dagopname1. 

Ten opzichte van die zeer algemene tendensen kunnen we diverse patiëntenprofielen onderscheiden die 

in het ziekenhuis worden opgenomen, zowel qua verdeling over het Belgische grondgebied als qua leef-

tijdscategorie. Verschillen kunnen worden verklaard door zowel de structuur van de bevolking, de structuur 

van het zorgaanbod, de medische praktijken als het gedrag van de burgers ten opzichte van de genees-

kunde. 

We stellen vast dat de dagopnames meer ingang vinden in een meerderheid van de arrondissementen in 

het noorden van het land. Algemeen is de verhouding tussen klassieke ziekenhuisopnames en dagopnames 

1 op 1,9 in Vlaanderen (dus bijna tweemaal meer dagopnames dan klassieke ziekenhuisopnames) tegen 

1  op 1,6 in Brussel en 1 op 1,5 in Wallonië. 

 

                                                           
1 Bij gebrek aan een uniek patiëntennummer beschikken wij niet over exacte cijfers. Het is mogelijk dat een patiënt die meerdere 
instellingen per jaar bezoekt meermaals wordt meegeteld. 
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Dit wekt de indruk dat Vlaanderen de klassieke ziekenhuisopnames steeds meer heeft vervangen door dag-

opnames. Nochtans is het globaal aantal ziekenhuisopnames per 1000 inwoners in 2017 hoger in Vlaan-

deren (465) dan in de andere regio's (354 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 413 in Wallonië). 

Overigens stellen we vast dat in 65,6 % van de gevallen de Vlamingen het ziekenhuis ingaan via een dag-

opname tegen ongeveer 60 % voor de Walen en de Brusselaars.2 

 

De trend van een hoger percentage ziekenhuisopnames in Vlaanderen betreft bovendien alle leeftijdsgroe-

pen van de bevolking, zoals aangegeven in de tabel hieronder: 

 

Nochtans toont het percentage klassieke ziekenhuisopnames per 1000 inwoners verschillende tendensen 

naargelang de leeftijdscategorie: 

                                                           
2 Dit rapport houdt geen rekening met ambulante contacten met de spoedgevallendienst waarbij de patiënt weer naar huis gaat 
nadat hij een zorgverstrekker heeft geraadpleegd.  
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- Kinderen: het percentage is hoger in Vlaanderen dan in de twee andere regio's (86 per 1000 tegen 

80 in Wallonië en 70 in Brussel); 

- Volwassenen: het percentage is lager in Vlaanderen dan in Wallonië en hoger in Vlaanderen dan in 

Brussel; 

- Ouderen: het percentage is lager in Vlaanderen dan in de twee andere regio's. 

Bij de dagopnames in het ziekenhuis overtreft het percentage in Vlaanderen echter met een ruime voor-

sprong dat van de twee andere regio's in alle leeftijdsgroepen. 

We kunnen dus redelijkerwijs aannemen dat de stijging van de dagopnames in het ziekenhuis niet alleen 

het resultaat is van een verschuiving van de activiteit van de klassieke ziekenhuisopnames naar dagop-

names en dat andere factoren moeten worden onderzocht die dit fenomeen mogelijk kunnen verklaren. 

A priori heeft de geografische nabijheid van een groot ziekenhuisaanbod geen reële invloed op het zieken-

huisgebruik. De Brusselse regio beschikt immers over de het dichtste aanbod en het is tevens de regio waar 

we de laagste ziekenhuisopnamepercentages waarnemen. Een geografisch gezien moeilijk toegankelijk 

ziekenhuisaanbod zou daarentegen deels kunnen verklaren dat er minder gebruik wordt gemaakt van 

dagopnames. Een dagopname voor een behandeling is immers minder gemakkelijk te organiseren als de 

patiënt op grote afstand van het ziekenhuis woont en dezelfde dag heen en terug moet gaan. Het ongemak 

van het traject kan ook spelen bij de beslissing van de zorgprofessional die zich ervan moet vergewissen 

dat de patiënt zich in een voldoende stabiele toestand bevindt voordat hij hem voorstelt huiswaarts te 

keren. Die situatie komt vooral voor in de meer zuidelijke gebieden van het land. 

Bovendien blijkt duidelijk dat het percentage ziekenhuisopnames per 1000 inwoners gevoelig stijgt met de 

leeftijd van de patiënten; van 200 voor kinderen naar 900 of meer voor senioren. 

Het aantal dagopnames stijgt sneller dan het aantal klassieke ziekenhuisopnames in alle regio's en voor alle 

leeftijdscategorieën. De verhouding dag/klassiek varieert echter naargelang de leeftijdscategorie.  Bij de 

actieve bevolking is het aantal dagopnames in het ziekenhuis dubbel zo hoog als dat van de klassieke 

ziekenhuisopnames; bij de kinderen, jongeren en ouderen schommelt die verhouding tussen 1,25 en 1,5. 


