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Context
Dit advies ligt in het verlengde van het vorige advies van de FRZV (FRZV/D/517-8) over de
toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tussenkomst aan de ziekenhuizen in het
kader van de COVID-19-coronavirusepidemie voor zowel de psychiatrische als de algemene
ziekenhuizen.
In dit advies wordt de methodologie beschreven voor de uitwerking van de aanvullende
forfaitaire bedragen en de concrete bedragen voor de psychiatrische ziekenhuizen. De
methodologie komt overeen met de uitwerking van de forfaits voor de algemene ziekenhuizen.
Net als bij de algemene ziekenhuizen is het de bedoeling om op basis van de resultaten van de
enquêtes een concrete forfaitaire financiering voor te stellen. De voorziene meerkosten zijn
de kosten voor de infrastructuur, het personeel en de werking.
Bedoeling is om de opstartvergoeding slechts één keer toe te kennen voor de opstartkosten aan
het begin van de crisis. Hieraan zijn terugkerende forfaits toegevoegd (per Covid-dag en per VTE
per maand) dekken de meerkosten van het eerste semester (maart-juni 2020).

Procedure
1. Gegevensinzameling : enquête in 2 fasen + inzameling die specifiek is voor de PZ
De meerkosten in de psychiatrische ziekenhuizen werden op dezelfde manier gevraagd als in
algemene ziekenhuizen (zie advies 517-8). 38 PZ hebben op vrijwillige basis deelgenomen en
hebben hun meerkosten voor de verschillende onderdelen van de enquête verschaft:
infrastructuur, personeel, operaties en andere.
Erkende
bedden
0-199
200-299
300-449
450+
Universitair
TOTAAL

Algemene
ziekenhuizen
5/11
11/20
20/28
31/37
7/7
74/103

Psychiatrische
ziekenhuizen
10/26
10/11
13/15
5/7
38/59
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Naast de enquêtes van mei en augustus, die het mogelijk gemaakt hebben om gegevens over de
meerkosten in te zamelen, werd in oktober een extra enquête bij de psychiatrische ziekenhuizen
uitgevoerd. Deze bijkomende inzameling was nodig om, enerzijds, de parameters in te zamelen
voor de toekenning van de financiering voor de meerkosten van de ziekenhuisverblijven voor
COVID-patiënten en, anderzijds, om het globale bedrag te berekenen waarop deze ziekenhuizen
recht zullen hebben.
Voor de inzameling werden gegevens gevraagd over het aantal opnamedagen voor Covidpatiënten tussen 1 maart en 30 juni 2020 en het aantal erkende bedden die door het
psychiatrisch ziekenhuis ter beschikking werden gesteld voor de behandeling van Covid-19patiënten in de periode van maart tot juni 2020, ongeacht of deze al dan niet werden gebruikt.

Voor hospitalisatie in
Psychiatrische Ziekenhuizen

Aantal in periode 1/3/2020 30/06/2020

Aantal ligdagen van Covid-19 patiënten (zie
gevalsdefinitie sciensano: vermoedelijke,
labo-bevestigde, radiologisch bevestigde)
Het aantal door het psychiatrisch ziekenhuis
ter beschikking gestelde erkende bedden
voor de opvang van Covid-19 patiënten in de
periode maart tot juni 2020, onafhankelijk
van het feit of ze gebruikt zijn of niet.

Toelichting
op covid-afdeling, met inbegrip van quarantaine-afdelingen of quarantaine-kamers
Voorbeeld:
Een PZ met een erkenning van 120 bedden en plaatsen stelt in de periode van 15 maart tot 31 mei 10 bedden ter beschikking en de volledige maand juni 5 bedden.
Het aantal Covid-bedden in die periode bedraagt [10 * (2,5) + 5 * (1)] / 3,5 = 8,6 bedden.
Er wordt geteld in volledige of halve maanden.

2. Federale kosten vs deelgebieden
In advies 517-8 worden de meerkosten beschreven die ten laste vallen van elke regering. In
onderstaande tabel wordt in de linkerkolom een overzicht gegeven van alle gepeilde meerkosten
die ten laste vallen van de federale overheid en dus in de forfaits van de meerkosten zijn
opgenomen.
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3. Data cleaning en validatie database
1. Om de analyses uit te voeren, heeft de FOD eerst de resultaten van de tweede enquête
bij de 38 respondenten van de psychiatrische ziekenhuizen ingezameld. De antwoorden
van de ziekenhuizen werden in een Excel-bestand gecodeerd.
2. Een data cleaning had als doel om uitschieters te elimineren. De methodologie was
dezelfde als voor de algemene ziekenhuizen (cf. advies 517-8). In de bijlage is de lijst met
het personeel dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de gemiddelde
loonkost FINHOSTA toegevoegd. Dit is dezelfde selectie als voor de algemene
ziekenhuizen.
3. De volgende aanpassing is bedoeld om de ontbrekende waarden in de enquêtes van de
deelnemende ziekenhuizen aan te vullen. Het betreft zowel de velden die de
deelnemende ziekenhuizen niet hebben ingevuld, als de waarden die in bovenstaande
stap werden geëlimineerd. Ook hier geldt hetzelfde als voor de algemene ziekenhuizen.
4. Deze aanpassingen, alleen voor ontbrekende of afwijkende waarden (niet voor 0waarden) zijn nodig om de volledige kosten voor de aan de enquête deelnemende
ziekenhuizen correct te berekenen. Het resultaat van de aanpassing is opgenomen in de
tabellen (zie deel 3. Resultaat per forfait) met de details van de berekening van de
verschillende forfaits hieronder, d.w.z. het aangepaste totaal is de basis voor de
berekening van de forfaits.
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4. Verwerking van gegevens

De gegevens werden geanalyseerd met behulp van SAS-statistische en Excel-software.
Onder meer een Pearson correlatieanalyse1 om de lineaire relatie tussen twee variabelen te
onderzoeken. De analyse heeft het mogelijk gemaakt om de correlatie te onderzoeken tussen:



De Covid-19 bedden en de opstartuitgaven
De Covid-19 activiteit (uitgedrukt in dagen) van het ziekenhuis en diens uitgaven voor
personeel en werking
 het aantal Finhosta 2018 Voltijds Equivalenten (VTE) en de ziekenhuisbrede Covid-19
uitgaven
Op basis van deze analyse werd beslist dat de correlatie voor Covid-19 bedden en de
opstartuitgaven, hoewel goed voor de algemene ziekenhuizen, te laag was voor de
psychiatrische ziekenhuizen. Er is beslist om een andere parameter te kiezen om deze uitgaven
te begeleiden. Als in aanmerking genomen parameter is uiteindelijk gekozen voor het aantal
Voltijds Equivalenten Finhosta 2018. Zie onderstaande tabel.
Pearson Statistiques de corrélation
Avec
Intervalle de conf
p Value
Variable
variable
N
Corrélation
iance à 95%
TOTAL DEMARRAGE LITS COVID
37
0.28925 -0.04238 0.557955
0.0825
TOTAL DEMARRAGE ETP TOTAL
37
0.48286 0.181827 0.69486
0.0021

De keuze van de parameter wordt gebruikt voor de data cleaning (bijv. aanpassing) en de
berekening van het bedrag van het forfait. De budgettaire raming van de meerkosten op
nationaal niveau (extrapolatie) is ook gebaseerd op dezelfde parameters. Zo werden de
meerkosten van het forfaitaire opstartbedrag op nationaal niveau geëxtrapoleerd op basis van
het aantal VTE’s Finhosta 2018.

1

Natuurlijk zou een multigevarieerde analyse, zoals een PCA-hoofdcomponentenanalyse, geschikter zijn. Helaas
heeft de beschikbare tijd ons niet de mogelijkheid geboden om een nauwkeurigere methode te gebruiken.
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Voorstel forfaits
Basis: Nota van Mevrouw de minister d.d. 06 juni 2020 met als doel te verduidelijken hoe zij op
korte termijn de aanvullende financiering in het kader de Covid-19-pandemie denkt vast te
stellen en het advies FRZV 517-8.
1. Welke meerkosten worden onder welk forfait opgenomen?

Er worden drie forfaits voor de psychiatrische ziekenhuizen voorgesteld:
- Forfait «opstart» : voor de eenmalige opstartkosten;
- Forfait «Covid niet IZ» : ): voor de recurrente meerkosten voor zorg van Covid-19
patiënten op de (niet-intensieve) Covid-19 dienst;
- Forfait «Ziekenhuisbreed» : voor de recurrente meerkosten naar aanleiding van de
crisis op alle diensten: Covid én niet-Covid-19 diensten (met inbegrip van PBM) 2.
In de tabel hieronder worden de verschillende meerkosten en het forfait waarin ze
ondergebracht worden, weergegeven.
1. Infrastructuur
1. Infrastructuue <jn & huur

opstartforfait
x

Covid niet ZI

ziekenhuisbreed

2. Personeel
1. Op Covid-19 hospitalisatie
EXTRA personeelsinzet op niet-covid
Extra (2020-2019) - Op Covid niet-ZI
Extra (2020-2019) - Op niet Covid
Gewaarborgd loon

opstartforfait

Covid niet ZI
x

ziekenhuisbreed

3. Werking
spuitpompen - investering
1bis. Spuitpompen - huur
2. Medisch verbruiksmateriaal
Klein medisch materiaal
4. Persoonlijk beschermingsmateriaal
5. Ondersteunende diensten
6. ICT

opstartforfait
x
x

4. Overige
5%

opstartforfait
x

2

x
x
x
x
Covid niet ZI

ziekenhuisbreed

x
x
x
x

x
x

x

Persoonlijk beschermingsmateriaal
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Covid niet ZI
x

ziekenhuisbreed
x

Voor punt 4. Overige zie « verdeling van de kosten 4. Overige » hierna.

Verdeling van de meerkosten 2. Personeel
 De verdeling van de meerkosten voor personeel is dezelfde als deze die de deelnemende
ziekenhuizen in de enquête hebben ingevuld, d.w.z. dat de kosten voor bijkomende VTE’s
in de Covid-dienst worden toegewezen aan het niet-Covid-forfait en de VTE’s in de nietCovid-dienst worden toegewezen aan het forfait ziekenhuisbreed.
 Wat de meerkosten betreft, wordt dezelfde toewijzing toegepast als in het vorige punt
en ze hebben enkel betrekking op de kosten die in de verschillende onderdelen zijn
opgenomen. Het gegarandeerde loon wordt toegevoegd aan het forfait ziekenhuisbreed.
 Psychosociale ondersteuning : deze meerkost was opgenomen in de enquête, maar is
niet opgenomen in de meerkostenforfaits. (cf. FRZV/D/517-8)

Verdeling van de meerkosten 3. Werking
 De kosten van verbruiksgoederen (d.w.z. kosten = aangepaste kosten) werden allemaal
toegewezen aan het forfait « Covid niet IZ », aangezien deze kosten enkel betrekking
hebben op kosten in verband met de Covid-19-activiteit.
 De kosten van het persoonlijk beschermingsmateriaal zijn volgens de volgende
procedure verdeeld ( de zelfde als voor de AZ):
- 50% in het "Ziekenhuisbreed" forfait , toe te wijzen aan alle VTE, dus een "basis"
bedrag voor beschermingsmateriaal wordt gegeven aan alle VTE (inclusief VTE in
Covid diensten)
- 50% wordt toegekend aan het forfait dat verband houdt met de Covid-19 activiteit
 De kosten van de ondersteunende diensten worden verdeeld volgens dezelfde verdeling
als die voor het persoonlijke beschermingsmateriaal (hierboven), d.w.z. 50-50.

Verdeling van de meerkosten 4. Overige
 Elk forfait werd vervolgens verhoogd met dit percentage: 5%. Dit percentage werd
gekozen in het advies van de FRZV over de AZ en werd op dezelfde manier gebruikt voor
de PZ. (cf. FRZV/D/517-8)
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2. Welke parameter voor financiering van welk forfait ?

forfait "opstart"

parameter

covid niet IZ

Per betaalde VTE
finhosta

Per Covid-dag op niet IZ

ziekenhuisbreed

betaalde VTE finhosta per
maand

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de parameters voor het toekennen van de
verschillende meerkostenforfaits per ziekenhuis in het kader van de forfaitaire financiering van
de meerkosten. Dit deel van het advies verduidelijkt om welke parameters het juist gaat en
welke gegevensbron ze aanspreken.
 Het forfait « opstart » wordt aan elk ziekenhuis toegekend op basis van het aantal VTE’s
Finhosta 2018 per ziekenhuis, als maatstaf voor de grootte van het ziekenhuis en een
betere correlatie dan covid-bedden. Om het onderscheid tussen ziekenhuizen met en
zonder gesalarieerde artsen te neutraliseren, wordt personeelscategorie 0 niet in
rekening gebracht bij de bepaling van het aantal VTE (dezelfde methodologie als bij de
AZ). Het forfait wordt toegekend op basis van de VTE, excl. personeelscategorie 0, maar
dient daarentegen wél om meerkosten van persoonlijk beschermingsmateriaal van
zowel personeel in loondienst als voor zelfstandigen te compenseren, voor zover de kost
initieel ten laste van het ziekenhuis lag.
 Het forfait “COVID-19 niet IZ” wordt toegekend aan de ziekenhuizen op basis van het
aantal COVID-19 patiëntendagen niet IZ afkomstig uit de resultaten van de inzameling bij
de PZ met betrekking tot het verzoek om aanvullende informatie (cf. Procedure:
Gegevensverzameling voor berekeningen forfaits "COVID-19 meerkosten" van 20
oktober 2020).
Na een grondige analyse in de WG is het aantal COVID-19 patiëntendagen dat voor de
forfaits wordt weerhouden de som van het aantal "bevestigde en vermoedelijke"
patiëntendagen voor de periode van maart tot juni.
 Het "Ziekenhuisbreed" forfait wordt op dezelfde manier als het forfait “opstart”
toegekend.
3. Resultaat per forfait voor de ziekenhuizen
De forfaits werden berekend op basis van de aangepaste totalen en de waarde van de parameter
voor elk forfait. Voor elk forfait werden 4 bedragen berekend om rekening te houden met de
mogelijke bijkomende VTE die onder het toepassingsgebied van het Zorgpersoneelsfonds vallen.
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Welke VTE ten laste genomen worden van het Zorgpersoneelsfonds dient verder uitgeklaard te
worden en is geen onderwerp van dit advies.
1. Het eerste bedrag van elk forfait is het totaal dat rekening houdt met alle bevraagde
meerkosten in de hele enquête.
2. In het tweede bedrag zijn vervolgens de kosten van alle bijkomende VTE uitgesloten.
Alle bijkomende VTE dienen in dat geval in aanmerking te komen voor het
Zorgpersoneelsfonds.
Tot slot nog 2 bedragen die wel meerkosten voor (bepaalde) bijkomende
ondersteunende VTE bevatten (cf. finhosta personeelscategorieën 1 en 2):
3. Voor bijkomende VTE werden alleen de bijkomende ondersteunende VTE op nietCovid-diensten meegenomen (deze zijn volledig opgenomen in het ziekenhuisbreed
forfait). Ondersteunend personeel op niet-Covid diensten komt dan niet in aanmerking
voor het Zorgpersoneelsfonds.
4. Voor bijkomende VTE werden alle bijkomende ondersteunende VTE meegenomen,
zowel op niet-Covid als op Covid diensten. In dit geval komt ondersteunend
personeel niet in aanmerking voor ZPF, bijkomend zorgpersoneel wel.
Overzicht van de forfaitaire financiering van de meerkosten voor de PZ:
waarde van de parameter
parameter
opstart
ziekenhuidbreed
Covid niet ZI

VTE Finhosta
VTE/maand
Covid-dag op niet IZ

enquête

op nationaal niveau

11298,02
11298,02
19551

15352,48
15352,48
28974

€
€
€

bedrag van forfait + 5% (overige)
Incl. VTE
totaal
excl extra VTE ondersteunend op nietCovid diensten
130,12 €
130,12 €
130,12
194,57 €
159,79 €
165,96
196,43 €
135,56 €
135,56

* Het uiteindelijke bedrag van elk forfait is telkens verhoogd met 5% om rekening te houden met
de overige meerkosten.
De tabellen in bijlage geven per forfait de detailberekening weer (bijlage 2-3-4).
De bedragen voor de PZ worden berekend op de meerkosten van de enquête. We
veronderstellen dat de meerkosten correct worden geregistreerd. In bijlage (5) vindt u details
over elk soort meerkosten per afdeling, zowel voor de AZ als voor de PZ. Dit maakt een
vergelijking van de samenstelling van het bedrag mogelijk.
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Incl. alle
ondersteunende
VTE
€
130,12
€
165,96
€
144,10

Toch stelt FRZV voor om het onderzoek naar de extra kosten van PZ in de tweede helft van het
jaar te herhalen om na te gaan of de extra kosten van dezelfde orde van grootte zijn. Indien de
vastgestelde extra kosten in de loop van het 2de semester afwijken, zullen de bedragen van de
forfaitaire bedragen worden herzien.
Bovendien moet voor het tweede semester ook de definitie van de parameter "covid-19 dagen"
worden aangepast. Voor AZ is de periode mei-juni namelijk beperkt tot bevestigde dagen, terwijl
voor PZ zowel bevestigde als verdachte Covid-dagen zijn aangevraagd. Voor AZ moet het ook
mogelijk zijn om te controleren of de parameter covid-19 dagen in de tweede helft van het jaar
moet worden aangepast.

Budgettaire raming
Het aangepaste totaal van de bevraging van de algemene ziekenhuizen werd vervolgens
vermenigvuldigd met een extrapolatiefactor om een budgettaire inschatting te maken van de
meerkosten op nationaal niveau (voor het eerste semester van maart tot juni 2020). Op deze
manier extrapoleren we de cijfers van de deelnemende ziekenhuizen (37 3) naar het totaal van
alle psychiatrische ziekenhuizen in België.
Kost enquête

extrapolatie

aanpassing

parameter

opstart
ziekenhuidbreed
Covid niet ZI

VTE Finhosta
€ 1.058.084,82 €
VTE/maand
€ 6.458.078,35 €
Covid-dag op niet IZ € 2.811.031,78 €
€ 10.327.194,95 €

1.394.646,72
8.374.298,36
3.657.492,88
13.426.437,96

HG

totaal

excl extra VTE

€ 1.997.664,70
€ 11.948.514,92
€ 5.691.310,35
€ 19.637.489,97
€ 233.683.568,24

€ 1.997.664,70
€ 9.812.677,91
€ 3.927.765,00
€ 15.738.107,60
€ 194.024.169,03

Incl. VTE
ondersteunend op nietCovid diensten
€
1.997.664,70
€
10.191.448,13
€
3.927.765,00
€
16.116.877,83
€
199.046.730,39

Deze tabel bevat per kolom: het type forfait, de gebruikte parameters voor de extrapolatie
van elk forfait en voor elke parameter: het aantal waarnemingen over het geheel van de
ziekenhuizen in de enquête en het aantal over het geheel van de ziekenhuizen op nationaal
niveau.
Vervolgens toont de tabel de kosten van de enquête en het resultaat van de extrapolatie op
nationaal niveau met, net als bij de forfaits, het onderscheid tussen het totale bedrag, het
bedrag zonder de extra VTE en de twee bedragen met de extra ondersteunende VTE voor
elk type forfait.
1. Voor de opstartforfait wordt de extrapolatiefactor afgeleid uit de verhouding tussen het
totale aantal VTE’s (van de kostenplaats 020 tot de kostenplaats 899) op nationaal niveau
3

37 ziekenhuizen in plaats van de aangekondigde 38 omdat, zoals voor de AZ, sommige ziekenhuizen geantwoord
hebben door hun gegevens te delen, waardoor het onmogelijk was om onderscheid te maken tussen de twee. Dus 38
ziekenhuizen hebben geantwoord, maar er worden 37 waarden per antwoord op de enquête gerapporteerd.
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Incl. alle
ondersteunende
VTE
€ 1.997.664,70
€ 10.191.448,13
€ 4.175.200,12
€ 16.364.312,94
€ 203.276.393,17

en het totale aantal VTE’s (van de kostenplaats 020 tot de kostenplaats 899) van de
ziekenhuizen die deelnamen aan de enquête.
2. Voor het forfait "Covid niet IZ" wordt de extrapolatiefactor afgeleid uit de verhouding
tussen het totale aantal nationale dagen "Covid niet IZ" en het totale aantal dagen
"Covid niet IZ" van de ziekenhuizen die deelnamen aan de enquête.
3. Voor het forfait « Ziekenhuisbreed », wordt de extrapolatiefactor op dezelfde manier
toegepast als voor het opstartforfait.
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Bijlage 1
Categorieën die in aanmerking worden genomen om de gemiddelde FINHOSTA kosten te
berekenen
ONDERSTEUNING
C1 Loontrekkend

12326 Schoonmaakpersoneel, keukenpersoneel, was en linnen personeel en
ploegbaas
12336 Burgerlijk ingenieur (in de
onderhoudsdiensten)
12337 Onderhoudswerkman (gebouwen enz…) en
ploegbaas
12376 Industrieel of technisch ingenieur
12377 Technicus (o.a. onderhoud van medisch materieel)
12396 Brancardier 8
12397 Bewakingsagent (generatiepact)
12399 Student

C2 Administratief personeel
13517 Bestuurssecretaris
13518 Bestuursassistent
13526 Medisch secretaris
13536 Boekhouder
13546 Analist
13547 Programmeur
13548 Operateur
13556 Econoom
13596 Klerk
13599 Student
13627 Ombudsman rechten van
de patiënt
13628 Intercultureel
bemiddelaar
13646 Aalmoezenier,
lekenraadgever, enz.

VERZORGEND PARAMEDISCH
PERSONEEL
C3 Verzorgend personeel
C4 Paramedisch personeel
C5 Overige
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Bijlage 2 - Opstartforfait:
Opstart
Aantal VTE 37 PZ aangepaste kost (€) 37 PZ

Kost enquête

aangepaste kost
Kosten per VTE
(stijging in %) - 37
PZ
36% €
38,50

Infrastructuur
roerende investering
en huur
ICT
klein
medischmateriaal

€

276.902,06

11298,02 €

434.921,24

€
€

11.707,44
645.282,58

11298,02 €
11298,02 €

19.265,54
809.459,78

39% €
20% €

1,71
71,65

11298,02 €

136.438,36

9% €

12,08

TOTAAL

€

11298,02 €

1.400.084,92

24% €

Kost per VTE
130,12

€

124.192,74

1.058.084,82

Opstart
Aantal VTE 37 PZ aangepaste kost (€) 37 PZ

Kost enquête

Infrastructuur
INFRA_NON_AM CF
000-014
INFRA_LOC CF 000014
INFRA_NON_AM CF
020-099
INFRA_LOC 020-099
INFRA_NON_AM CF
200-499
INFRA_LOC CF 200499
INFRA_NON_AM CF
500-899
INFRA_LOC 500-899

€

roerende investering
en huur
€
Pompes injections
Invest
Pompes Injections
Location
Oxygénothérapie
Invest
Lits Location
Autres Location

aangepaste kost
Kosten per VTE
(stijging in %) - 37
PZ
434.921,24
36% €
38,50

276.902,06

11298,02 €

22047,23

11298,02 €

37.297,58

41% €

3,30

1560,7

11298,02 €

2.686,88

42% €

0,24

75252,5
6125,99

11298,02 €
11298,02 €

123.286,98
11.076,14

39% €
45% €

10,91
0,98

138877,44

11298,02 €

204.624,75

32% €

18,11

9938,2

11298,02 €

17.466,14

43% €

1,55

20300
2800

11298,02 €
11298,02 €

33.551,81
4.930,96

39% €
43% €

2,97
0,44

11.707,44

11298,02 €

19.265,54

39% €

1,71

3291,2

11298,02

5438,203602 €

0,39 €

0,48

94

11298,02

155,3205939 €

0,39 €

0,01

5427,76
535,2
2359,28

11298,02
11298,02
11298,02

8724,698738 €
914,7779135 €
4032,543415 €

0,38 €
0,41 €
0,41 €

0,77
0,08
0,36

13

ICT

€

645.282,58

GSM

€

19.308,28

Ordinateurs (écrans,
tablettes, etc.)

€

466.173,76

Téléphonie
Licences
Extension
Sécurité
Autres

€
€
€
€
€

27.931,00
47.778,12
12.026,66
3.600,00
68.464,76

klein
medischmateriaal

€

124.192,74

TOTAAL

€

84.091,42

Opstart
11298,02 €
11298,02 €

809.459,78
36.187,71

20% €
47% €

71,65
3,20

11298,02
11298,02
11298,02
11298,02
11298,02
11298,02

€
€
€
€
€
€

528.750,40
48.837,13
64.923,83
23.522,25
7.050,75
100.187,71

12%
43%
26%
49%
49%
32%

46,80
4,32
5,75
2,08
0,62
8,87

11298,02 €

136.438,36

11298,02 €

1.400.084,92
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€
€
€
€
€
€

9% €

12,08
Kost per VTE
94% €
130,12

Bijlage 3 – forfait covid niet ZI

15

Bijlage 4 – Forfait ziekenhuisbreed
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Bijlage 5 – Vergelijking PZ en AZ
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