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NATIONALE  RAAD  VOOR  ZIEKENHUISVOORZIENINGEN 

Afdeling  Programmatie  en  Erkenning 

 

 

 
Werkgroep ad hoc: 

 

Leden: BAEYENS JP., BLOCKX P., COLLARD M., DE PAEPE R., DE WIN M., 

DETAILLEUR M., DEVOS D., GHEKIERE F., HEUSCHEN W., LUCET C., NOLIS I., 

RUTSAERT R., SMEETS Y., SMIETS P., VAN DEN OEVER R., VAN DER BREMPT I., 

VAN ROYE L., VLEUGELS A., WATERBLEY P. 

 

Vertegenwoordiger RIZIV: BOISDENGHIEN A. 

 

Vergaderdata: 14.09.05, 13.10.05, 16.11.05, 13.12.05. 

 

 

1. Opdracht 

 

Bij schrijven van 21.06.05 aan de voorzitter van de Nationale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,  

R. DEMOTTE, de Nationale Raad gevraagd erkenningsvoorwaarden voor het niet-

chirurgisch dagziekenhuis te willen uitwerken binnen een termijn van zes maanden. 

 

 

2. Status questionis dagziekenhuis 
 

Op basis van verschillende adviezen van de NRZV d.d. 11.12.1986 en 12.03.1992 over 

resp. Erkenningsnormen voor Daghospitalisatie en specifieke criteria voor het chirurgisch 

dagziekenhuis werd op 25.11.1997 het Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de 

normen waaraan de functie ‘chirurgische daghospitalisatie’ moet voldoen om te worden 

erkend uitgevaardigd. 

 

Voor het chirurgisch dagziekenhuis werden terecht strikte functionele en architectonische 

normen voorzien, daar deze activiteit om redenen van kwaliteit gebonden is aan het 

ziekenhuis en gebruik moet maken van eigen lokalen en operatiezalen, onder de leiding 

moet staan van een chirurg of anaesthesist en moet kunnen beschikken over eigen 

verpleegkundig personeel. 

 

Ook de specifieke financiering voor chirurgische dagziekenhuisactiviteit via de 

verpleegdagforfaits en het coördinatiehonorarium vanwege het RIZIV vereisen het 

beantwoorden aan de normen van het chirurgisch dagziekenhuis. 

De toen gesuggereerde en arbitraire drempelactiviteit van minstens 800 heelkundige 

ingrepen op jaarbasis, waarvan minstens de helft onder algemene anaesthesie of met een 

sleutelletterwaarde van minstens K 120 of N 200 zoals voorgesteld in het advies, werd 

echter bewust niet overgenomen in het Koninklijk Besluit over het chirurgisch 

dagziekenhuis. 
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Reeds in 1991 signaleerde de NRZV in een interimrapport dat “de activiteiten van het 

dagziekenhuis niet van meet af aan onder een overreglementering mogen worden verstikt, 

maar wel behoeften hebben aan eigen kwaliteitscriteria en aan een aangepaste 

financiering”. 

 

Adviezen van de NRZV inzake specifieke criteria voor het oncologisch en/of 

hematologisch dagziekenhuis (11.06.1992), inzake het gemengd medisch-chirurgisch 

dagziekenhuis (09.07.1992), inzake het geriatrisch dagziekenhuis als onderdeel van het 

zorgprogramma geriatrie (10.04.2003), en inzake het pediatrisch dagziekenhuis als 

onderdeel van het zorgprogramma pediatrie (09.06.2005) werden tot op heden niet 

omgezet in bindende erkenningsnormen. 

 

De vraag kan derhalve worden gesteld of de voorgestelde erkenningsnormen van de 

verschillende vormen van niet-heelkundige dagziekenhuisactiviteit beantwoorden aan de 

realiteit en een noodzakelijke voorwaarde vormen voor een kwaliteitsvolle uitoefening 

van daghospitalisatie. 

 

 

3. Het niet-chirurgisch dagziekenhuis 

 

De historische ontwikkeling van behandeling en zorg met klassieke ziekenhuisopname 

naar behandeling in dagziekenhuis is in de meeste ziekenhuizen spontaan gegroeid naar 

buitenlands voorbeeld en ingegeven door de medisch-technische evolutie (anaesthesie, 

operatietechniek), opgelegde dagenquota en beddenrestricties en door economische en 

(uitzonderlijk) persoonlijke motieven van de patiënt of diens onmiddellijke omgeving. 

 

Ook de niet-chirurgische dagziekenhuisactiviteit is in quasi-elk ziekenhuis inmiddels 

sedert vele jaren een realiteit. 

De organisatie van de structuur, die aan deze activiteit gegeven is, verschilt van 

ziekenhuis tot ziekenhuis, zonder dat dit een negatief effect zou hebben op de resultaten.  

Er is dus niet direct reden om deze dagbehandeling arbitrair te beperken door het 

uitvaardigen van architectonische normen, die veelal gepaard zouden gaan met 

verbouwingen en onnodige uitgaven. 

De niet-heelkundige dagziekenhuisactiviteit wordt veel minder bepaald door  

(infra-)structurele elementen en is eerder gebonden aan de pathologie en de 

patiëntenpopulatie ongeacht de plaats van uitvoering (dagziekenhuis, polikliniek, 

verpleegafdeling, functielokaal). 

Het is dus beter voor de niet-chirurgische behandelingen te spreken over dagzieken-

huisbehandeling of daghospitalisatie als activiteit dan wel over dagziekenhuis als plaats. 

 

De werkgroep stelt vast dat het begrip daghospitalisatie heden niet gedefinieerd is en 

aanleiding geeft tot verschillende interpretaties. 

 

Op heden bestaat er voor een deel van de niet-chirurgische daghospitalisatie een 

financiering via de verpleegdagforfaits (mini, maxi, A, B, C, D) buiten de forfaitaire 

honoraria, toezichtshonoraria en prestatiegebonden honoraria, maar voor een belangrijk 

deel van de niet-chirurgische daghospitalisatie zijn er (nog) geen verpleegdagforfaits door 

het RIZIV voorzien. 

 



 4

De Nationale Overeenkomst tussen de Verpleeginrichtingen en de Verzekerings-

instellingen (RIZIV) bepaalt in zijn Artikel 4 de voorwaarden waarin deze 

verpleegdagforfaits bij daghospitalisatie zijn verschuldigd. 

 

Bij gebrek aan adequate financiering en ten gevolge van de eerder beperkende eigen 

RIZIV-voorwaarden voor dagbehandeling wordt de verdere ontwikkeling van de 

dagziekenhuisactiviteit manifest afgeremd en gaan veel diagnostische en therapeutische 

procedures onnodig gepaard met minstens één overnachting in het ziekenhuis (definitie 

van ziekenhuisverblijf als klassieke opname). 

 

Het voorzien van een verpleegdagforfait voor een groot deel van de behandelingen, die nu 

gepaard gaan met één nacht opname, betekent dus geen meeruitgave voor de Belgische 

gezondheidszorg, maar wel een netto-besparing.  Het doorvoeren van de gewenste 

aanpassing en uitbreiding van de lijst dagbehandelingen vormt echter een meeruitgave 

voor het RIZIV-budget verpleegdagforfaits tegenover -zowel bij werkelijke substitutie als 

bij nieuwe indicaties- een besparing van het globale budget financiële middelen FOD 

Volksgezondheid, hetgeen kan verklaren waarom met twee gescheiden begrotings- en 

financieringsbevoegdheden gepaste maatregelen lang op zich laten wachten. 

 

Tenslotte is de werkgroep ook van mening dat de kwaliteit van de dagbehandeling moet 

worden gegarandeerd via het vastleggen van organisatorische normen en praktijk-

richtlijnen. 

Een voorstel van definitie van daghospitalisatie, aangevuld met een voorstel van 

financiering en kwaliteitscriteria worden in het onderstaande aldus geformuleerd. 

 

A. Definitie dagziekenhuisopname 

Tegenover de begrippen ziekenhuisopname (verblijf in het ziekenhuis dat minstens 

één nacht bedraagt) en ambulante verzorging (poliklinisch in het ziekenhuis of in het 

kabinet van de geneesheer) staat de dagziekenhuisopname of daghospitalisatie. 

 

Als dagziekenhuisopname wordt beschouwd: 

- een geplande diagnostische of therapeutische behandeling van een patiënt  

- uitgevoerd in een erkend ziekenhuis 

- welke de daadwerkelijke inzet van medisch, verpleegkundig en/of paramedisch 

personeel van het ziekenhuis vereist omwille van de medische toestand van de 

patiënt met nood aan een verlengd medisch/verpleegkundig toezicht en/of 

omwille van de medisch-technische complexiteit van de procedure en de 

veiligheid van de patiënt 

- en waarbij het verblijf geen nacht behelst. 
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Deze definitie van dagziekenhuisopname laat aldus toe om de omstandigheden van 

diagnostische en therapeutische prestaties verricht bij een patiënt, die niet in het 

ziekenhuis wordt opgenomen in klassieke hospitalisatie, te onderscheiden van dezelfde 

prestaties verricht bij een patiënt in ambulante verzorging.  Desgewenst kunnen deze 

verrichtingen in daghospitalisatie dan ook op aangepaste wijze worden vergoed. 

 

 

B. Financiering dagziekenhuisopname 

Naast de financiering van het chirurgisch dagziekenhuis via het Budget Financiële 

Middelen sedert 01.07.2002 voorziet de Nationale Overeenkomst tussen de 

Verpleeginrichtingen en de Verzekeringsinstellingen (RIZIV) in zijn Artikel 4 en in 

bijlagen resp. de voorwaarden waaronder en een limitatieve lijst van diagnostische en 

therapeutische verstrekkingen waarvoor bepaalde forfaitaire verpleegdagvergoedingen 

voor niet-chirurgische dagbehandeling worden toegekend. 

 
De verdere uitbouw van het chirurgisch en het niet-chirurgisch dagziekenhuis, die op 

heden wat wordt belemmerd door onaangepaste en zelfs ontbrekende financiering, kan 

alleen maar worden gestimuleerd door het wegwerken van de verschillen in 

kostendekking tussen volledige hospitalisatie en dagbehandeling (honoraria, nursing- 

en hotelkosten, geneesmiddelen, remgelden). 

 

Zo dienen o.m. voor het chirurgisch dagziekenhuis de standaardtijden van bepaalde 

heelkundige ingrepen voor het operatiekwartier te worden aangevuld, bij uitvoering 

in dagziekenhuis.  De lijst van heelkundige ingrepen zelf dient ook te worden 

uitgebreid met alle verrichtingen, die op veilige wijze in daghospitaal kunnen 

worden verricht. 
 

Voor de niet-chirurgische daghospitalisatie kan enerzijds de vergoeding via 

aangepaste verpleegdagforfaits verder gebeuren, mits de lijst van diagnostische en 

therapeutische prestaties wordt uitgebreid met alle zorgprestaties, die in 

dagziekenhuis worden uitgevoerd. 

 

Aan de Overeenkomstencommissie Verpleeginrichtingen-Verzekeringsinstellingen 

kan gevraagd worden deze lijstaanpassingen uit te voeren, waarbij de verbeterde 

definitie van dagziekenhuisactiviteit toelaat het onderscheid tussen dagziekenhuis en 

poliklinische ambulante verzorging te maken.   

 

In de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen kunnen regels worden 

vastgelegd over welke verstrekkingen in aanmerking komen voor daghospitalisatie 

en welke louter als ambulant worden beschouwd (cf. Art. 15 § 2 verplichte plaats 

van uitvoering aanduiden). 
 

Anderzijds kunnen bepaalde (onderdelen van) zorgprogramma’s, die zich minder 

goed lenen tot een model van prestatiegebonden (nomenclatuur) vergoeding, worden 

gefinancierd via het Budget van Financiële Middelen (FOD Volksgezondheid) aan 

de hand van een limitatieve lijst van globale opvang en zorgverlening in 

daghospitalisatie. Een goed voorbeeld hiervan is de pluridisciplinaire geriatrische 

evaluatie of check up met multipele diagnostische testen en onderzoeken met 

aanvullende consulten in daghospitalisatie. 
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C. Kwaliteitscriteria (niet-chirurgische) daghospitalisatie 

De niet-chirurgische daghospitalisatie kan preventieve, diagnostische, therapeutische 

en/of revalidatieactiviteiten omvatten in de verschillende medische disciplines en 

maakt hierbij gebruik van mankracht en middelen van het ziekenhuis. 

De organisatie van deze niet-chirurgische dagziekenhuisactiviteit kan in functie van de 

aard van de behandeling, de karakteristieken van de patiënt en de aantallen patiënten 

op verschillende plaatsen binnen het ziekenhuis gebeuren (architectonisch 

afzonderlijke dienst, annex polikliniek, beeldvormingsdienst, functielaboratorium, deel 

van verpleegafdeling) op voorwaarde dat: 

- de daghospitalisatie geen architectonische, maar wel een herkenbare en 

aanwijsbare functionele entiteit vormt 

- de daghospitalisatie een eigen en op de dagbehandeling gerichte organisatie van 

personeel, administratie en programma heeft 

- een handboek voor de verschillende dagbehandelingsprocedures bestaat 

 

De organisatie vereist het vastleggen van organisatorische normen, zoals: 

- de aanduiding van een verantwoordelijk geneesheer-specialist per discipline 

- de aanduiding van een verantwoordelijk verpleegkundige en het voorzien van 

een verpleegkundige continuïteit tijdens de uitoefening van de dagziekenhuis-

activiteit 

- de administratieve afhandeling (inschrijving, registratie, facturatie), waarbij het 

ziekenhuis zelf de plaats van uitvoering mag bepalen mits objectieve motivering. 
 

Het handboek met de verschillende diagnostische en therapeutische procedures 

dient per zorgactiviteit in detail te vermelden: 

- alle activiteiten, die als daghospitalisatie kunnen worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de definitie, inclusief de selectiecriteria voor patiënten en 

procedures 

- alle activiteiten die in voorbereiding van de daghospitalisatie moeten worden 

uitgevoerd (preoperatieve onderzoeken, informatie aan patiënt, maatregelen 

i.v.m. voorbereiding, transport, opvang en nazorg) 

- de ontslagprocedure uit daghospitalisatie en de wijze waarop de continuïteit van 

de zorg wordt gewaarborgd 

- de kwaliteitsbewaking met o.m. veiligheidsvoorschriften bij verwikkelingen, 

volledige registratie van resultaten, nevenwerkingen, fouten of ongevallen, 

opvolging met eventuele (her)opname en communicatie met de eerstelijnszorg. 
 

De betrokken Colleges van Geneesheren (FOD Volksgezondheid) kunnen worden 

belast met het uitvaardigen van uniforme richtlijnen inzake de daghospitalisatie en 

met de controle op de inhoud van voornoemde handboeken voor niet-chirurgische 

daghospitalisatie. 
 

Een permanent bijgewerkt exemplaar van dit handboek niet-chirurgische 

dagziekenhuisactiviteit voor het geheel van de in de instelling aangeboden 

dagbehandelingsvormen of per medische discipline (bv. pediatrie, onco-hematologie, 

geriatrie, gastroenterologie, pneumologie,…) opgesteld, wordt ter beschikking 

gehouden van de FOD Volksgezondheid en van de Dienst geneeskundige 

Verzorging van het RIZIV en vormt een voorwaarde van erkenning en financiering 

van de niet-chirurgische dagbehandeling in het betrokken ziekenhuis. 
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Samenvattend Besluit 

 

 
- Als dagziekenhuisopname wordt beschouwd: 

 

• een geplande diagnostische of therapeutische behandeling van een patiënt  

• uitgevoerd in een erkend ziekenhuis 

• welke de daadwerkelijke inzet van medisch, verpleegkundig en/of paramedisch 

personeel van het ziekenhuis vereist omwille van de medische toestand van de patiënt 

met nood aan een verlengd medisch/verpleegkundig toezicht en/of omwille van de 

medisch-technische complexiteit van de procedure en de veiligheid van de patiënt 

• en waarbij het verblijf geen nacht behelst. 

 

 

- De financiering van de niet-chirurgische daghospitalisatie dient te gebeuren via: 

 

• aanpassing en uitbreiding van de verpleegdagforfaits (RIZIV) voor alle zorgprestaties 

die in dagbehandeling worden uitgevoerd, waarbij de voorgestelde definitie van 

daghospitalisatie toelaat het onderscheid met ambulante extramurale zorgverlening te 

maken en de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen in zijn regelgeving de 

verstrekkingen kan aanduiden dewelke al dan niet in daghospitalisatie mogen worden 

uitgevoerd 

 

• het Budget van Financiële Middelen (FOD Volksgezondheid) voor bepaalde 

(onderdelen van) zorgprogramma’s, die zich minder goed lenen tot een model van 

prestatiegebonden (nomenclatuur) vergoeding 

 

 

- Als minimale kwaliteitsvoorwaarden voor de uitvoering van niet-chirurgische 

daghospitalisatie gelden geen rigiede architectonische normen of activiteitsdrempels, maar 

wel het vastleggen van organisatorische normen (medische en administratieve organisatie, 

aanduiding van verantwoordelijken, verpleegkundige continuïteit) en het voorzien van een 

permanent bijgewerkt handboek voor alle niet-chirurgische procedures uitgevoerd in 

daghospitalisatie. 

 

 

Het onderhavig advies betreft elke vorm van niet-chirurgische dagziekenhuisactiviteit en 

benadrukt de samenhang tussen de nood aan precieze definiëring van de dagbehandeling 

enerzijds, en de correcte financiering als voorwaarde om te kunnen voldoen aan alle gestelde 

kwaliteitsvoorwaarden anderzijds. 

 

 

______________________ 

 


