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Rééquilibrage de la nomenclature pour la 
biologie Clinique, la génétique, l’anatomo-
pathologie, la radiothérapie et la médecine

nucléaire

Herijking van de nomenclatuur voor
klinische biologie, genetica, pathologische

anatomie, radiotherapie en nucleaire
geneeskunde

FASE 1A
September 2019 – April 2020 
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Nieuwe nomenclatuur nodig?
Methodologie voor nieuwe classificatie 
OF herstructurering

FASE 1A

Herstructurering of opmaak nieuwe 
classificatie

FASE 1B

Waardering aangepaste nomenclatuur

FASE 2

Tijdslijn herijking nomenclatuur

April 2020 December 2021

Add some explanation

FASE 3

Tarifering aangepaste nomenclatuur
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Radiotherapie

Huidige situatie: werking en financiering

Uitdagingen voor de toekomstige situatie / nomenclatuur

Internationale standaarden / Best practices op vlak van indeling in activiteiten en 
financiering

Wat is de haalbaarheid van het splitsen van het intellectuele werk van de arts van alle 
andere kosten

Principes voor de toekomstige financiering en nomenclatuur
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Anatomo-
Pathologie

Art 11

Klinische biologie

Micro-
biologie

Hematologie

Nomenclatuur radiotherapie

Genetica

Art 33

Chemie

Art 3 §1
• AII en B: door elke arts realiseerbaar

• C: courante prestaties door iedere specialist
Art 24

• Grootste deel van de klinische biologie

Nucleaire 
geneeskunde

Nucleaire 
geneeskunde 

in vitro (§2 B e)

Nucleaire 
geneeskunde in 

vivo (§2, excl. B e)

Art 32

Art 33bis, 33ter: op menselijk DNA

Moleculaire biologie

Art 24bis:
op genetisch 

materiaal 
micro-

organismen

Radio-
therapie

Radiotherapie-
Oncologie (§1)

+ Art 19

Art 18
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Gebruik artikel 18 voornamelijk door nucleaire geneeskunde 
en radiotherapie

27,35%

47,33%

2,85%

14,55%

3,27%

4,66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Arts-specialist voor de radiotherapie-oncologie

Arts-specialist voor de nucleaire geneeskunde

Arts-specialist vor de nucleaire geneeskunde en in de radiotherapie-oncologie

Arts-specialist voor de klinische biologie met bijzondere bekwaamheid in nucleaire geneeskunde in vitro

Apotheker bioloog

Overige

Aantal onderzoeken uit artikel 18 per specialisme

51,86%

43,49%

2,49%

0,42%

0,10%

1,64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Arts-specialist voor de radiotherapie-oncologie

Arts-specialist voor de nucleaire geneeskunde

Arts-specialist vor de nucleaire geneeskunde en in de radiotherapie-oncologie

Arts-specialist voor de klinische biologie met bijzondere bekwaamheid in nucleaire geneeskunde in vitro

Apotheker bioloog

Overige

Budget gespendeerd aan artikel 18 per specialisme

97,83%

77,53%

Bron: Data RIZIV 2018¹
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Gebruik artikel 18 §1 voornamelijk door radiotherapie

Art. 18 §1 – Radiotherapie-oncologie Aantal Budget

Arts-specialist voor de radiotherapie-oncologie 99,4% 99,4%

Arts-specialist voor de nucleaire geneeskunde en in de radiotherapie-oncologie 0,6% 0,5%

=> Art 18 §1 wordt (bijna) alleen door radiotherapeuten gebruikt!

Bron: Data RIZIV 2018¹
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Huidige situatie: radiotherapie

1. Types behandeling in radiotherapie

2. Nomenclatuur radiotherapie

3. Huidige financiering radiotherapie

4. Activiteiten binnen radiotherapie

5. Geografische spreiding radiotherapiecentra
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Types behandeling in radiotherapie

Radiotherapiebehandelingen uitgevoerd door alle centra:
1. External beam radiotherapy (EBRT) (waaronder specifieke technieken zoals SBRT, IMRt, …)

Uitwendig toedienen van ioniserende stralen van hoge energie door een bron buiten het lichaam

Radiotherapiebehandelingen uitgevoerd door +/- 17 primaire centra: 
1. Brachytherapie (BR)

Lokaal: radioactieve bron in of dicht tegen doelvolume geplaatst. 

Radiotherapiebehandelingen uitgevoerd door enkele centra:
1. Intra-operatieve radiotherapie (IORT) 6 ziekenhuizen
2. Orthovoltage radiotherapie 7 centra

X-stralen met lage energie voor oppervlakkige tumoren

Bron: KCE rapport 289 (2017)
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Huidige situatie: radiotherapie

1. Types behandeling in radiotherapie

2. Nomenclatuur radiotherapie

3. Huidige financiering radiotherapie

4. Activiteiten binnen radiotherapie

5. Geografische spreiding radiotherapiecentra
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Nomenclatuur radiotherapie

EBRT

1. Behandeling met uitwendige bestraling
1. Categorie 1 444113 444124
2. Categorie 2 444135 444146
3. Categorie 3 444150 444161
4. Categorie 4 444172 444183

95 % van de R/

Andere behandelingen

1. Curietherapie 
1. Categorie 5 444290 444301
2. Categorie 6 444312 444323
3. Categorie 7 444216 444220
4. Categorie 8 444253 444264
5. Categorie 9 444231 444242
6. Categorie 10 Geschrapt Geschrapt

2. Categorie 9: elektronen behandeling 444194 444205
3. Conventionele behandeling met x-stralen

1. Categorie 11 444334 444345

Bijkomende honoraria 

1. Bijkomende honoraria 14x2

5% van de R/

OUTDATED

Tijdelijke oplossing (stereotactische RT): Artikel 56

Bron: RIZIV, Prof  Y. Lievens
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Nomenclatuur radiotherapie OUTDATED

1. Nieuwe (complexe) technieken 
Vb. SBRT

2. Nieuwe bestralingsschema’s
Vb. extreme hypofractionatie (<10 fracties)

3. Kwaliteitsondersteunende activiteiten
Door hogere kwaliteitsstandaarden extra 
handelingen nodig maar dit is niet 
opgenomen in de nomenclatuur

Niet in lijn met de gebruikte technieken 

Bv. borst = categorie 2 maar behandeling 
gewijzigd: hypofractionatie

Nomenclatuur ontbreekt1 Categorieën onaangepast2
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Huidige situatie: radiotherapie

1. Types behandeling in radiotherapie

2. Nomenclatuur radiotherapie

3. Huidige financiering radiotherapie

4. Activiteiten binnen radiotherapie

5. Geografische spreiding radiotherapiecentra
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Huidige financiering radiotherapie

Honoraria  
+/-110 à 120milj.€/jaar2

1/3de

Vergoeding arts1

Federaal

Gebruikt voor financiering 
personeel, materiaal, 

administratieve en 
algemene kosten, …

Gewesten 
(verschil naargelang regio)

LINAC: 87 849,03 euro/jaar 
voor 10 jaar (Brussel en 

Wallonië) of onbepaalde 
duur 5,7

Maximum aantal EBRT-
toestellen (afhankelijk van 
activiteitenniveau van de 

dienst) 3

2/3de

Financiering personeel, 
materiaal, administratieve 

en algemene kosten1

(Om de tekorten van BFM 
vergoeding op te vangen)

A3
Investeringslasten

+/-4 milj.€/jaar 4,6

B3
Werkingskosten

+/-42 à 44 milj.€/jaar 4,6

Financiering radiotherapie
+/-160 milj. € /jaar (0,3% van budget RIZIV)2,5

BFM
25% van budget1,3 

Bron: Prof. Daisne1, Hilde Engels2, KCE rapport 2893 , RIZIV (BFM 2019)4, VBS Bijlage 4 (2017) 5 ,Fod Welzijn (Dekelver Freya)6, VIPA (Bohets Liesbet)7

RIZIV
75% van budget1,3

Artikel 56
+/-1.1 milj.€/jaar2

Onderzoeksfinanciering voor 
“ stereotactic body radiation

therapy” (SBRT) en  
accelerated partial breast

irradiation (APBI)

Gestopt op 31/12/2019
SBRT wordt opgenomen in 

nomenclatuur (met 
verplichte registratie)



1414

Huidige situatie: radiotherapie

1. Types behandeling in radiotherapie

2. Nomenclatuur radiotherapie

3. Huidige financiering radiotherapie

4. Activiteiten binnen radiotherapie

5. Geografische spreiding radiotherapiecentra
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Activiteiten radiotherapie

Sturende processen

Kernprocessen

Ondersteunende processen

1. Eerste 
raadpleging

2. Simulatie 
van de 

behandeling

3. 
Kritische 
organen 

intekenen

4. Opmaken 
plan en 

berekenen 
dosis

5. 
Goedkeuren 

plan

6. Verificatie-
fase op 

detector

7. R/: 
positionering, 
verificatie en

bestraling

8. Wekelijkse 
consultatie 

tijdens 
behandeling

Management 
dienst 

radiotherapie

9. 
Raadpleging 

na laatste 
bestraling

Administratie
ve 

afhandeling

Bron: Prof. Daisne, Prof. Lievens, National costs and resource requirements of external beam radiotherapy: a time-driven activity-based costing model from the ESTRO-
HERO project (2019)

Kwaliteits-
management

P
er

so
n

ee
l 

ra
d

io
th

er
ap

ie
A

rt
s 3bis. 

Doelvolumes  
intekenen

7bis. 
Controle 

positionering

2bis. 
Supervisie bij 
contrast en R/ 

nevenwerk.
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Huidige situatie: radiotherapie

1. Types behandeling in radiotherapie

2. Nomenclatuur radiotherapie

3. Huidige financiering radiotherapie

4. Activiteiten binnen radiotherapie

5. Geografische spreiding radiotherapiecentra
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Geografische spreiding van radiotherapiecentra

37 radiotherapiecentra
90 EBRT-toestellen

Vlaanderen 11
Brussel 6
Wallonië 7

72 EBRT-toestellen 18 EBRT-toestellen

24 primaire centra 13 satelliet centra

Bron: KCE rapport 289 (2017)
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding 

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant 

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden
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Verstrekkingen en tarieven zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

Huidige nomenclatuur is van 2001
Sinds 2001: Evolutie behandelingstechnieken en kwaliteitsnormen

Gevolg: Nomenclatuur niet up-to-date 

NOOD AAN DYNAMISCHE NOMENCLATUUR 
Zodat nomenclatuur op elk moment representatief is voor de activiteiten en prestaties die op dat 
ogenblik gebruikt worden in radiotherapie
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding 

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid 

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant 

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden



21

Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

Categorie 1: simpel stabiel

Categorie 2: standaard daalt

Categorie 3: complex +/- gelijk

Categorie 4: meest complex stijgt

Bron: KCE rapport 289

Echte simpele palliaties stabiel
Shift in met opzet curatieve categorieën (cat. 2 wordt obsoleet)
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant 

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden 
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Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

Gevaar dat op termijn de apparaten niet meer betaalbaar zijn en de kwaliteit van RT daalt

90.000 €/jaar 
gedurende 10 jaar1

87.500 €/jaar 
Brussel en Wallonië: 10 jaar
Vlaanderen: onbepaalde duur2

Lineaire versneller: 1 mln.€1

>20 jaar geleden Nu

A3

Lineaire versneller: 2,5 à 4 mln.€2

Versnellers - MRI: 7 à 10 mln.€1

Protontherapie: 35 à 50 mln.€1

A3

Balans:    ± 0 Balans: NEGATIEF    

Bron: Prof. Daisne1, VBS bijlage 4 (2017)2

*Zonder bunker

*Zonder bunker

*Met bunker
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding 

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden 
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Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden op 
de behoeften

Optimale gebruiksratio 

= Aandeel patiënten dat minstens één keer in de loop van hun 
ziekte radiotherapie moet krijgen 

Optimaal gebruiksratio België = 53 à 54%1,2

Huidig gebruiksratio België = 35 à 39%1,2

Kankerincidentie1 Optimaal aantal te behandelen patiënten2

Behoeften afhankelijk van

=> Verwacht stijgende nood aan radiotherapie

18,1 milj. nieuwe kankerdiagnoses 26,4 milj. nieuwe kankerdiagnoses

Wereldwijd

2018 2030

=> Verwacht stijgend gebruik van radiotherapie

Bron: Kanker in cijfers, KCE rapport 2891   Radiotherapy access in Belgium: How far are we from evidence-based utilisation Lievens et al, Eur J Cancer 2017²

Behandelingstechnieken4

Complexiteit verhoogt => vergroot nood

Hypofractionatie => verkleint nood

Indicaties en doelgroepen3

Shift in indicaties: meer indicaties voor RT

Meer ouderen en zwakkere patiënten die RT krijgen
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Aantal apparaten/centra afstemmen op de behoeften in 
België

Extra capaciteit nodig tegen 2025

Bron: Borras et al. (2016)

Optimal number of courses of radiotherapy in 2012 and estimated absolute increase in optimal number of courses by 2025
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid 

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant 

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden
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Inefficiënt gebruik toestellen door kleine centra en 
onregelmatige spreiding

Grote variatie in aantal fracties/ EBRT-toestelOnregelmatige spreiding EBRT-toestellen

Bron: KCE rapport 289

Veel kleine centra
37% van de satellietcentra heeft slechts 1 EBRT-toestel  

Number of EBRT devices per 100 000 inhabitants Average number of sessions (fractions) per EBRT device by primary hospital

Number of EBRT devices per radiotherapie department
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid 

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant 

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden
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Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid

Voorwaarden om MEDICIJN op de markt te brengen = STRENG 

Voorwaarden om MEDISCH TOESTEL op de markt te brengen  = MILD
Geen vergelijkende studie met andere behandelingen/toestellen, geen economische evidentie nodig 

Verantwoordelijkheid om evidentie te verzamelen ligt bij de zorgverlener

=> Vertraagd correcte financiering

Bv Protontherapie

België: 2 centra die ermee starten, (nog) geen evidentie voor de behandeling

Frankrijk: overheid stuurt project uit, zo start een doordacht aantal radiotherapiecentra met een 
“experimentele behandeling” + centra zijn verplicht om evidentie te verzamelen. 

Bron: Yolande Lievens (2017) Access to innovative radiotherapy: how to make it happen from an economic perspective?, Prof Daisne
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Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid

Nu wordt Art. 56 gebruikt voor coördinatie innovaties: 
(Gestopt op 31/12/2019 voor SBRT)

Combinatie van:

Evidentie verzamelen + TIJDELIJKE vergoeding behandelingsoptie

Doel:

Innovaties snel en tijdelijk implementeren en evidentie verzamelen om zo een definitief besluit te 
nemen over het terugbetalen van de innovatie

Bron: Yolande Lievens (2017) Access to innovative radiotherapy: how to make it happen from an economic perspective?, Prof Daisne
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid 

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden
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Nomenclatuur is onduidelijke en niet transparant

PROBLEMEN

1. In art 18 §2 A wordt verwezen naar prestaties van de radiotherapie uit art 18§1 
waardoor niet transparant

2. Cumul- en diagnoseregels niet overzichtelijk

3. Archaïsche taal

4. Geschrapte nummers blijven in artikel staan

5. In vitro wordt voornamelijk gebruikt door klinisch biologen maar staat in artikel 18

6. Hoofdstukken zijn niet duidelijk opgedeeld

7. Er is geen inhoudsopgave
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Uitdagingen in radiotherapie

1. Verstrekkingen en categorieën zijn niet meer in 
overeenstemming met de huidige praktijk en kostprijs

2. Complexiteit behandelingen radiotherapie neemt toe

3. Nieuwe toestellen worden steeds duurder wat de 
financiering bemoeilijkt

4. Aantal radiotherapietoestellen moet afgestemd worden 
op de behoeften in België

5. Inefficiënt gebruik toestellen door kleine RT-centra en 
onregelmatige spreiding

6. Innovaties worden onvoldoende gecoördineerd door de 
overheid 

7. Nomenclatuur is onduidelijk en niet transparant

8. Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden
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Onderhandelingen moeilijk door versnippering budget en 
bevoegdheden

A3

B3

Artikel 56 
Nomenclatuur 

Bron: protocolakkoord 2014
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Internationale standaarden / Best practices op vlak van 
indeling in activiteiten en financiering

1. Nederland

2. Spanje
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Nederland

Bron: Prof. Ben Slotman (NL), Dr. Judith Van Loon (NL)

1. Niet dynamisch genoeg: geen/ beperkte aanpassing 
=> indicaties in de verkeerde categorie waardoor 
verkeerde vergoeding.

Oud systeem Huidig systeem

Voordeel

+/- = huidig systeem in België

4 categorieën: Eenvoudig

Standaard

Intensief

Buitengewoon

Prijzen berekend o.b.v. kosten (universitair en algemeen 
apart)

Nadeel

1. Duidelijk afgelijnd wat waaronder hoort

2. Afdelingen groeien in aantal patiënten 

3. Groei in bepaalde categorieën 

DBC = Combinatie van verrichtingen (voorbereiding, behandeling, …) 
Ingeven in computer automatische bepaling van bijhorende DBC

Jaarlijks onderhandeling instituut-zorgverzekeraar over vergoeding 
DBC en plafond afspraken
=> mag niet over totaal plafond ZH gaan. 
(Kan budgetten overhevelen tussen disciplines)

Prijzen geheim
Enkel gemiddelde prijzen van het jaar ervoor worden bekend gemaakt.

Disciplines maken binnen ZH afspraken (jaarlijks) over vergoeding voor 
verrichtingen die uitgevoerd moeten worden door discipline A maar 
betaald worden aan discipline B
Bv. MRI voor radiotherapie wordt uitbetaald aan radiotherapie omdat dit in DBC 
van radiotherapie zit. Radiologie en radiotherapie maken afspraken over 
vergoeding voor deze verrichting en radiotherapie betaald radiologie.

Financiering innovaties:
Academische instituten: krijgen subsidies (algemeen, niet specifiek) vanuit de 
overheid voor innovaties en bepalen waarin dat zal ingezet worden.
Zelfstandige instituten: moeten het volledig zelf financieren met leningen van 
banken.

Centralisatie van zorg:
Minimum 4 versnellers per afdeling + 8 radiotherapeuten
Satelliet: minimum 2 versnellers
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Nederland

Bron: Prof. Ben Slotman (NL), Dr. Judith Van Loon (NL)

DBC

Voordeel

1. Tarieven worden jaarlijks onderhandeld waardoor bedragen meer aangepast zijn aan de reële kostprijs. 

2. Centralisatie => superspecialisatie: arts specialiseert zich in 2 regio’s. 
=> Radiotherapeut gaat nauwer samenwerken met de specialisten (chirurg, …) van zijn regio’s.

3. Zorgverzekeraar weet wat te verwachten en controleert mee of artsen “juist aanvragen” en juist behandelen en niet 
“sjoemelen” om meer budget te krijgen

4. Plafond: zorgverzekeraar weet welk budget maximaal naar een ZH zal gaan (vermijden van overconsumptie)

5. Overheid coördineert dure/grote innovaties: 
1. Behoeften raming om aantal vergunningen te bepalen

2. Hogere vergoeding zorgverzekeraar

6. Wachttijden openbaar waardoor incentive om de wachttijd laag te houden

Nadeel

1. Uitbetaling vergoeding zorgverzekeraar aan ZH
1. Academische + perifere centra: Budget door zorgverzekeraar uitbetaald aan ZH. 

ZH herverdeelt dit budget over disciplines => deel van radiotherapie gaat naar andere diensten

2. Zelfstandig instituut: Vergoeding zorgverzekeraar voor radiotherapie rechtstreeks bij radiotherapie 

2. Innovaties geraken moeilijk geïmplementeerd
1. Moet bewijs leveren van medische onderscheiding, kostprijs, genoeg centra die het doen alvorens het terugbetaald wordt door zorgverzekeraar => duurt lang! 

3. Ieder ziekenhuis dient zijn eigen business case in (dubbel werk)
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DBC - Nederland
Stereotactische 

bestraling?

Een 
bestralingsfractie?

A3 RT Total Body / 
Skin?

Voorbereiding RT 
zonder RX? 

Consult?

Follow-up consult?

Uitval radiotherapie
Follow-up consult 

>4 ?

FU(1-4) Follow up 
consult >= 4

FU(>4)Follow up 
consult > 4

Consult

A0 voorbereiding 
RT zonder 
bestraling

A3: Totale lichaam/ 
huid 

Intensieve 
bestraling?

EBRT met dure 
beeldvorming?

Met 3D-planning 
(imaging)?

Bestralingsfractie>6 
? 

A1: Radiotherapie A2: Radiotherapie  

A4:  3D 
radiotherapie 

A5: EBRT  met dure 
beeldvorming

A6: Intensieve 
radiotherapie

Met dure 
beeldvorming?

A7: Stereotactische 
radiotherapie 
zonder dure 

beeldvorming

A8: Stereotactische 
radiotherapie met 
dure beeldvorming

Neen

Ja
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Algemene financiering in Spanje

Spanje opgedeeld in 17 regio’s. 
Elke regio organiseert gezondheidszorg op zijn manier.

Gezondheidszorgbudget door overheid verdeeld over de verschillende regio’s. 

Vb. Radiotherapie: Catalonië (= meeste andere regio’s)

Prospectief 
budget

1. Budget voor radiotherapie goedgekeurd in parlement

2. Gaat enkel over de werkingskosten en vergoeding artsen

3. Budget verdeeld over regio’s o.b.v. verdeelsleutel (vnl. aantal 
patiënten)

4. Regionaal budget verdeeld over ziekenhuizen o.b.v. verdeelsleutel: 
#patiënten, complexiteit, …

5. Veel kleine centra RT, trend van decentralisatie (patiënt wil dichtbij 
behandeld worden)
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Innovaties en investeringen in Spanje

1. Budget investeringen = nationaal budget
2. Budget voor investeringen is onvoldoende: 

ZARA doneerde aanzienlijk bedrag => aankoop nieuwe apparatuur radiotherapie
3. Innovaties worden bijna niet gecoördineerd door overheid
4. Enkel beschikbare technologie beperkt arts in wat hij kan doen 

Weinig controle door overhei.
5. Vb. Protonentherapie: 

Tot op heden niet in Spanje. 
Patiënten die door commissie goedkeuring krijgen (= juiste indicatie), worden behandeld in 
buitenland (Frankrijk, Zwitserland).
Er starten 2 privé-centra voor protontherapie in Spanje MAAR duurder + geen regeling rond 
doorsturen patiënten naar de centra 
=> onduidelijk hoe organisatie in nabije toekomst zal zijn
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Wat is de haalbaarheid van het splitsen van het 
intellectuele werk van de arts van alle andere kosten

Nu al splitsing maar onvolledig
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Principes voor de toekomstige financiering en 
nomenclatuur binnen radiotherapie

1. Arts stimuleren om te focussen op kwaliteit

2. Financiering op basis van reële kosten

3. Financiering van waarde-toevoegende activiteiten

4. Valorisatie intellectuele activiteit 

5. Duidelijke en transparante nomenclatuur

6. Goede coördinatie en evaluatie van innovaties en 
voorwaardelijke terugbetaling voor innovaties waar 
nog onvoldoende evidentie voor bestaat + stimuleren 
om evidentie te verzamelen


