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1. Inleiding 
 

In augustus 2016 werd door Minister De Block beslist om een Pay for Performance programma in te 

voeren in de Belgische algemene ziekenhuizen. Het doel van het Pay For Performance programma is om 

de kwaliteit van zorg in de algemene ziekenhuizen te meten, te evalueren en te belonen op basis van een 

selectie van kwaliteitsindicatoren en de ziekenhuizen te stimuleren de resultaten intern te analyseren en 

verbeteracties te ondernemen. Het voormalige financieringsbudget voor de contracten kwaliteit en 

patiëntveiligheid (2007-2017) werd vanaf 2018 besteed aan Pay for Performance. Het gaat om een bedrag 

van 6 miljoen euro. De psychiatrische ziekenhuizen behouden de financiering voor de contracten kwaliteit 

en patiëntveiligheid (2 miljoen euro). Voor de Sp-ziekenhuizen is vanaf 2018 geen financiering meer 

voorzien omdat, sinds de 6de staatshervorming, de federale overheid niet meer bevoegd is voor deze 

ziekenhuizen.  

In de conceptnota van Minister De Block werden enkele criteria (uitgangspunten) gespecificeerd waaraan 

het P4P-programma dient te voldoen: 

• de indicatorenset moet zo eenvoudig mogelijk zijn, met een groeiscenario voor de toekomst en 

met indicatoren met voldoende verbeterpotentieel 

• starten met een beperkt aantal indicatoren  

• de geleidelijke invoering van een financiële prikkel 

• geen bijkomende registratielast voor ziekenhuizen 

• bewaken van perverse effecten 

 

De strategie die hiermee gepaard ging, bestond eruit om, naast outcome-indicatoren ook ziekenhuisbrede 

structuurindicatoren en pathologiegebonden procesindicatoren toe te voegen waarvan verwacht werd 

dat deze een gunstige invloed kunnen hebben op de outcomes. Eveneens werd ervoor gekozen om ook 

“patiëntenervaringen” mee te nemen in het programma, omwille van het belang ervan.  

Het Model for Implementing and Monitoring Incentives for Quality (MIMIQ) dat werd ontwikkeld door 
P. Van Herck en L. Annemans1 werd gekozen als uitgangspunt. In dit model worden enkele te volgen 
stappen onderscheiden, zowel voor het bepalen van de indicatoren als voor het bepalen van incentives. 
Daarnaast worden ook aanbevelingen geformuleerd op het vlak van communicatie, implementatie en 
evaluatie van een P4P-programma en worden belangrijke contextfactoren benoemd.  
 
Voor de reflectieoefening over de Pay for Performance programma’s van 2018 en 2019 worden de 

kernelementen uit dit model aangevuld met feedback van externen en inzichten van het P4P-team die 

in de loop van de afgelopen twee jaar vorm kregen. Deze nota werd ook beknopt besproken tijdens de 

                                                           
1 P. Van Herck et al. Pay-for-performance step-by-step: Introduction to the MIMIQ model. Health Policy 102 (2011) 
8– 17. 



  
 

Reflectienota (versie 4.0) over het Pay for Performance Programma - Februari 2020 
Greet Haelterman - Annemie Lesage - Hilde Peleman - Annemie Vlayen – Joke Wuyts   

 
 

3 
 

vergadering van de strategische werkgroep P4P van 24 oktober 2019 en hun feedback werd aan deze nota 

toegevoegd. 

 
Deze tekst bestaat uit twee onderdelen. In een eerste hoofdstuk worden 13 knelpunten benoemd en in 

het tweede onderdeel wordt een mogelijke aanpak voorgesteld. Door de huidige knelpunten te 

benoemen, te leren van eerdere ervaringen en een plan van aanpak te formuleren, kan het P4P 

programma verder evolueren en geoptimaliseerd worden. 

Deze tekst heeft niet de bedoeling exhaustief te zijn. De belangrijkste elementen worden benoemd en 

waar mogelijk worden alternatieven voorgesteld. Het beoogt een aanzet te zijn voor constructief overleg 

met alle betrokken stakeholders om het Pay for Performance programma een nieuw elan te geven. 

 

2. Knelpunten  
 

1. Van bij de start werd aangegeven dat de P4P-indicatoren geen bijkomende registratielast voor de 

ziekenhuizen mogen opleveren. Een bijkomende moeilijkheid is dat, door de versnippering van de 

gezondheidszorg, het moeilijk is om betrouwbare data op nationaal niveau te vinden. Dit heeft er 

ondermeer toe geleid dat de indicatorensets van 2018, 2019 en 2020 heel pragmatisch werden 

ingevuld (op basis van beschikbare nationale data) waardoor geen duidelijke focus kan worden 

bepaald voor het programma.  

2. Er is een gebrek aan een lang termijnvisie voor P4P. In de P4P set van 2020 komt het gebrek aan een 

strategische visie duidelijk naar voor. Er is nood aan een nationaal kader met gezondheidsobjectieven 

waarbinnen het P4P-programma moet kaderen. Momenteel is de keuze voor bepaalde indicatoren en 

domeinen (pathologieën) in de eerste plaats gebaseerd op de beschikbaarheid van data.  

3. Door het gebrek aan visie kan er ook geen programma op langere termijn worden uitgewerkt. 

Hierdoor moeten, ieder jaar opnieuw, andere indicatoren gevonden worden die niet 

noodzakelijkerwijze representatief zijn voor de kwaliteit van de geleverde zorg.  

4. Een gebrek aan visie en lange termijnplanning maakt samenwerking met de betrokken stakeholders 

(intern binnen de FOD en extern) moeilijk en ook de communicatie naar de ziekenhuizen verloopt 

daardoor niet tijdig en niet optimaal.  

5. Verschillende gekozen P4P-indicatoren zijn gebaseerd op zelfrapportering en bepaalde indicatoren 

vertonen weinig verbeterpotentieel en de vraag stelt zich of deze opportuun blijven. Voorbeelden 

hiervan zijn: de indicator over het toepassen van de WHO-taxonomie (2018 en 2019), 

patiëntenervaringen (2018 en 2019), AB-profylaxe bij totale heupprothese (2018), AB-profylaxe bij 

totale knieprothese (2019) en de indicator over het MOC (2018). De indicator ISQua-accreditatie 

(2018-2019) biedt het grootste verbeterpotentieel voor de Franstalige ziekenhuizen. 

6. Het weergeven van de resultaten in een funnel plot op basis waarvan de punten (en dus ook de 

financiering) worden toegekend, blijkt voor sommige pathologieën met lage volumes minder geschikt 
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te zijn (bv. postoperatieve mortaliteit rectumkanker). In de tussentijd wordt binnen de werkgroep P4P 

per indicator bekeken welke methode het meest geschikt is om de resultaten te evalueren en te 

visualiseren.   

7. Er kan onvoldoende nagegaan worden of de aangeleverde data betrouwbaar en valide zijn. Er is 

momenteel (nog) geen volwaardig auditsysteem dat hierin voorziet hoewel hiervoor, in het kader 

van de redesign, stappen worden gezet. Maar dit jaar is bijvoorbeeld gebleken dat sommige van de 

aangeleverde data niet correct bleken te zijn (bijvoorbeeld: de deelname aan pre- en postcampagne 

handhygiëne en de betrouwbaarheid van de resultaten voor de indicator patiëntenervaringen kan, 

door de afwezigheid van een uniforme methodologie, in vraag worden gesteld).  

8. De strategische werkgroep vervult eerder een technische dan een strategische rol. Enkele leden 

haken systematisch af. De huidige samenstelling is mogelijks geen goede afspiegeling van de 

stakeholders die betrokken zouden moeten zijn.  

9. Het tijdstip waarop data beschikbaar zijn, bepaalt het moment waarop indicatoren kunnen worden 

berekend. Pas na de berekening kan worden beslist of de indicator al dan niet behouden blijft in het 

P4P-programma van het betreffende jaar. Dit knelpunt is misschien te beschouwen als een 

opstartprobleem of als een soort “kinderziekte”.  Echter, dit is geen goede werkwijze.   

10. Een knelpunt dat hiermee samenhangt is de administratieve overbelasting, zowel voor het P4P-team 

als voor de dienst ziekenhuisfinanciering. In 2018 en 2019 werd, voor het BFM van juli, door de dienst 

ziekenhuisfinanciering gevraagd om de berekening van de P4P-budgetten af te ronden tegen einde 

april. Daarom werd de einddatum voor het berekenen van alle indicatoren vastgelegd op 15 maart. 

Zowel in 2018 en 2019 ontvingen de ziekenhuizen vervolgens in april/mei een feedbackrapport met 

de individuele resultaten van hun ziekenhuis, ter kennisneming. Wijzigingen konden tot 30 juni 

worden doorgevoerd en heel wat ziekenhuizen kregen een aangepast feedbackrapport. Wijzigingen 

met een impact op het budget werden verrekend via de inhaalbedragen in januari. Na publicatie van 

het nieuwe KB hadden ziekenhuizen tot één maand na publicatiedatum (november 2019) de tijd om 

officiële bezwaren in te dienen. Voor sommige ziekenhuizen moet opnieuw een aangepast 

feedbackrapport worden opgemaakt en bij impact op het P4P-budget zal de verrekening gebeuren 

via inhaalbedragen in juli 2020.  

11. Er bestaat onduidelijkheid over de plaats van andere initiatieven t.o.v. P4P. Vanuit de deelstaten 

(bv. VIKZ en PAQS) worden eveneens indicatoren ontwikkeld, waaronder ook PROM/PREM-

indicatoren. Open communicatie rond de ontwikkelprocessen, afstemming en coördinatie van deze 

initiatieven zijn nodig. Zo niet bestaat het risico dat er parallelle initiatieven worden ontwikkeld 

waardoor het mogelijk wordt dat, op termijn, opnieuw geen nationale data beschikbaar zullen zijn. 

12. Ziekenhuizen zijn vragende partij voor transparantie over de berekening van de indicatoren en vragen 

de individuele ruwe MZG-data op. Dit is op zich een positief signaal en getuigt van betrokkenheid en 

interesse. Het is enerzijds belangrijk om voldoende transparant te zijn naar ziekenhuizen in de 

selectie- en berekenmethode van de P4P indicatoren zodat zij de resultaten intern kunnen analyseren. 

Anderzijds valt de aanvraag van ruwe data niet onder openbaarheid van bestuur. Voor de FOD 

Volksgezondheid zou het een grote, bijkomende administratieve werklast vereisen om voor elke 

indicator 100 individuele bestanden (één bestand per ziekenhuis en per indicator) samen te stellen. 



  
 

Reflectienota (versie 4.0) over het Pay for Performance Programma - Februari 2020 
Greet Haelterman - Annemie Lesage - Hilde Peleman - Annemie Vlayen – Joke Wuyts   

 
 

5 
 

Daarnaast houdt het aanleveren van gegevens met verblijfsnummers (persoonsgegevens) risico’s in 

omdat het onduidelijk is wie deze gegevens zal ontvangen en verwerken, en of deze persoon hiervoor 

gemachtigd is gezien het risico op patiëntidentificatie. 

 

13. In de huidige werkwijze is een optimale communicatie over het P4P-programma niet mogelijk. Een 

P4P-programma kan alleen succesvol zijn indien de focus, de inhoud van de set, de 

langetermijnplanning en de wijze waarop incentives worden toegekend en berekend, tijdig, 

transparant en veelvuldig gecommuniceerd worden.  

 

3. Mogelijke aanpak: driesporenbeleid 
 

Idealiter wordt gewerkt met een vaste set van eenvoudig meetbare, valide indicatoren die op continue 

wijze gemeten en geëvalueerd kunnen worden en die representatief zijn voor de kwaliteit van zorg.  

Het ontwikkelen van een P4P-programma met een vaste set van eenvoudig meetbare indicatoren met 

een duidelijke focus en een lange termijnstrategie, zal enige tijd in beslag nemen.  Essentieel is dat voor 

deze nieuwe indicatoren nog een zeer grote verbetermarge bestaat zodat deze over een langere periode 

kunnen worden opgevolgd.  Een nieuwe set kan ten vroegste in 2022 of 2023 worden gerealiseerd. In die 

tussentijd dient het huidige programma Pay for Performance wel te worden verdergezet.  

Aangezien het huidige programma Pay for Performance verderloopt en er tegelijkertijd werk moet 

worden gemaakt van een visie, lange termijnstrategie en een nieuwe indicatorenset dient ontwikkeld te 

worden, wordt voorgesteld om de huidige werkwijze te heroriënteren in drie parallelle sporen.  

 

3.1. Spoor 1: de huidige werking wordt geoptimaliseerd 
 

De werkgroep Pay for Performance blijft behouden in de huidige vorm om de programma’s P4P van 2020 

tot 2022 (of 2023) mee vorm te geven en op te volgen.  

De werkwijze voor de P4P-programma’s tot en met 2022 (of 2023) zal wel als volgt worden 

geoptimaliseerd: 

• De huidige administratieve overbelasting zal worden beperkt. Ziekenhuizen zullen opnieuw een 

feedbackrapport ontvangen ter kennisneming van hun resultaten. Echter, eventuele wijzigingen 

zullen pas worden doorgevoerd in het najaar van het betreffende jaar, na publicatie van het nieuwe 

KB en nadat alle officiële bezwaarschriften zijn behandeld. Een eventueel aangepast P4P-budget zal 

enkel nog worden verrekend via inhaalbedragen in juli van het volgende jaar.   
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• De samenwerking met de betrokken stakeholders en partnerorganisaties wordt verder versterkt.  

• Het P4P-programma wordt jaarlijks voorgesteld op een vergadering van de Federale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen.  

• In de mate van het mogelijke zal de communicatie verder verbeterd worden.  

 

3.2. Spoor 2: de werking en de rol van de experten werkgroepen wordt 

herzien 
 

De werking en de respectievelijke rollen van de (klinische) expertengroepen worden herzien. De 

transparante betrokkenheid van klinische experten is een noodzaak en vormen een enorme meerwaarde 

bij de selectie of ontwikkeling van klinische kwaliteitsindicatoren. Echter de ontwikkeling van nieuwe 

indicatoren vereist naast specifieke expertise in het klinische domein, een gedegen onderbouwing vanuit 

wetenschappelijke evidentie, statistische ondersteuning en een brede toetsing van de indicatoren in de 

praktijk (validatie onderzoek). Het spreekt voor zich dat dergelijk validatieproces, gaande van primaire 

validatie van de geregistreerde gegevens tot validatie van de kwaliteitsindicatoren op het terrein in 

minstens een aantal ziekenhuizen, tijd vergt.  

Voor toekomstige P4P programma’s is het wenselijk om gebruik te maken van reeds bestaande, 
betekenisvolle indicatoren die een validatieproces hebben doorlopen. Vanuit federaal niveau wordt bij 
voorkeur maximaal voortgebouwd op indicatoren die ontwikkeld en gevalideerd worden op niveau van 
actoren als VIKZ, PAQS, SKR, Sciensano, KCE, etc. Voor toepasbaarheid in het P4P programma is de vereiste 
dan wel dat deze indicatoren een federaal karakter hebben en toepasbaar zijn op gans België.   
 

3.3. Spoor 3: een kerngroep P4P wordt opgericht  
 

Er wordt een kerngroep P4P met de federale partnerorganisaties opgericht. Deze groep zal instaan voor 

het ontwikkelen van een strategie en visie op langere termijn, gekaderd binnen de nationale 

gezondheidsobjectieven en zal een nieuwe indicatorenset bepalen die vanaf 2022 (of 2023) 

geïntroduceerd wordt.   

Het is wenselijk om duidelijk te communiceren naar ziekenhuizen over deze meerjarenplanning, alsook 

de ziekenhuizen tijdig te informeren over het moment waarop eerder gebruikte P4P-indicatoren worden 

hernomen en herrekend. Deze werkwijze kan een stimulans zijn voor ziekenhuizen om hun beleid 

(inclusief verbeteracties) af te stemmen op de resultaten van de kwaliteitsindicatoren in het P4P 

programma.   
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3.3.1. Samenstelling van de kerngroep P4P 
 

Het voorstel is dat de kerngroep P4P wordt samengesteld uit: vertegenwoordigers van de federale 

partnerorganisaties: de FOD Volksgezondheid, RIZIV,  Sciensano, de Stichting Kankerregister (BCR), het 

KCE.   

Ook de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen kan in deze kerngroep vertegenwoordigd worden. 

Het spreekt voor zich dat het noodzakelijk is om ook overleg met de deelstaten (VIKZ en PAQS) te 
organiseren rond indicatoren. Een mogelijk platform hiervoor is de Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid (IMC), al kunnen zij ook uitgenodigd worden in de kerngroep P4P. 

 

3.3.2. Taken van de kerngroep P4P 
 

De taak van deze kerngroep bestaat uit het ontwikkelen van een duidelijke visie een 

langetermijnstrategie voor het P4P programma, gealigneerd met de nationale 

gezondheidsdoelstellingen, met groeiperspectieven qua inhoud en budget. Alineëring van de 

langetermijnstrategie met het beleid van de minister is hiervoor wenselijk. 

 

3.4. Randvoorwaarden voor een P4P-programma van de toekomst 
 

Vertrekkende vanuit een nationaal kader met gezondheidsobjectieven waarbinnen het P4P-programma 

van de toekomst dient te kaderen, onderzoekt de kerngroep eveneens de randvoorwaarden die nodig 

zijn om te komen tot een visie, strategie en langetermijnplanning.  

Enkele belangrijke randvoorwaarden zijn ondermeer: 

• beschikken over data die toelaten om gevalideerde indicatoren te meten en koppeling van data (UPI, 

overlijdensdatum,…); 

• medewerking van de gefedereerde entiteiten en/of de door hen gemandateerde organisaties; 

• een auditbeleid ontwikkelen; 

• een progressieve opbouw van het P4P-budget; 

• partnerschappen ontwikkelen met expertisecentra (VIKZ, PAQS, universiteiten); 

• … 
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4. Besluit 
 

Deze tekst is het resultaat van een grondige reflectie binnen het P4P-team en werd meermaals besproken 

met de DG Gezondheidszorg, Pedro Facon en de werkgroep Pay for Performance.  

Ook deze versie (4.0) heeft niet het opzet om exhaustief te zijn. De belangrijkste elementen worden wel 

benoemd en de input van de strategische werkgroep P4P werd verwerkt in deze nota.  

Deze tekst beoogt een aanzet te zijn voor verder constructief overleg met alle betrokken stakeholders 

en partnerorganisaties om het Pay for Performance programma een nieuwe impuls te geven. 

 


