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Dit is alweer het vijfde jaarrapport van het KCE, en het heeft betrekking op het zesde activiteitsjaar. Vijf is een  

jubileumjaar, maar zes jaar is de duur van een mandaat voor de managementfuncties in de overheidsinstellingen. Voor ons, de 

algemene directie van het KCE, is dit dus ook een moment om de balans op te maken. Voor een van ons beiden was het de 

gelegenheid om aan een tweede mandaat te beginnen, terwijl de ander net bij het einde van dit zesde jaar aan boord stapte. 

In december 2009 ontvingen we trouwens ook de resultaten van de externe evaluatie van de impact van het KCE. Verder in 

dit jaarverslag gaan we hier uitgebreid op in. 

‘Balansmomenten’ zijn pas nuttig als zij leiden tot bewuste keuzen voor de toekomst. Het auditrapport over de impact 

biedt hier alleszins heel wat stof tot reflectie. De inspanningen van al onze medewerkers, de kwaliteit van onze rapporten, alle 

resultaten en aanbevelingen, …. Zij hebben immers pas zin als ze ook iets veranderen, als ze ook een aantoonbaar effect hebben 

op de zorg die uiteindelijk aan de patiënt wordt geboden.

Voor het KCE is het alleszins een uitdaging om in alle fasen van ons werk – van de samenstelling van ons jaarprogramma 

tot het formuleren van aanbevelingen – steeds oog te hebben voor de relevantie en de pertinentie voor de beleidsmakers, voor 

de zorgverstrekkers of (liefst) voor beiden. Dit wil niet zeggen dat alle partijen zichzelf ook steeds zullen kunnen terugvinden in 

onze conclusies. Maar het vraagt wel van ons dat we steeds goed naar de belanghebbende partijen luisteren. En de patiënt mogen 

we hierbij zeker niet vergeten.

In het spanningsveld tussen belanghebbenden en beleid wordt in de eerste plaats van het KCE verwacht dat het een 

wetenschappelijke en onafhankelijke analyse levert van de huidige beschikbare informatie over nieuwe technieken, organisatie-

vormen of kwaliteitsvereisten in de zorg. Streven naar meer impact mag en zal nooit ten koste gaan van de excellentie die we 

nastreven in onze studiemethoden. Maar ook zonder hierop in te boeten, blijven er een aantal kansen om onze manier van wer-

ken en communiceren te verbeteren.

Bij de start van deze tweede mandaatperiode van zes jaar, zullen wij, samen met de programmadirectie, werk maken van 

een hernieuwd managementplan. De resultaten en aanbevelingen van de audit van 2009 zullen hiervoor uiterst nuttig materiaal 

aanleveren. Het komt er niet alleen op aan de goede reputatie van het KCE hoog te houden, maar ook om te blijven zoeken naar 

manieren om onze bevindingen ook echt te laten ‘werken’.     

     

Inleiding door de algemene directie

Jean-Pierre Closon
Adjunct algemeen directeur 

Raf Mertens
Algemeen directeur
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Inleiding door de Voorzitter en  
Vice-voorzitters van de Raad van Bestuur
“De beoordelaar beoordeeld”

2009 was een erg belangrijk jaar voor het KCE. Niet alleen publiceerde het 19 rapporten, maar het onderging zelf twee 

externe audits. Nu de directie van het KCE en haar Raad van Bestuur een mandaat van 6 jaar achter de rug hebben, kan er,  

dankzij de externe evaluatie door het Rekenhof en door een internationaal auditbureau, een strategische discussie op gang wor-

den gebracht over de manier waarop de procedures en de organisatie van de studies kunnen worden verbeterd.

  

Een dergelijke evaluatie is belangrijk omdat hierdoor het vermogen van de organisatie om te beantwoorden aan haar 

doelstellingen kan worden verbeterd. In de sector van de gezondheidszorg is dit nog van groter belang omwille van de complexi-

teit van de materie en de diversiteit van de betrokken actoren.  

Zoals u zal kunnen lezen in het tweede deel van dit jaarverslag zijn de conclusies uit deze twee diagnosen erg bemoedi-

gend want zowel het professionalisme als de kwaliteit van de uitgevoerde KCE-onderzoeken worden unaniem geprezen.  

De balans is weliswaar positief, maar dat neemt niet weg dat de hooggespannen verwachtingen ten aanzien van het KCE 

en haar toekomstperspectieven belangrijk worden gevonden. Dit komt tot uiting in de denkoefening over het verhogen van haar 

toegevoegde waarde. Al deze suggesties vormen een opportuniteit om de procedures en de organisatie te verbeteren. 

De impact van de Health Technology Assesments (HTA) is doorgaans direct meetbaar, onder meer  in de aanpassing van 

terugbetalingsregelingen. Voor de domeinen Health Services Research (HSR) en Good Clinical Practice (GCP) is de situatie 

echter iets complexer. De uitwerking van HSR-aanbevelingen vereist vaak het in vraag stellen van de organisatie en financiering 

van de zorgverleners. De bereidheid om dit te doen is veel minder groot. Voor GCP wordt de verantwoordelijkheid voor veran-

dering vaak door meerdere organisaties gedeeld: de FOD Volksgezondheid bepaalt de normen, het RIZIV financiert en de  

gemeenschappen en gewesten controleren. 

De schrijvers van de auditrapporten zijn van oordeel dat de Raad van Bestuur (RVB) haar rol van “kennismakelaar” tussen 

de werelden van de wetenschap en het beleid, die beide in de RVB vertegenwoordigd zijn, ten volle speelt. De rol en de samen-

stelling van de RVB worden dus bevestigd.

We steken er nu al onze hand voor in het vuur dat het KCE, haar medewerkers en de RVB in hun volgende strategisch 

plan rekening zullen houden met dit hoogstnoodzakelijke evenwicht tussen de onafhankelijkheid van het KCE en haar onmisbare 

interacties met de buitenwereld.

Pierre Gillet, 
Voorzitter van  
de Raad van Bestuur

Frank Van Massenhove,
Vice-voorzitter van de Raad van 
Bestuur, voorzitter FOD Sociale 
Zekerheid

Dirk Cuypers,
Vice-voorzitter van de Raad  
van Bestuur, voorzitter  
FOD Volksgezondheid

Jo De Cock, 
Vice-voorzitter van de Raad van 
Bestuur, administrateur-generaal 
van het RIZIV
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Impact KCE vormt de rode draad

Waarvoor staat de afkorting KCE?
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
koos voor de afkorting KCE als samentrekking  
van Kenniscentrum - Centre d’Expertise.

De oprichtingswet van het KCE van 24/12/02 

(afdeling 3) omschrijft de opdracht die het KCE van 

de wetgever kreeg. Die opdracht houdt in dat het 

KCE de besluitvormingsprocessen in de gezond-

heidszorg en ziekteverzekering moet ondersteunen. 

Door analyses te maken en wetenschappelijke  

studies uit te voeren, staat het KCE de beleidsmakers 

bij in het nemen van beslissingen. Het KCE is niet 

betrokken bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij 

de uitvoering ervan, maar het heeft wel de opdracht 

om de weg te wijzen naar de best mogelijke oplos-

singen. En dit in een context van een optimaal  

toegankelijke gezondheidzorg van hoge kwaliteit,  

rekening houdend met de toenemende vraag en de 

budgettaire beperkingen.

De rode draad van dit jaarverslag wordt  

gevormd door twee externe auditverslagen waarin, 

via verschillende invalshoeken, de impact van de 

KCE-rapporten wordt gemeten. De ene evaluatie 

werd uitgevoerd door het Rekenhof, de andere werd 

in opdracht van het KCE uitgevoerd door het Neder-

landse audit-bureau ‘Research voor Beleid’. Een over-

zicht van de resultaten van deze audits kan u vinden 

vanaf p.49. 

Een manier om de impact van onderzoeksresul-

taten te verhogen, is ze presenteren aan een groot pu-

bliek. Naar aanleiding van de publicatie van haar hon-

derdste rapport organiseerde het KCE begin 2009 de 

ICER-conferentie, waaraan meer dan 170 belangstellen-

den deelnamen. Op p.13 blikken we hierop terug. 

En naar goede gewoonte geven we een over-

zicht van de in 2009 gepubliceerde rapporten, mét, 

waar mogelijk, vermelding van hun impact tot op van-

daag (februari 2010). 
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Eerst enkele cijfers en feiten...

Toen het KCE begin 2003 van start ging, telde het welgeteld 

2 medewerkers: de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur.  

Vandaag heeft het KCE 55 personeelsleden. Naast de drie directieleden zijn 

er 36 experten, 8 stafmedewerkers en 8 secretariaatsmedewerkers. 24 van 

hen zijn deeltijds aan de slag. In 2009 en begin 2010 traden 14 nieuwe me-

dewerkers bij het KCE in dienst, waarvan 10 experten. 6 collega’s hebben 

het KCE in diezelfde periode verlaten. Bij de selectie van nieuwe personeels-

leden is uiteraard de competentie van de kandidaten doorslaggevend, maar 

als federale instelling moet het KCE ook een zo groot mogelijk taaleven-

wicht nastreven. Begin 2010 waren er 21,7 Franstaligen en 22,1 Nederlands-

taligen (in VTE) aan boord. De onderzoeksteams zijn meestal taalgemengd 

en worden per studieproject samengesteld. (Voor alle cijfers in VTE, zie p.60)

In december 2009, anderhalf jaar na het vertrek van Dirk 

Ramaekers, kon het KCE Raf Mertens als nieuwe algemeen directeur ver-

welkomen. Het voorwoord en de conclusie van de nieuw samengestelde 

algemene directie vindt u op p.6 en 63.

Geslacht
Vrouw 33

Man 22

Leeftijd (in jaren)
20-29 7

30-39 24

40-49 15

50-59 8

60-70 1

Anciënniteit bij het KCE
Minder dan 1 jaar 12

1 – 3 jaar 13

4 – 5 jaar 8

meer dan 5 jaar 22

...over de KCE-medewerkers
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  vlnr stafmedewerkers Magalie Reynaert, Elisabeth Petit, Ellen Milants, Luc Hourlay, Gudrun Briat en Dorothée Bulté  



2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 7 8 8 1 0 7 

RIZIV 5 6 8 17 11 15 

FOD Volksgezondheid 7 10 5 11 17 13 

FOD Sociale Zekerheid 1 0 0 0 0 1 

Commissie Volksgezondheid van de Kamer 5 0 0 0 0 5 

Universiteiten of wetenschappelijke instellingen 29 24 33 37 37 11 

Zorginstellingen 20 18 9 14 21 4 

Private organisaties of privépersonen 6 22 35 56 53 44 

Internationale organisaties 0 2 2 2 2 1 

Overheidsinstellingen (niet federaal) 2 0 

Totaal 80 90 100 138 143 101 

Elke burger die interesse heeft voor gezond-

heidszorg kan op elk ogenblik onderwerpen voor  

studies voorstellen via het invulformulier op de KCE-

website. In de praktijk komen de voorstellen vooral van 

beleidsmakers, het RIZIV, de FODs Volksgezondheid en 

Sociale Zekerheid, ziekenfondsen, ziekenhuizen, zorg-

verstrekkers en universiteiten. Toch ontvangt het KCE 

ook elk jaar talrijke voorstellen van privépersonen en 

private instellingen. 

In het begin van elk jaar publiceert het KCE 

een oproep tot studievoorstellen voor het programma 

van het volgende werkjaar. Het auditbureau Research 

voor Beleid raadt ons aan om de selectieprocedure van 

de studieonderwerpen kritisch onder de loep te  

nemen, wat in de toekomst dan ook zal gebeuren. 

(meer hierover op p.51)
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...over het aantal studievoorstellen

Verdeling van de onderzoeksonderwerpen volgens de indieners van het voorstel



...over de verspreiding van de KCE-rapporten

Het KCE is wettelijk verplicht om haar rapporten 

te publiceren binnen de maand na de goedkeuring ervan 

door de Raad van Bestuur. In de praktijk kunnen alle rap-

porten op de KCE-website worden geraadpleegd en gra-

tis worden gedownload.

In 2009 werd de KCE-website 104.000 maal be-

zocht, met een gemiddelde van 285 bezoeken per dag.

Om regelmatig nieuws te ontvangen over KCE-

publicaties, uitbestedingen, vacatures, persberichten, enz. kan 

men zich registreren op de website, via de rubriek “MyK-

CE”. Momenteel zijn er op MyKCE 2.143 personen geregis-

treerd. Sinds begin 2009 stuurt het KCE elk trimester een 

elektronische nieuwsbrief naar bijna 1.200 externe ex-

perten die deel uitmaken van het KCE-netwerk (KCE-net). 

Over elk gepubliceerd rapport sturen we een 

persbericht naar de algemene en medische pers en 

staan we journalisten te woord om meer informatie te 

geven. In 2009 verschenen er in totaal meer dan 460 

artikels in de geschreven pers waarin het KCE werd ver-

noemd. De rapporten over de ziekte van Alzheimer 

(KCE-rapport vol.111), over ziekenhuisinfecties (KCE-

rapport vol.102) en over de verhouding volume chirur-

gische ingrepen en de uitkomst (KCE-rapport vol.113) 

konden in 2009 rekenen op grote persbelangstelling. De 

studies over interspinale implantaten en pedikelschroe-

ven (KCE-rapport vol.116) en over plasmaderivaten 

(KCE-rapport vol.120) vonden dan weer minder weer-

klank in de pers.

Op wat er verder met de rapporten gebeurt, 

heeft het KCE minder goed zicht. De hogervermelde  

Nederlandse externe audit geeft alleszins ook op het vlak 

van de communicatie rond de studieresultaten voldoen-

de stof tot nadenken (p.54).
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  ICT-medewerkers Kristof Rummens (l) en Geert De Meulenaere (r)  
foto doorThierry Lewyllie
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Hoeveel mag een gezond levensjaar kosten ?
… het ICER-symposium 

Ter gelegenheid van haar 100ste rapport1 

organiseerde het KCE op 16 maart 2009 een sym-

posium over het gebruik van drempelwaarden 

voor kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg. 

Meer dan 170 belangstellenden kwamen luisteren 

en mee discussiëren. Hieronder volgt een relaas 

van het symposium met twee auteurs van het 

rapport aan het woord gevolgd door enkele spre-

kers die deelnamen aan de paneldiscussie.

Economische wetenschap wordt 

wel eens de ‘wetenschap van de schaarste’ 

en de ‘wetenschap van het kiezen’ ge-

noemd. Die omschrijvingen gaan zeker op 

voor gezondheidseconomie. Terwijl de 

medische behoeften schier oneindig zijn 

– wie wil er niet in een uitstekende ge-

zondheid zo oud mogelijk worden? – zijn 

de beschikbare financiële middelen be-

perkt. En geld kan je maar een keer uitge-

ven. De overheid moet dus keuzes maken, 

ook in de gezondheidzorg.

ICER
“Om gefundeerde keuzes te maken, moet je 

kunnen vergelijken”, menen Nancy Thiry en Irina 

Cleemput, allebei gezondheidseconoom bij het KCE. 

“Een van de elementen die daarbij kunnen helpen is de 

kosteneffectiviteitsanalyse. Deze economische analyse 

bekijkt hoeveel een medische interventie kost ten op-

zichte van wat ze opbrengt aan gezondheidswinst. Die 

verhouding tussen kost en gezondheidswinst noemen 

we de ‘incrementele kosteneffectiviteitsratio’ of kortweg 

ICER (zie kader ICER op de volgende pagina.).” 

Concreet kan het in een kosteneffectiviteits-

analyse gaan om een vergelijking tussen een nieuwe 

therapie en een reeds bestaande, maar ook of het kos-

teneffectief is om iedereen te vaccineren tegen bijvoor-

beeld hepatitis A, of alzheimergeneesmiddelen ‘waar 

voor hun geld bieden’, of een antirookcampagne niet te 

veel kost voor wat ze opbrengt, enzovoort. Thiry: 

“Wanneer een nieuwe behandeling minder kost en 

meer voordelen oplevert dan de huidige standaard-

praktijk, ligt de beslissing voor de hand. In gevallen waar 

een behandeling de gezondheid verbetert, maar ze ook 

meer kost, stelt zich de vraag hoeveel zo’n bijkomend 

gezond levensjaar mag kosten”

1  KCE-rapport vol.100: Drempelwaarden voor kosten-
effectiviteit in de gezondheidszorg.
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  Irina Cleemput (l) en Nancy Thiry (r)  



ICER, een maat voor kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg

De basisprincipes van een kosteneffectiviteitsanalyse zijn relatief eenvoudig. De berekening bestaat uit drie stappen:

het verschil tussen de kostprijs (K) van de nieuwe behandeling (N) en de bestaande (B), of nog:

                                    

 (KN – KB)

Met kosten worden alle ziektegerelateerde kosten bedoeld  

(prijs geneesmiddel, consultaties, onderzoeken, hospitalisaties, …). 

het verschil in doeltreffendheid of effectiviteit (E) tussen de nieuwe en de bestaande behandeling, of:

  (EN – EB)

Gezondheidswinst drukken we meestal uit in ‘gewonnen levensjaren’ (life years gained – LYG) of in ‘gewonnen  

gezonde levensjaren’ (quality adjusted life years – QALY’s) waarbij de kwaliteit van leven tijdens de gewonnen  

levensjaren in rekening wordt gebracht.

de verhouding tussen beiden geeft de ‘incrementele kosteneffectiviteitsratio’ of ICER weer:

          ICER = (KN – KB)  /  (EN – EB)                 in € per LYG of € per QALY

De resultaten (teller en noemer) worden meestal ook los van elkaar weergegeven in twee dimensies (zie figuur) 

waarbij de bestaande behandeling centraal staat en de nieuwe behandeling een plaats in de figuur krijgt in functie 

van het verschil in gezondheidseffect (weergegeven op de X-as) en het verschil in kostprijs (Y-as).

Een nieuwe behandeling waarvan de 

ICER zich in het tweede kwadrant  

bevindt (zuidoost) kost minder en levert 

meer gezondheid dan de bestaande be-

handeling. De overheid heeft er dus alle 

belang bij om deze behandeling terug te 

betalen. 

Behandelingen waarvan de ICERs zich in 

kwadranten drie (zuidwest) of vier 

(noordwest) bevinden, leveren minder 

gezondheid dan de bestaande praktijk. 

De kans is bijzonder klein dat deze be-

handelingen worden terugbetaald. 

Bevindt de ICER zich in kwadrant één (noordoost), dan is ze beter dan de bestaande behandeling, maar ook duurder. 

Hoeveel duurder mag ze zijn? Een behandeling A (op de grafiek) die veel duurder is dan de bestaande behandeling 

en slechts een beetje gezondheidswinst oplevert, zal door de beleidsmaker waarschijnlijk als ‘niet kosteneffectief ’ 

beschouwd worden. Een behandeling B die relatief goedkoper is en meer gezondheidswinst levert, heeft een  

grotere kans om wel als doelmatig of kosteneffectief te worden aangemerkt. Maar waar ligt de grens (de drempel-

waarde) tussen wel en niet kosteneffectief? En hoe heilig is die grens?

1.

2.

3.

Vierde kwadrant
Noordwest

in LYG 
of QALY

in e

Drempel-
waarde

V
er

sc
hi

l i
n 

ko
st

Verschil in gezondheidseffect

Eerste kwadrant
Noordoost

Derde kwadrant
Zuidwest

Tweede kwadrant
Zuidoost

A

B
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Beperkingen van ICERs

De ene ICER is niet (altijd) de andere. Men moet rekening houden met een aantal methodologische beperkingen in de 

ICER-berekening. Deze zijn:

 ■ Een zinvolle vergelijking tussen ICERs van verschillende interventies is onmogelijk als de methode om de ICERs 

te berekenen verschillend zijn of de maatstaven voor de gezondheidsuitkomsten niet identiek zijn (bijv. LYG 

versus QALY’s) 

 ■ De kosten en effectschattingen zijn, per definitie, onzeker en daarom zit er ook een marge op de ICER. De 

mate van onzekerheid kan uitgedrukt worden via de berekening van een betrouwbaarheidsinterval. Een smal 

interval wijst op weinig onzekerheid, een breed op een grote onzekerheid.

 ■ Toekomstige kosten en baten moeten verdisconteerd worden. Veel mensen hechten immers meer waarde 

aan onmiddellijke gezondheidseffecten en -kosten dan aan toekomstige. Het gebruik van die discontovoeten 

kan een belangrijke invloed hebben op de waarde van de ICER. 

 ■ Het nemen van beslissingen op basis van ICERs heeft een invloed op zowel de huidige als de toekomstige 

verdeling van middelen en gezondheid. Onzekerheid over de toekomst stelt de juistheid van de huidige  

beslissing in zekere mate in vraag.

Drempelwaarde
De ICER op zich laat beleidsmakers evenwel 

niet toe om conclusies te trekken over de kosten-

effectiviteit van een interventie. Om te weten of 

een behandeling wel of niet waarde voor zijn geld 

biedt, is een referentiewaarde – een drempelwaarde 

– nodig. Boven deze waarde zou een interventie dan 

niet langer als kosteneffectief gezien worden, onder de 

drempelwaarde wel. 

“Hoe hoog die drempelwaarde dan wel moet 

liggen, is voorwerp van debat”, legt Irina Cleemput uit. 

“In theorie kan je die drempelwaarde berekenen. Ten 

minste als je uitgaat van de veronderstelling dat de  

beleidsmakers enkel geïnteresseerd zijn in het maxima-

liseren van de totale gezondheid en werken met een 

vast budget. Je kan dan de ICER voor elke medische en 

paramedische interventie berekenen en die uitzetten in 

een rangschikking van laag naar hoog. De interventie 

met de laagste ICER – de laagste kostprijs per gewon-

nen gezond levensjaar - wordt dan eerst gefinancierd, 

gevolgd door de tweede enzovoort. De ICER-drempel-

waarde zou dan de ICER van de laatste interventie in 

de ranglijst zijn die nog steeds (volledig of gedeeltelijk) 

kan worden gefinancierd met dit vast budget.” 

Maximale maatschappelijke  
bereidheid tot betalen

De theorie is mooi, maar de praktijk is vanzelf-

sprekend anders, weten ook Cleemput en Thiry. “Het is 

vandaag immers onmogelijk om voor elke medische 

interventie een ICER te berekenen. Van de meerder-

heid van medische handelingen weten we bijvoorbeeld 

niet hoeveel ze opbrengen aan gezondheidswinst, 

evenmin hoeveel ze precies kosten. Bovendien is maxi-

malisatie van de gezondheidswinst niet de enige doel-

stelling van ons gezondheidszorgsysteem. Van beleids-

makers verwachten we immers dat ze de middelen 

ook rechtvaardig en billijk verdelen (zie kader “Gezond-

heidswinst versus billijkheid” op volgende pagina).” 

Betekent billijkheid dan het einde van de ICER 

als instrument voor besluitvorming? “Nee”, meent 

Cleemput, “kosteneffectiviteit is slechts één van de vele 

overwegingen bij het maken van beleidskeuzes. Een  

diversiteit aan elementen speelt mee en in die context 

kunnen we de betekenis van een ICER-drempelwaarde 

ook heel anders invullen: bijvoorbeeld als de maximale 

prijs die een samenleving bereid is om te betalen voor 

een gewonnen (gezond) levensjaar.”
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Gezondheidswinst versus billijkheid

Voor de overheid is het bereiken van de maximale gezondheidswinst niet altijd de primordiale doelstelling. Een voorbeeld 

ter illustratie:

 ■ Behandeling 1: een antigriepmiddel met een relatief lage kostprijs en een aantoonbare, maar be-

perkte, gezondheidswinst (bvb. 1 dag minder koortsig in bed) heeft een ICER van 15.000 € per QALY. 

 ■ Behandeling 2: een geneesmiddel tegen een specifieke tumor is heel duur maar ook heel 

succesvol (het geneest bvb. 50% van de behandelde patiënten). Het heeft een ICER van 25.000 € 

per QALY. 

Omdat er jaarlijks vele tienduizenden mensen griep krijgen, heeft het eerste middel een gigantische impact op het budget, 

terwijl er voor die specifieke kankerbehandeling misschien slechts een honderdtal patiënten in aanmerking komt. De impact 

op het budget van de gezondheidszorg is bijgevolg een fractie van de griepbehandeling.

In een gezondheidsmodel waar maximalisatie van de gezondheidswinst de enige doelstelling is, zou de griepbehandeling 

voorrang krijgen en zouden de kankerpatiënten in de kou blijven staan. In een beleid waarin ook rechtvaardigheid en bil-

lijkheid meetelt, zou je bijvoorbeeld slechts 40% van de kostprijs van de griepbehandeling kunnen terugbetalen zodat er 

budgettaire ruimte komt om het kankergeneesmiddel volledig terug te betalen.

  vlnr:  Joris van Assche (FeBelGen), Leo Neels (Pharma.be),  
Raf Mertens (toen Landsbond der Christelijke mutualiteiten), Lieven Annemans (uGent en VUB)  

foto door Patrice Chalon
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De ‘maximale maatschappelijke bereidheid tot 

betalen’ is aantrekkelijk omdat ze expliciet is gebaseerd 

op de waarde die de samenleving aan de gezondheids-

zorg geeft. Maar ook hier zijn de methodologische pro-

blemen niet van de baan. Het is immers quasi onmoge-

lijk om die waarde te bepalen voor een ‘generische’ 

QALY. Het is met andere woorden moeilijk om zich 

een beeld te vormen van de waarde van een QALY los 

van enige concrete context, patiëntpopulatie, ernst van 

de aandoening, aard van de gezondheidswinst enzo-

voort. Terug naar het voorbeeld van het griep- en kan-

kermedicijn uit het kaderstuk op de vorige pagina. De 

gezondheidswinst van het griepmedicijn bestaat uit één 

dag minder snotteren en koorts voor veel mensen te-

genover genezen zijn van kanker voor een beperkte 

groep mensen. Met andere woorden, het belang dat de 

maatschappij hecht aan de ene QALY verschilt van de 

andere.

Geen Belgische drempelwaarde
In België werd geen drempelwaarde vastgelegd 

die aangeeft of een interventie te duur is in verhouding 

tot de behaalde gezondheidswinst. “Het Verenigd  

Koninkrijk gebruikt momenteel wel een drempelinter-

val voor de kost per gewonnen gezond levensjaar”, zegt 

Thiry. “Wanneer de kost per gewonnen gezond levens-

jaar lager is dan £20.000 (€23.000), wordt de terugbe-

taling van de interventie zelden in vraag gesteld. Tussen 

£20 000 en £30 000 (€34.000) moeten er bijkomende 

argumenten zijn en boven de £30 000 moeten er zeer 

sterke argumenten worden aangehaald. (zie kader  

‘Gluren bij de buren’)”

“De besluitvorming over terugbetaling van  

medische interventies is in België in de eerste plaats 

een interactief deliberatieproces, leren ons de inter-

views die we hebben gehad met vertegenwoordigers 

van de Commissie voor Tegemoetkoming van Genees-

middelen (CTG) en van de Technische Raad voor  

Implantaten (TRI)”, zegt Cleemput. “Klinische effectivi-

teit blijkt het belangrijkste wetenschappelijke criterium 

te zijn”, al wordt kosteneffectiviteit soms in overweging 

genomen in de CTG maar slechts zelden in de TRI. 

Door beide Commissies wordt de budgettaire impact 

als een belangrijkere factor gezien dan de ICER. 

Gluren bij de buren

Geen van de 10 landen die werden bestudeerd, gebruikt een unieke ICER-drempelwaarde. Momenteel hanteert het Verenigd 

Koninkrijk een ICER-drempelwaardebereik van £20.000 tot £30.000 per gewonnen QALY, maar de discussie hierover is zeker 

niet afgerond.

Sommige landen hebben getracht een impliciete ICER-drempelwaarde af te leiden uit vroegere beslissingen over de verdeling 

van middelen: in Australië vond men AU$69.900/QALY (€44.200/QALY), in Nieuw-Zeeland NZ$20.000/QALY (€10.150/

QALY) en in Canada een aanvaardingsbereik van kosten van dominante interventies (met name minder dure én meer effectieve 

interventies) tot CAN$80.000/QALY (€54.000/QALI) met een bereik voor negatief advies met betrekking tot terugbetaling van 

CAN$31.000 tot CAN$137.000/QALY (€21.000 tot €93.000/QALY). ICER-drempelwaarden of -bereiken werden voorgesteld 

door personen of instellingen in de Verenigde Staten ($50.000/QALY (€36.000/QALY)), Nederland (€80.000/QALY) en Canada 

(CAN$20.000-CAN$100.000/QALY (€13.500-€68.000/QALY)).

Zelfs in het enige land dat een expliciet bereik van drempelwaarden hanteert (VK), is de besluitvorming niet alleen gebaseerd op 

overwegingen van kosteneffectiviteit. Onlangs werden in het VK de relatieve maatschappelijke waarden gemeten voor gezond-

heidsbaten volgens de populaties waarbij deze baten werden gerealiseerd, met als doel in kosteneffectiviteitsanalyses ‘billijkheids-

gewichten’ toe te kennen aan gewonnen QALYs.
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  vlnr: Irina Cleemput (KCE), Philippe Van Wilder (toen RIZIV), Jean-Luc Frère en  
Catherine Van Der Auwera (FOD Budget en Beheerscontrole) en Christian Léonard (KCE)  

foto door Patrice Chalon

Panelgesprek
Tijdens het panelgesprek bevestigt Philippe Van 

Wilder, die ten tijde van het symposium verbonden was 

aan het RIZIV, de vaststelling van Irina Cleemput: “De 

praktijk leert inderdaad dat in het Belgisch beleid rond 

de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen de eco-

nomische aspecten slechts één van de criteria zijn, naast 

andere. Net zoals in Nederland en Frankrijk gebeurt er 

eerst een afzonderlijke uitspraak over de therapeuti-

sche waarde van het geneesmiddel. Pas nadien worden 

ook economische en budgettaire elementen in reke-

ning gebracht. Ons echt vastpinnen op een drempel-

waarde kan ook in de toekomst nooit de bedoeling zijn. 

Heel waardevolle geneesmiddelen – onder meer wees- 

en kankergeneesmiddelen – zouden dan nooit meer 

een goedkeuring voor terugbetaling krijgen.” 

Dat neemt niet weg dat er nood is aan instru-

menten die vergelijkend onderzoek tussen medische 

interventies mogelijk maken, ook op economisch vlak, 

vindt Jean-Luc Frère van de FOD Budget en Beheers-

controle: “Naast therapeutische werkzaamheid is ook 

de financiële impact van een interventie belangrijk. Het 

overheidsbudget voor de gezondheidszorg komt im-

mers uit de publieke middelen en het is logisch dat 

beleidsmakers daarover verantwoording afleggen. Die 

verantwoording heeft liefst een wetenschappelijke  

basis. Daarom vinden wij de ICER, die het mogelijk 

maakt interventies met elkaar te vergelijken op basis 

van therapeutische waarde én kosteneffectiviteit, een 

heel waardevol instrument omdat het de transparantie 

in de besluitvorming ten goede komt.”

Joris van Assche van FeBelGen, de koepelorga-

nisatie van de Belgische generieke geneesmiddelen-

bedrijven, juicht deze stelling toe: “Een goed genees-

middelenbeleid is ons inziens gestoeld op een 

besluitvorming die gerationaliseerd is en waaruit de 

emoties geëvacueerd zijn. Niet alleen voor de evaluatie 

van nieuwe geneesmiddelen, maar ook voor reeds 



bestaande geneesmiddelen. Ondanks zijn beperkingen, 

heeft de ICER een belangrijke meerwaarde in het effi-

ciënter maken van het gezondheidszorgbeleid.” 

Jonge wetenschap
Leo Neels, voorzitter van Pharma.be formu-

leert evenwel enkele bedenkingen: “Drempelwaarden 

en kosteneffectiviteit kunnen één van de elementen 

zijn in een open debat over ‘evidence based decission 

making’. Toch wil ik benadrukken dat de wetenschap-

pelijke fundamenten – ons aangereikt vanuit de  

wetenschap van de gezondheidseconomie – relatief 

jong en nog steeds een beetje experimenteel blijven. 

Dat komt goed tot uiting in de onzekerheid over de 

drempelwaarde zelf en de grote diversiteit in benade-

ring van die drempelwaarde in verschillende landen. 

Dergelijke technieken mag men daarom niet te abso-

luut gebruiken.” 

“Toch is een gezondheidszorgbeslissing in aan-

wezigheid van een ICER een betere beslissing, dan zon-

der ICER”, weerlegt Lieven Annemans, gezondheids-

econoom aan de Universiteit Gent en de Vrije 

Universiteit Brussel. “Ondanks al zijn beperkingen biedt 

de ICER toch een fundamentele houvast. Voor andere 

criteria – zoals budgetimpact, medische noodzaak,  

billijkheid – bestaat quasi geen evidence waarop we 

ons kunnen baseren om rationele beslissingen te  

nemen. Als iemand beweert dat hij ziekte A ‘erger’ vindt 

dan ziekte ‘B’, wie zal hem dan tegenspreken?”

Prijsmaximalisatie of prijsvermindering?
De ICER-drempelwaarde kan overigens een 

instrument zijn dat aan twee kanten snijdt, menen som-

migen: het kan met name door de industrie gebruikt 

worden als een manier om de kostprijs van een nieuwe 

behandeling kunstmatig te maximaliseren. In plaats van 

een beslissingsinstrument heeft de ICER dan al  

gespeeld vóór de beslissing wordt genomen.

“Maar de ICER kan ook in de andere richting 

werken”, meent Catherine Van Der Auwera van de 

FOD Budget en Beheerscontrole. “Enkele jaren nadat 

de terugbetaling van een geneesmiddel is goedgekeurd, 

zouden we de ICER opnieuw kunnen berekenen.  

Er kan immers een nieuwe context zijn ontstaan –  

bijvoorbeeld veel meer gelijkaardige behandelingen zijn 

op de markt gekomen – of we hebben een beter zicht 

op de werkelijke therapeutische waarde van het ge-

neesmiddel. Moeten we de prijzen dan op zeker ogen-

blik niet kunnen herijken op basis van het werkelijke 

effect en de return?” 

In welke richting kosteneffectiviteitsevaluaties in 

de gezondheidszorg zullen evolueren, is vooralsnog on-

duidelijk, “maar in de besluitvorming over de verdeling 

van middelen in de gezondheidszorg moet weten-

schappelijk onderzoek – óók economisch – een plaats 

blijven krijgen”, argumenteren Cleemput, Thiry en an-

dere KCE-medewerkers in KCE-rapport vol. 100. Dit 

laat beleidsmakers toe om hun argumenten weten-

schappelijk te onderbouwen. Bovendien moet kosten-

effectiviteit één van de criteria zijn in de besluitvorming 

rond gezondheidszorg aangezien het onethisch is om 

economische efficiëntie te negeren in beleidsbeslissin-

gen. Tot slot roepen ze beleidsmakers op om alle  

criteria die aan de basis liggen van hun beslissingen, 

transparant toe te lichten. Dat zijn ze verplicht aan ons 

democratisch bestel.

 

De presentatie van Irina Cleemput, de paneldiscussie en een reportage over ICER kunnen integraal bekeken worden op de 

KCE-website: www.kce.fgov.be

H
et

 K
C

E

19



Good

Analyse klinische praktijk en ontwikkeling klinische  
praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practice)

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen 
(Health Technology Assessment)

Organisatie en financiering van de gezondheidszorg  
(Health Services Research)
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Clinical Practice
…ondersteuning van de medische praktijk

Een van de belangrijkste taken van het KCE be-

staat erin de gangbare medische praktijk kritisch te ana-

lyseren in het licht van bestaande richtlijnen en recente 

wetenschappelijke bevindingen. Daarnaast moeten de 

richtlijnen regelmatig aan de steeds evoluerende  

evidence worden aangepast. Dit alles moet gebeuren 

zonder de professionele autonomie van de arts teveel 

in gedrang te brengen. Voor deze studies werkt het KCE 

meestal samen met andere 

Belgische en internationale 

wetenschappelijke organisaties.

Tot op vandaag was de 

impact van de KCE-studies in 

het domein van Good Clinical 

Practice eerder beperkt. De re-

den hiervoor is dat het KCE 

weinig of geen controle heeft 

over de mate waarop de klini-

sche richtlijnen in de praktijk 

worden toegepast. Het zijn de beroepsorganisaties die al 

dan niet zorgen voor de verspreiding van de richtlijnen 

onder hun leden. Van hun kant kunnen de beleidsmakers 

ervoor zorgen dat de aanbevelingen van een ‘Good Clini-

cal Practice’-studie in de praktijk worden toegepast door 

de terugbetalings- en/of programmatieregels aan te pas-

sen aan de nieuwe richtlijn (zoals het geval was na KCE-

rapport vol. 109 over EEG en geëvokeerde potentialen).

Hierna vindt u een overzicht van de studies die het KCE in 2009 beëindigde in het domein van Good Clinical 

Practice. Op de website van het KCE (www.kce.fgov) vindt u de volledige versie van deze rapporten.
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  vlnr, KCE-experts Joan Vlayen, Françoise Mambourg, Dominique Paulus, Marijke Eyssen,  
Jeannine Gailly, Germaine Hanquet en Julien Piérart.  
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AsPECiFiEKE nEKPijn
… gecombineerde behandeling de beste

De Belgische bevolking veroudert 

en leidt een zittend leven. Daardoor neemt 

het aantal gewrichtsklachten, waaronder 

aspecifieke nekpijn, toe. Aspecifieke nekpijn 

is plots optredende of reeds langer be-

staande nekpijn waarvoor men geen licha-

melijke oorzaken vindt. In samenwerking 

met kinesitherapeuten, huisartsen en medi-

sche specialisten, bekeek het KCE het 

meest recente wetenschappelijke bewijs-

materiaal, met de bedoeling bij te dragen 

tot een optimale verzorging van nekpijn.

Diagnose: uitsluiten van ernstige 
onderliggende oorzaak

Om de diagnose te stellen, dient de 

arts allereerst te luisteren naar de ziektege-

schiedenis en de klachten van de patiënt 

(anamnese), en dan een lichamelijk onder-

zoek uit te voeren. De bedoeling is na te 

gaan of er geen alarmsymptomen aanwezig 

zijn die kunnen wijzen op een ernstige on-

derliggende oorzaak, zoals tumoren, ontste-

kingen, enz. Is dit niet het geval, dan is er 

sprake van aspecifieke nekpijn. Het is in de 

wetenschappelijke literatuur niet bewezen 

dat aanvullende medische beeldvorming 

dan nog nuttig is. Bovendien wijzen radiolo-

gisch vastgestelde afwijkingen, zoals slijtage 

van de tussenwervelschijven, of de aanwe-

zigheid van artrose, niet noodzakelijk op 

slechtere vooruitzichten voor de patiënt.

Behandeling: alleen effect van 
gecombineerde behandeling 
overtuigend bewezen

Een gecombineerde of “multimo-

dale” behandeling is de enige waarvoor 

wetenschappelijk overtuigend bewijs be-

staat dat ze op korte en lange termijn de 

pijn vermindert en het functioneren van de 

patiënt verbetert. Ze bestaat uit lichaams-

oefeningen onder toezicht van een profes-

sionele zorgverlener, gecombineerd met 

mobilisaties en/of manipulaties (gecontro-

leerde bewegingen uitgevoerd door de 

therapeut) van de nek.

Voor het effect van geïsoleerd uit-

gevoerde lichaamsoefeningen, manipulaties 

en mobilisaties bestaat geen wetenschap-

pelijk bewijs of spreken de studies elkaar 

zelfs tegen. Dit geldt ook voor andere be-

handelingen zoals tractie, elektrotherapie, 

lasertherapie, acupunctuur, zachte kragen, 

inspuitingen met Botulinum toxin A of 

koolzuurgas en de inname van medicatie 

(paracetamol, ontstekingremmers en spier-

verslappers). 

Het KCE raadde aan om de weten-

schappelijke vaststellingen van dit onder-

zoek te gebruiken bij het uitwerken van 

klinische richtlijnen voor artsen, kinesithera-

peuten en andere zorgverleners. Deze 

richtlijnen zullen hen helpen om nog betere 

keuzes te maken bij de diagnose en behan-

deling van aspecifieke nekpijn. 

KCE-rapport vol.119:  

Aspecifieke nekpijn: diagnose en 

behandeling. In samenwerking met 

Universiteit Antwerpen.

Dominique Paulus, senior arts expert en 
Marijke Eyssen, arts expert: 

“Dit literatuuroverzicht is een logische voortzetting van het rapport over chronische rugpijn 

(KCE-rapport vol.48), dat zeer frequent online geraadpleegd werd. De huidige studie brengt 

jammer genoeg aan het licht dat er weinig wetenschappelijke evidentie bestaat voor een 

meerderheid van de behandelingen die momenteel vaak uitgevoerd worden bij aspecifieke 

nekpijn. Het goede nieuws is dat het gecombineerd aanbieden van bepaalde technieken 

efficiënt kan zijn. Het is nu aan de zorgverleners om dit literatuuroverzicht om te zetten in 

een werkinstrument dat nuttig is wanneer zij met dit type van klachten geconfronteerd 

worden.” 



ELECTroFYsioLoGisCHE TEsTEn
...niet altijd aanbevolen

Bij patiënten met neurologische of 

psychiatrische klachten en/of aandoeningen 

wordt er vaak een EEG, EP of ERP uitge-

voerd. Deze testen worden afgenomen om 

een diagnose of prognose te stellen, of om 

de behandeling te sturen of op te volgen.

Een EEG (elektro-encefalogram) 

meet de elektrische activiteit in de hersenen. 

Hiervoor worden er een twintigtal elektro-

den in een soort muts op het hoofd ge-

plaatst. Bij ‘evoked potentials’ (EP) worden 

de veranderingen in de hersenactiviteit gere-

gistreerd na het toedienen van prikkels zoals 

tonen, lichtflitsen of elektronische stimulatie 

van de huid. ‘Event-related potentials’ (ERP) 

worden op dezelfde manier als de EP’s ge-

meten, maar de geteste persoon moet daar-

bij prikkels van elkaar onderscheiden.

In welke gevallen worden deze 
testen het best uitgevoerd ?

Het KCE beveelt een EEG aan, on-

der andere bij vermoeden van epilepsie, bij 

de diagnose van de ziekte van Creutzfeldt-

Jacob en hersenontsteking, bij de prognose 

van comateuze patiënten en van hersen-

schade bij pasgeborenen. EP’s worden o.a. 

aangeraden voor de diagnose van akoes-

tisch neuroma (een goedaardige tumor op 

de oorzenuw), van multiple sclerose bij 

twijfelgevallen, en van neuropathie (het niet 

goed functioneren van een of meer fysieke 

zenuwen). Het KCE beveelt ERP’s niet aan 

voor de diagnose, prognose en opvolging 

van patiënten in de klinische praktijk. 

Kost van de testen
EEG’s en EP’s worden op grote 

schaal uitgevoerd en terugbetaald door de 

Belgische ziekteverzekering. Jaarlijks betaalt 

het RIZV meer dan 24 miljoen € voor 

meer dan 400.000 EEG’s. Het gebruik er-

van is de laatste 10 jaar wel stabiel geble-

ven. EP-testen kosten de gemeenschap 

ongeveer 17 miljoen € per jaar. In tegen-

stelling tot EEG steeg het gebruik van EP 

de laatste 10 jaar wel, tot ongeveer 

200.000. ERP’s hebben geen afzonderlijke 

nomenclatuurcode en worden dus normaal 

gesproken niet terugbetaald. Bepaalde  

artsen factureren ze toch onder nomencla-

tuurcode van EEG of EP. Daardoor kan het 

gebruik ervan niet onderzocht worden.

Terugbetaling ERP  
niet aanbevolen

Omdat er ten tijde van het onder-

zoek onvoldoende wetenschappelijk bewijs 

bestond voor het nut van ERP raadde het 

KCE aan om deze testen niet terug te be-

talen en om de terugbetaling ervan onder 

de codes van EEG of EP opnieuw te bekij-

ken. Er bestond evenmin een klinische 

rechtvaardiging om 2 of 3 verschillende EP’s 

bij dezelfde patiënt uit te voeren en terug 

te betalen. 

Het rapport veroorzaakte hevige 

reacties bij de betrokken artsenspecialisten. 

Het is nu afwachten of het RIZIV stappen 

zal ondernemen om de regels voor terug-

betaling te herzien.

KCE-rapport vol.109:  

De waarde van EEG en geëvokeerde 

potentialen in de klinische praktijk.
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Frank Hulstaert, 
senior arts expert: 

“Zoals voor andere technieken stelt zich 

ook hier de vraag in hoeverre de RIZIV-

nomenclatuur mag gebruikt worden om 

nieuwe indicaties van een verfijnde tech-

niek zoals ERPs te evalueren. Specifieke 

fondsen voor toegepast klinisch onder-

zoek zouden hier een meer gepaste op-

lossing bieden, maar buiten sponsoring 

van onderzoek door de farmaceutische 

industrie, zijn de fondsen in België hier-

voor nog zeer beperkt.” 
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PAnCrEAsKAnKEr
…naar een gestandaardiseerde aanpak

Het College voor Oncologie, het 

KCE en de FOD Volksgezondheid ontwik-

kelen sinds een aantal jaren samen natio-

nale praktijkrichtlijnen voor de behandeling 

van kanker. Na darm-, borst-, slokdarm- en 

maagkanker is het nu de beurt aan pancre-

askanker. Een grote groep experts werkte 

hieraan mee en waakte over de inhoud. 

De vooruitzichten bij pancreas-

kanker zijn nog steeds niet goed. Bij de 

meerderheid van de patiënten zal de  

tumor niet chirurgisch kunnen verwijderd 

worden en is een palliatieve behandeling 

de enige mogelijkheid. Slechts 5 % van de 

patiënten overleeft langer dan 5 jaar.

De richtlijn behandelt de belang-

rijkste fases in de aanpak van pancreaskan-

ker, gaande van diagnose tot behandeling, 

opvolging en palliatieve zorg. De diagnose 

van pancreaskanker is gebaseerd op een 

combinatie van lichamelijk onderzoek, een 

CT scan en eventueel een echo-endosco-

pie, waarbij een flexibele slang in het or-

gaan wordt ingebracht. 

Voor de behandeling van de kan-

ker is chirurgie – indien mogelijk – de eni-

ge optie voor genezing. Voor patiënten bij 

wie chirurgie niet mogelijk is, kan een pal-

liatieve behandeling met chemotherapie 

overwogen worden, eventueel aangevuld 

met bestraling. Bij deze patiënten is een 

ondersteunende behandeling met voe-

dingsadvies en pijnbestrijding van groot 

belang voor de levenskwaliteit. Daarnaast 

kunnen ze ook baat hebben bij psycholo-

gische ondersteuning. 

Net zoals bij de vorige vormt deze 

richtlijn een aanzet tot het ontwikkelen 

van kwaliteitsindicatoren. Op die manier 

kan worden nagegaan of de richtlijn wordt 

toegepast. De kwaliteit van de kankerzorg 

krijgt momenteel veel aandacht in het  

Nationaal Kankerplan. Het is ook het  

onderwerp van een lopend KCE-project 

waarvan de resultaten in 2010 mogen  

verwacht worden.

KCE-rapport vol.105: 

Wetenschappelijke ondersteuning van het 

College voor Oncologie: een nationale 

praktijkrichtlijn voor de aanpak van 

pancreaskanker. In samenwerking met het 

College voor Oncologie en de FOD 

Volksgezondheid.

Joan Vlayen, 
arts expert: 

“Om de impact van praktijkrichtlijnen voor de behandeling van  

kanker te kunnen meten, moeten eerst indicatoren worden gedefi-

nieerd. Deze moeten nog worden ontwikkeld voor pancreaskanker. 

De Belgische richtlijn voor de diagnose en behandeling van 

pancreas kanker werd ondertussen als basis gebruikt door de  

Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) in Nederland om een 

eigen richtlijn te ontwikkelen.”



HET AAnTAL CHirurGisCHE 
inGrEPEn uiTGEVoErD in EEn 
ziEKEnHuis 
 … beïnvloedt hun resultaat

In de internationale wetenschap-

pelijke literatuur bestaan er veel studies 

die aantonen dat chirurgen die vaak een 

bepaalde ingreep uitvoeren betere resul-

taten behalen dan zij die minder ervaring 

hebben met die ingreep: minder patiën-

ten overlijden, er zijn minder complicaties 

en patiënten moeten niet zo frequent 

opnieuw in het ziekenhuis worden 

opgenomen. Dezelfde trend wordt even-

eens waargenomen bij de ziekenhuizen.

Tot nu toe werden er maar weinig 

Belgische studies uitgevoerd over het ver-

band tussen aantal ingrepen en uitkomst. 

Het KCE ging na of de bestaande gegevens 

kunnen worden gebruikt om dergelijke on-

derzoeken uit te voeren. Hiervoor werden 

de gegevens van drie databanken (afkom-

stig van ziekenhuizen, mutualiteiten en het 

Kankerregister) gekoppeld en 12 chirurgi-

sche ingrepen bestudeerd, een primeur 

voor België. 

Het KCE staat positief tegenover 

dergelijk gebruik van ziekenhuisgegevens, 

maar het pleit voor een snellere beschik-

baarheid. Momenteel duurt dit 2 tot 3 jaar, 

waardoor het KCE voor deze studie data 

van 2004 moest gebruiken. Dit betekent 

dat de resultaten met enige voorzichtigheid 

moeten geïnterpreteerd worden. Ze hou-

den geen rekening met veranderingen in 

het gezondheidszorgsysteem die sindsdien 

plaatsvonden: de oprichting van het  

Kankerregister, het multidisciplinair overleg, 

minimale volumes voor borstklinieken,  

ziekenhuisfusies enz.

Kankerchirurgie:  
centraliseren van de expertise 
bij pancreaskanker en evalueren 
van de borstklinieken

Bij pancreaskanker is er duidelijk 

bewijs dat de resultaten beter zijn in  

ziekenhuizen die jaarlijks minstens 11 van 

dergelijke ingrepen uitvoeren. Het gaat  

immers om een complexe, zeldzame ope-

ratie met een hoog sterfterisico. In 2004 

bereikten slechts 5 van de 74 ziekenhuizen 

die jaarlijks deze ingreep uitvoeren het  

hogervermelde minimum en de overleving 

was er beter. Daarom adviseert het KCE 

om de expertise met betrekking tot pan-

creaskankerchirurgie te centraliseren in een 

beperkt aantal ziekenhuizen. 
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Voor slokdarmkankeroperaties, 

een ander voorbeeld van een eerder zeld-

zame en complexe ingreep met hoog 

sterfterisico, leverden de Belgische gege-

vens van 2004 onvoldoende bewijs om 

centralisatie aan te bevelen. In de weten-

schappelijke literatuur wordt centralisatie 

wel unaniem aanbevolen. Het KCE advi-

seert daarom om de overlevingscijfers in 

grote en kleine ziekenhuizen te vergelijken 

op basis van recentere gegevens die over 

meerdere jaren lopen. 

Voor borstkanker blijkt uit de ge-

gevens van 2004 dat de beslissing om de 

expertise in borstklinieken te centraliseren 

gegrond was. De overleving is beter in zie-

kenhuizen die minstens 150 patiënten per 

jaar behandelen. Dit minimum werd op Eu-

ropees niveau vastgelegd en zal vanaf 2011 

in België van toepassing zijn voor de erken-

ning van de borstklinieken. Het KCE be-

veelt een verdere evaluatie aan van de 

borstklinieken, met inbegrip van de andere 

behandelingen (radio-, chemo-en hor-

moontherapie). 

Bij patiënten die geopereerd wer-

den voor darmkanker of longkanker 

werd er geen verschil in overleving gevon-

den tussen grote en kleine ziekenhuizen. 

Hartchirurgie:  
identificeren van de 
zorgprocessen in de 
ziekenhuizen met de beste 
resultaten

Hartchirurgie wordt in België 

uitgevoerd in 29 har tcentra (B2-B3 cen-

tra genoemd). Het KCE onderzocht de 

ziekenhuissterfte na coronaire bypass-

chirurgie: in de 16 centra die jaarlijks 

minstens 200 van zulke ingrepen uitvoe-

ren, overlijdt 3% van de patiënten. De 

13 centra die dit minimum niet halen, 

hebben te kampen met meer dan 5% 

sterfte. 

Vooraleer een minimaal aantal 

hartchirurgische ingrepen per centrum aan 

te bevelen, zouden de mogelijke negatieve 

gevolgen van deze maatregel moeten be-

studeerd worden. Zulke beslissing zou im-

mers kunnen leiden tot overbelasting van 

bepaalde ziekenhuizen, met een lagere 

zorgkwaliteit als gevolg. Het KCE pleit er 

dan ook voor om eerst na te gaan welke 

zorgprocessen de centra met de beste uit-

komsten toepassen. Zo kan men een stra-

tegie ontwikkelen om de zorg in alle zie-

kenhuizen te verbeteren.

Kwaliteit van zorg verbeteren 
door feedbacks aan ziekenhuizen 
en artsen

Door het verband volume-uit-

komst te bestuderen kan aan artsen en 

ziekenhuizen regelmatig feedback worden 

gegeven over het resultaat van hun behan-

delingen. Zo kunnen ze hun prestaties ver-

gelijken met die van hun collega’s en kan 

door een standaardisatie van de praktijken 

de zorgkwaliteit worden verbeterd. De  

organisatie van dergelijke feedbacks kan 

volgens het KCE het beste gebeuren door 

een instelling met expertise in de koppeling 

en verwerking van gegevens. Voor kanker-

chirurgie zou het Kankerregister die rol op 

zich kunnen nemen. 
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Het rapport bevestigde het nut 

van de beslissing van de minister van Soci-

ale Zaken en Volksgezondheid om borst-

klinieken op te richten. Met de bedoeling 

ook een consensus te bereiken over de 

bundeling van expertise in hartcentra orga-

niseerde de minister een studiedag met de 

hartspecialisten. Het KCE heeft het rapport 

op deze studiedag voorgesteld.

KCE-rapport vol.113: 

Het volume van chirurgische ingrepen en 

de impact ervan op de uitkomst: 

haalbaarheidsstudie op basis van Belgische 

gegevens.

France Vrijens (links op foto), 
expert statistiek: 

“België beschikt over een goudmijn aan administratieve 

gegevens die informatie bevatten over de kwaliteit van de 

zorgen in het ziekenhuis. Het gebruik ervan wordt echter 

bemoeilijkt doordat de gegevens door verschillende instel-

lingen beheerd worden. Deze studie heeft echter aange-

toond dat het mogelijk is om de gegevensbronnen te kop-

pelen zonder hierbij de vertrouwelijkheid van de 

patiëntengegevens te schenden. Dankzij zo’n koppeling 

kunnen nieuwe instrumenten ontwikkeld worden voor de 

evaluatie en verbetering van de kwaliteit van ziekenhuis-

zorg. Bepaalde problemen vragen wel nog altijd een oplos-

sing: de gegevens zijn pas meerdere jaren na de hospitali-

satie beschikbaar en er blijven vragen over hun 

nauwkeurigheid en volledigheid. Dit neemt niet weg dat 

studies die de medische praktijk in België evalueren, abso-

luut noodzakelijk blijven.”

Kristel De Gauquier (rechts op foto), 
expert HSR:

“Het KCE brengt regelmatig studies uit waarin de kwaliteit 

van de zorg geëvalueerd wordt. Ziekenhuizen en zorgvers-

trekkers worden hierbij niet bij naam genoemd. Dit roept 

reacties op bij journalisten en patiënten die van mening 

zijn dat zij recht hebben op zulke ‘levensbelangrijke’ infor-

matie. Momenteel krijgen patiënten inderdaad weinig  

informatie over de kwaliteit van de zorg in een welbepaald 

ziekenhuis. Een maatschappelijk debat hierover dringt zich 

dan ook op. Naarmate er meer informatie beschikbaar 

komt over de kwaliteit van onze gezondheidszorg, moeten 

we nadenken over de aard van de informatie die wordt 

vrijgegeven en wat we daarmee hopen te bereiken.” 
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Health

Analyse klinische praktijk en ontwikkeling klinische  
praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practice)

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen 
(Health Technology Assessment)

Organisatie en financiering van de gezondheidszorg  
(Health Services Research)
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Met 46 studies op 6 jaar tijd vormen de HTA-projecten een van de pijlers van de 

KCE-opdracht. In het kader van een HTA wordt nagegaan of een technologie of product 

veilig en werkzaam is. Het is evident dat het niet schadelijk mag zijn. En bij de patiënt moet 

er een verbetering merkbaar zijn in vergelijking met geen of met de klassieke behandeling. 

Daarnaast wordt de kosteneffectiviteit van de technologie of behandeling gemeten. Hierbij 

gaan de onderzoekers na of de gezondheidswinst in verhouding staat tot de kost, m.a.w., of 

de technologie of behandeling een betaalbare meerwaarde biedt.

Technology Assessment
…wat is de toegevoegde waarde van  

de (nieuwe) technologie of behandeling?

Hierna vindt u een overzicht van de HTA-studies die het KCE in 2009 beëindigde.  

Op de website van het KCE (www.kce.fgov.be) vindt u de volledige versie van deze rapporten.

  vlnr KCE-experts: Maïté le Polain (stagiaire), Caroline Obyn, Nancy Thiry, Irina Cleemput, Frank Hulstaert, Chris De Laet, Hans Van Brabandt en Mattias Neyt  
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ziEKTE VAn ALzHEiMEr
… geven van ondersteuning aan mantelzorger nuttig

Vandaag leven er in België ruim 

130.000 personen met een bepaalde vorm 

van dementie. De meerderheid onder hen 

lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Exacte cij-

fers zijn er niet, maar het KCE schat dat er  

ongeveer 75.000 alzheimerpatiënten zijn 

waarvan er zowat 34.000 zijn opgenomen 

in een tehuis. Hun gemiddelde leeftijd 

schommelt rond de 80 jaar en twee derde 

van hen is een vrouw. Voor de ziekte van 

Alzheimer bestaan er behandelingen met 

en zonder medicatie. Het KCE onderzocht 

hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit.

Vroege diagnose mogelijk,  
maar nog niet echt nodig 

Nadat de huisarts het begin van 

dementie vermoedt op basis van regelma-

tige contacten en een aantal eenvoudige 

testen, kan de specialist de diagnose verfij-

nen, o.a. met neuropsychologische testen. 

Daarnaast zijn de laatste jaren een aantal 

nieuwe testen ontwikkeld met behulp van 

scans, lumbaalpuncties of soms ook geneti-

sche testen. Op die manier kan de ziekte 

zelfs in een zeer vroeg stadium tamelijk  

accuraat vastgesteld worden. Maar omdat 

er nog geen behandeling bestaat die de 

evolutie van de ziekte echt kan stoppen, is 

een zeer vroege diagnose vandaag nog niet 

echt nodig.

Huidige geneesmiddelen  
beperkt werkzaam

De werkzaamheid van het huidige 

arsenaal aan geneesmiddelen is beperkt. De 

studies van de acetylcholinesterase-inhibito-

ren tonen aan dat ze na 6 maanden inname 

bij een op tien patiënten de symptomen 

(bvb geheugenstoornissen) verbeteren of 

onder controle houden. De evolutie van de 

ziekte daarna kan echter niet worden stop-

gezet. Bij sommige van de momenteel te-

rugbetaalde geneesmiddelen is de bewezen 

werkzaamheid zelfs zo laag dat het KCE de 

terugbetaling in vraag stelt (Ginkgo biloba, 

memantine monotherapie). Voor al deze 

producten zijn de meeste kosteneffectivi-

teitstudies niet echt betrouwbaar. Ze stellen 

bv. dat deze geneesmiddelen de opname in 

een tehuis uitstellen, terwijl dit niet blijkt uit 

gerandomiseerde studies.

Toch neemt naar schatting 70% van 

de patiënten die thuis verblijven en een  

derde van de patiënten in een tehuis een 

acetylcholinesterase-inhibitor. Andere terug-

betaalde geneesmiddelen voor de ziekte van 

Alzheimer worden minder vaak gebruikt. 

Beperking van gebruik 
antipsychotica 

Het KCE analyseerde ook welke 

factoren van belang zijn voor de overleving 

van de alzheimerpatiënt na het starten van 

een behandeling met een acetylcholines-

terase-inhibitor. Zoals ook wordt bevestigd 

door eerder gepubliceerde studies werd 

een verhoogde kans op overlijden gezien 

bij het gelijktijdig gebruik van antipsychotica. 

Het KCE raadt de artsen daarom aan het 

gebruik van antipsychotica bij alzheimer-

patiënten zoveel mogelijk te beperken.

Ondersteuning door en van 
mantelzorger essentieel

De enige interventie waarbij een 

belangrijk uitstel van de opname in een te-

huis werd aangetoond, is een professionele 

en langdurige ondersteuning van de man-

telzorger die de alzheimerpatiënt opvangt 

en verzorgt. In de praktijk is deze mantel-

zorger meestal de partner of een naast  

familielid (zoon, dochter, broer of zus). 

Mantelzorg geven is zwaar. Daarom 

is het ook belangrijk om de mantelzorger zelf 

te ondersteunen. Hem/haar doeltreffend  

leren omgaan met de ziekte van de patiënt 

zorgt voor een betere bewaring van de  

levenskwaliteit van beiden. In haar rapport 

raadde het KCE de overheid aan een groot-

schalige gerandomiseerde studie uit te voeren 

naar de meest (kosten)effectieve vorm(en) 

van deze mantelzorgondersteuning. 



Andere vormen van niet-medica-

menteuze behandeling zoals cognitieve  

stimulatie bleken ook veelbelovend maar 

ook hier ontbreken nog duidelijke praktijk-

richtlijnen.  

Het rapport is, wat betreft pers-

aandacht, een van de koplopers van 2009. 

Het vestigde de aandacht op het belang 

van niet-medicamenteuze behandelingen 

bij alzheimerpatiënten. Het rapport zorgde 

mee voor een bewustmaking bij patiënten 

en hun omgeving dat momenteel voor de 

behandeling van alzheimer geen mirakels 

moeten worden verwacht, óók niet van  

geneesmiddelen.

Op basis van de aanbevelingen van 

het rapport besliste het RIZIV een werk-

groep op te richten. De opdracht: nagaan 

of de voorwaarden tot terugbetaling van 

de geneesmiddelen tegen alzheimer moe-

ten worden herzien. De eerste bijeenkomst 

vond plaats in februari 2010.

Ondertussen gaat het KCE verder 

op de ingeslagen weg: in 2010 zal het een 

studie over praktijkrichtlijnen voor niet-

medicamenteuze behandelingen van de-

mentie opstarten.

KCE-rapport vol.111: 

Medicamenteuze en niet-medicamenteuze 

interventies voor de ziekte van Alzheimer, 

een rapid assessment.

Frank Hulstaert, 
senior arts expert: 

“Zoals zo vaak loopt ook hier het onder-

zoek naar de diagnose van een aandoe-

ning voorop op het onderzoek naar de 

behandeling ervan. Daardoor is een accu-

rate en vroegtijdige diagnose van alzhei-

mer nu al mogelijk. De doeltreffendheid 

van de beschikbare geneesmiddelen is 

echter beperkt en voorlopig is het nog 

wachten op de grote doorbraak. Onder-

tussen is een uitgebreide ondersteuning 

van de mantelzorger wel degelijk nuttig 

om de patiënt langer in zijn vertrouwde 

omgeving te laten wonen. Het maatschap-

pelijk belangrijke onderwerp kreeg in de 

pers terecht veel aandacht.”

CHronisCH oBsTruCTiEF 
LonGLijDEn (CoPD)

...tiotropium en endobronchiale kleppen onder de loep genomen

Meer dan 1 op 20 Belgen lijdt aan 

chronisch obstructief longlijden (COPD), in 

de volksmond ook chronische bronchitis 

genoemd. Het is een progressieve aandoe-

ning gekenmerkt door kortademigheid, een 

chronische hoest en een verminderd in-

spanningsvermogen. Hierdoor wordt de le-

venskwaliteit ernstig aangetast. Vooral rokers 

en 65-plussers ontwikkelen een ernstige 

vorm van COPD en meer dan 8% van de 

tachtigers sterft eraan eraan in ons land. Het 

KCE bestudeerde de werkzaamheid van 

twee behandelingen van de aandoening: het 

geneesmiddel tiotropium voor patiënten 

met een vernauwing van de luchtwegen, en 

de implantatie van endobronchiale kleppen 

bij ernstig longemfyseem.

TIOTROPIuM 
Tiotropium, verkocht onder de 

merknaam Spiriva®, is een langwerkend 

geneesmiddel dat helpt om de luchtwegen 

open te zetten, hetgeen wordt aanbevolen 

bij de behandeling van ernstige vormen van 

COPD. Andere langwerkende geneesmid-

delen op de Belgische markt zijn salmeterol 

en formoterol. 

Het RIZIV betaalt tiotropium sinds 

2004 terug. In de aanvraag tot terugbetaling 

stelde de fabrikant dat de kosten voor te-

rugbetaling zouden gecompenseerd wor-

den met kostenbesparingen wegens min-

der ziekenhuisopnamen en minder gebruik 

van andere geneesmiddelen zoals antibio-

tica. De beslissing tot terugbetaling werd 

wel verbonden aan een herziening na 3 jaar.

Tussen 2004 en 2007 stegen de 

uitgaven voor tiotropium van 12 miljoen € 

naar 26 miljoen €, waarvan bijna 5 miljoen € 

uit de portemonnee van de patiënt zelf 

kwam. Het aantal gebruikers steeg van 

57.000 naar 86.000. Een maand behande-

ling met tiotropium kost bijna € 52, waar-

van de patiënt ongeveer € 10 zelf betaalt, 

terwijl formoterol en salmeterol respectie-

velijk ongeveer € 35 en € 31 kosten. 

In 2007, na drie jaar terugbetaling, 

kon er op basis van de wetenschappelijke 

literatuur vastgesteld worden dat het duur-

dere tiotropium geen voordelen opleverde 

in vergelijking met de andere langwerkende 

geneesmiddelen. Bovendien kon er niet aan-

getoond worden dat andere medische kos-

ten verminderden. Het RIZIV wijzigde ech-

ter niets aan de terugbetalingsvoorwaarden. 

Het KCE vergeleek de werk-

zaamheid van tiotropium t.o.v. salmeterol 

op basis van een aantal relevante criteria: 

aantal opstoten en ziekenhuisopnames, 

levenskwaliteit, kor tademigheid en mor-

taliteit. Het baseerde zich hiervoor op 

de volledige wetenschappelijke literatuur, 

ook die van na de herzieningsprocedure.  
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Voor de betrokken criteria werden er  

tussen de twee geneesmiddelen geen dui-

delijke verschillen vastgesteld. Maar aan-

gezien tiotropium duurder is, valt de  

kosteneffectiviteit voor dat product on-

gunstig uit.

Om die reden stelde het KCE dat 

een hogere prijs voor tiotropium niet kon 

verdedigd worden. Het raadde de stopzet-

ting van de terugbetaling aan als de fabri-

kant niet akkoord zou gaan met een prijs-

daling tot op het niveau van het andere 

langwerkende geneesmiddel salmeterol. Dit 

zou de impact op het budget van de ziek-

teverzekering met ongeveer 10 miljoen € 

per jaar verminderen.

Tot nu toe (begin 2010) speelde 

dit rapport enkel een educatieve rol: het 

RIZIV nam de vaststellingen op in haar 

richtlijnen, bedoeld voor de zorgverleners 

op het terrein. De prijs van tiotropium 

werd (nog) niet aangepast. 

KCE-rapport vol.108: 

Tiotropium in de behandeling van 

Chronisch Obstructief Longlijden (COPD).
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Mattias Neyt, 
expert economische analyse:

“Dit rapport toont aan dat het niet evident is om bij herzieningen terug te komen op eerder 

gemaakte beslissingen tot terugbetaling. Het lijkt aangewezen om zodra een producent een 

aanvraag tot terugbetaling indient, hem duidelijk te maken welke extra informatie er wordt 

verwacht en wat de gevolgen zijn als bepaalde ‘beloftes’ niet worden waargemaakt. Dit zou 

kunnen inhouden dat bij een herziening de beslissing tot terugbetaling wordt geannuleerd, 

de prijs moet dalen, de producent een bepaald bedrag moet terugbetalen, enz. Men kan het 

een overheid niet kwalijk nemen dat het de beperkte middelen op een zo efficiënt mogelijke 

manier wil gebruiken.”



EnDOBROnCHIalE KlEPPEn 
BIJ ERnsTIG lOnGEMfysEEM: 
wEInIG Of GEEn nuT

Bepaalde COPD patiënten kam-

pen met longemfyseem. Daarbij zetten 

zieke delen van de long abnormaal uit en 

komen zo in de weg van het normale 

longweefsel, dat daardoor niet meer 

goed kan functioneren. Bij dit soort aan-

doening heeft de patiënt weinig baat bij 

medicatie. Door chirurgie kunnen de 

zieke delen wel worden weggesneden, 

maar deze ingreep wordt weinig toege-

past door het hoge risico en het beperk-

te succes ervan.

Enkele jaren geleden werd een 

techniek ontwikkeld waarbij de zieke de-

len van de long via de luchtwegen met 

een klepje (endobronchiale klep of EBV) 

worden afgesloten. Het inbrengen ervan 

gebeurt meestal onder algemene verdo-

ving en vraagt enkele dagen ziekenhuis-

verblijf. 

Geen bewijs van werkzaamheid, 
risico op complicaties

Het KCE stelde vast dat er geen 

duidelijk bewijs bestaat van de werkzaam-

heid van EBV-implantatie. Bovendien blijft 

de veiligheid bij ernstig emfyseem een pro-

bleem: de ingreep kan een klaplong, aanval-

len van kortademigheid en COPD-opsto-

ten met een verhoogd aantal hospitalisaties 

veroorzaken. De toekenning van het Euro-

pese CE-label is volgens het KCE mislei-

dend voor artsen en patiënten: het vormt 

geen garantie voor de werkzaamheid of de 

veiligheid van een implantaat. 

Kosten
De kostprijs aan materiaal voor een 

EBV-behandeling bedraagt per patiënt ge-

middeld meer dan € 8.000. Daarnaast zijn 

er de bijkomende uitgaven van hospitalisatie, 

medicatie, honoraria van artsen, enz. De 

kost van het product wordt momenteel niet 

terugbetaald door de ziekteverzekering. 

Terugbetaling niet aanbevolen
Het KCE beval aan om EBV’s bij 

patiënten met terminaal longemfyseem 

niet terug te betalen. Hiermee zit het KCE 

op dezelfde lijn als de Amerikaanse FDA 

(Food and Drug Administration), die in de-

cember 2008 besloot de implantaten niet 

voor de VS markt goed te keuren. EBV’s 

zouden wel bij bepaalde groepen van pati-

enten nuttig kunnen zijn, maar dit moet 

nog eerst aangetoond worden in degelijke 

klinische studies.

Door dit rapport bleef het RIZIV bij 

zijn beslissing om EBV’s niet terug te betalen.

KCE-rapport vol.114: 

Endobronchiale kleppen bij de behandeling 

van ernstig longemfyseem: een “rapid” 

Health Technology Assessment.
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Hans Van Brabandt, 
arts expert: 

“Zowel artsen als patiënten zouden zich bewust moeten zijn van de betekenis van het ‘CE 

label’ dat enkel impliceert dat een medisch apparaat op de markt mag gebracht worden. 

Zoals reeds werd aangetoond in het KCE-rapport over percutane hartklepimplantatie (KCE-

rapport vol. 95) levert dit label geen bewijs van klinische veiligheid of toegevoegde waarde 

t.o.v. bestaande alternatieven.

In tegenstelling tot het onderzoek bij geneesmiddelen stellen we bij medische apparaten vast 

dat de studies vaak van lagere kwaliteit zijn,al dan niet met gegronde redenen, en dat in de 

praktijk de evidentie vooral uit de VS komt, waarschijnlijk door de strengere regelgeving al-

daar. Het KCE zal in 2010 een onderzoek opstarten naar de verschillen in reglementering 

tussen de VS en Europa en de mogelijke voor- en nadelen.

Het is ook opvallend dat de (ongunstige) resultaten van een internationale klinische studie 

twee jaar later nog steeds niet gepubliceerd werden in een peer-reviewed medisch weten-

schappelijk tijdschrift. Dit houdt mogelijk verband met het feit dat de Amerikaanse FDA in 

december 2008 oordeelde dat de aan haar voorgelegde studieresultaten onvoldoende wa-

ren om deze klepjes op de Amerikaanse markt toe te laten.”
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MAGnETisCHE 
rEsonAnTiE 
BEELDVorMinG (Mr)

…herziening van programmatie en financiering aanbevolen

Voor medische beeldvorming 

worden vooral 2 soorten scanners ge-

bruikt: de MR-scanner is, indien medisch 

mogelijk, om veiligheidsredenen te verkie-

zen boven de CT-scanner, want hij ge-

bruikt geen röntgenstralen. In 2006 somde 

het KCE een aantal aandoeningen op 

waarvoor CT niet meer zou mogen wor-

den gebruikt (KCE-rapport vol. 37). Als 

vervolg op dit rapport vroeg Laurette  

Onkelinx, minister van Volksgezondheid en 

Sociale zaken, wetenschappelijk advies 

over het noodzakelijke aantal MR-scanners 

en hun financiering.

Er waren echter geen gegevens 

beschikbaar om het benodigde aantal toe-

stellen te berekenen. Daarom bestudeer-

de het KCE de kosten en de financiering 

van MR. 

De kosten van aankoop en instal-

latie van MR lijken de laatste 10 jaar niet 

gedaald. De hoofdtrend is dat er meer ‘per-

formante’ apparaten worden aangekocht 

aan ongeveer dezelfde prijs. 

Het aantal MR-onderzoeken per 

scanner steeg jaarlijks gemiddeld met 6 % 

terwijl de gemiddelde openingsuren van de 

MR-diensten naar schatting ongeveer gelijk 

bleven (gemiddeld 65u/week). De onder-

zoeken gebeuren nu dus veel sneller : in 

2000 duurden ze gemiddeld nog drie 

kwartier, momenteel is dit nog maar een 

half uur. Door het verhoogd aantal onder-

zoeken steeg de financiering per toestel op 

acht jaar tijd met 27%. 

Omdat er niet voldoende gege-

vens beschikbaar waren over de erelonen 

van de radiologen had het KCE geen zicht 

op de uiteindelijke financiële balans van de 

MR-activiteiten voor de ziekenhuizen. De 

investeringskosten zijn hoger dan wat de 

ziekenhuizen voor de toestellen ontvangen 

via overheidsfinanciering, maar de inkom-

sten uit het gebruik van MR lijken dat ver-

schil ruim te compenseren.

Harmonisering van MR en CT
Het aantal MR-scanners is in België 

geprogrammeerd: een ziekenhuis heeft de 

toelating nodig om een MR-toestel te  

installeren en te genieten van financiering 

en terugbetaling. In 2008 waren er 92 toe-

gelaten toestellen en naar schatting 4 (nog) 

niet toegelaten. Voor CT-scanners is er geen 

toelating nodig. Voor elke MR-scan worden 

er gemiddeld 3,5 CT-scans uitgevoerd, een 

verhouding die nog altijd erg hoog ligt in 

vergelijking met onze buurlanden. 

Het KCE pleitte voor een versoe-

peling of zelfs afschaffing van de 

MR-programmatie en voor een herziening 

van de financiering van de twee technieken. 

Hierdoor zou vermeden worden dat CT 

voor niet- medische redenen wordt aange-

moedigd ten nadele van MR.

De programmatie kan worden 

versoepeld door extra MR-scanners toe 

te kennen aan de ziekenhuizen die er zich 

contractueel toe verbinden het aantal 

CT-scans te verminderen. Daarnaast zou-

den de programmatiecriteria meer reke-

ning kunnen houden met het aantal am-

bulante consultaties i.p.v. met het aantal 

hospitalisaties. 

Bij de afschaffing van de program-

matie kan een gezamenlijke MR-CT-finan-

ciering worden overwogen in functie van 

het patiëntenprofiel van elk ziekenhuis. Op 

lange termijn raadt het KCE een meer  

globale financiering van alle medische 

beeldvorming aan.

KCE-rapport vol.106: 

Magnetische Resonantie Beeldvorming: 

kostenstudie.

Caroline Obyn, 
expert economische analyse:

“Het verzamelen van kostengegevens was een heikel punt in deze studie. Ziekenhuizen 

hadden de relevante gegevens vaak niet opgesplitst in hun boekhouding of hadden een te 

hoge administratieve werklast om een antwoord te kunnen geven op onze vragen. De kost 

van radiologen (hun nettohonoraria) gaven ze daarenboven niet graag vrij onder het mom 

van schending van privacy. Al bij al kon dankzij de medewerking van een 30-tal ziekenhui-

zen toch een realistisch beeld geschetst worden van de spreiding van kosten van deze me-

dische beeldvormingtechniek.”



PET-sCAnnErs in BELGië
… kwaliteitscriteria in plaats van programmering met achterpoortjes

PET-scan is een niet-invasieve 

beeldtechnologie die afwijkingen in orga-

nen en weefsels vaststelt. Ze wordt vooral 

gebruikt voor het bepalen van de behan-

delstrategie van kankers.

In 2005 publiceerde het KCE een 

eerste rapport (KCE-rapport vol.22) waar-

in het concludeerde dat er in België slechts 

10 PET- scanners nodig waren. Op basis 

van het rapport stonden de beleidsmakers 

maximaal 13 PET-scanners toe. Deze pro-

grammering moet nu herzien worden om 2 

redenen: enerzijds een klacht bij de  

Europese Commissie tegen de criteria voor 

programmering, anderzijds de publicatie 

van heel wat nieuw wetenschappelijk  

bewijsmateriaal in de laatste 4 jaar. 

De bestaande programmering 
wordt omzeild

De terugbetaling van een PET-scan 

is momenteel beperkt tot 16 aandoeningen 

uitgevoerd op één van de 13 officiële toe-

stellen. In de praktijk zijn er andere terug-

betalingen mogelijk via een achterpoortje, 

door gebruik van het nomenclatuurnum-

mer ‘dubbele tomografie’. 

Daardoor werden er in 2007, naast 

ongeveer 18.500 officiële PET-onderzoeken 

(voor ongeveer 3 miljoen €) ook zowat 

20.000 niet-officiële (voor 5,5 miljoen €) 

terugbetaald door de ziekteverzekering. De 

bestaande programmering heeft dus maar 

een beperkte impact gehad op het aantal 

onderzoeken. Dit doet ook veronderstellen 

dat er in werkelijkheid meer dan 13 PET-

scanners in gebruik zijn.

Het KCE beveelt daarom aan om 

het nomenclatuurnummer ‘dubbele tomo-

grafie’ af te schaffen. Op die manier krijgt 

men een duidelijk zicht op het reële aantal 

onderzoeken en kan de evolutie hiervan 

beter worden opgevolgd.

Terugbetaling op basis van 
wetenschappelijk bewijs

Een programmering legt het aantal 

PET-scanners vast in overeenstemming met 

de huidige behoeften. Het KCE stelde in 

haar nieuwe rapport vast dat een program-

mering op basis van het aantal patiënten 

dat een PET-onderzoek nodig heeft,  

momenteel niet mogelijk is. De methoden 

die men kan gebruiken om dit aantal te be-

rekenen, schieten immers tekort. Boven-

dien evolueert de wetenschap voortdu-

rend, waardoor de programmering al snel 

achterhaald zou zijn.

Als alternatief stelde het KCE voor 

om erkenningsnormen vast te leggen waar-

aan de PET-ziekenhuisdiensten moeten vol-

doen om een kwaliteitsvolle zorg te verze-

keren. Daarnaast pleitte het KCE voor een 

limitatieve lijst van terugbetaalde PET-on-

derzoeken waarvoor er wetenschappelijk 

bewijs bestaat. Vandaag worden er onder-

zoeken met onvoldoende wetenschappelijk 

bewijs terugbetaald, zoals de diagnose van 

een recidief van pancreaskanker. Omge-

keerd is bij de beoordeling van de omvang 

van een baarmoederhalstumor een PET-

scan aangewezen, maar wordt er nog geen 

terugbetaling voorzien. De lijst van terugbe-

taalde onderzoeken zou om de 3 jaar moe-

ten worden aangepast aan de wetenschap-

pelijke evoluties. 

Daarnaast zou de registratie van 

elk PET-onderzoek in een uniek register 

een efficiënte controle van deze criteria 

voor terugbetaling toelaten.

Zoals zijn voorganger veroorzaakte 

ook dit rapport een polemiek tussen de 

betrokken partijen. In maart 2010 wordt er 

een in Brussel een Ronde Tafel met alle  

betrokkenen georganiseerd. Bedoeling is 

om de aanpassing van de erkennings-en 

programmatiecriteria voor PET-scans voor 

te bereiden en om hiervoor een reglemen-

tair kader vast te leggen.

KCE-rapport vol.110: Positron Emissie 

Tomografie: een update.
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Joan Vlayen, 
arts expert:  

“Het eerste rapport over PET-scan, uit 2005, deed in de medische pers en bij de betrokken 

beroepsgroep veel stof opwaaien. Daardoor stonden de specialisten nucleaire geneeskunde 

aanvankelijk niet te trappelen om opnieuw een bijdrage te leveren. Toch heb ik hun inbreng 

uiteindelijk als zeer constructief ervaren. Het rapport werd ook door buitenlandse HTA-

agentschappen (o.a. uit Noorwegen) opgepikt.”

H
ea

lth
 Te

ch
no

lo
gy

 A
ss

es
sm

en
t



36

roBoTCHirurGiE
…een schoolvoorbeeld van een studie met impact

In België waren er begin 2009 min-

stens 20 systemen voor robotchirurgie in 

gebruik. Wat het aantal systemen voor ro-

botchirurgie per inwoner betreft, staat ons 

land daardoor op de tweede plaats, na de 

VS en ver voor de rest van Europa. De sys-

temen worden voornamelijk gebruikt bij 

prostaatverwijderingen (radicale prostatec-

tomie), maar ook steeds meer bij gynaeco-

logische operaties en hartchirurgie. Bij deze 

robotgeassisteerde chirurgie worden in-

strumenten door middel van een afstands-

bediening bestuurd door een operator die 

in dezelfde ruimte zit als de patiënt. De 

procedure is minimaal invasief, wat bete-

kent dat de operatiewonde zo klein moge-

lijk wordt gehouden en de ingreep gebeurt 

via kleine kunstmatige openingen. Het KCE 

onderzocht de potentiële voordelen en de 

kosten van robotchirurgie.

Veilig ? Ja, maar… 
Robotchirurgie biedt de chirurg 

een vergroot en drie dimensionaal beeld 

en trillingvrije, zeer wendbare instrumenten. 

Deze nieuwe technologie is theoretisch 

veelbelovend en relatief veilig, op voor-

waarde dat het chirurgische team over een 

aangepaste opleiding en ervaring beschikt. 

Het is daarom aan te raden om deze  

chirurgie alleen te laten uitvoeren door 

dergelijke teams. Hun aantal moet beperkt 

blijven zodat ze de gelegenheid krijgen om 

de vereiste expertise op te bouwen. 

Voordelen: graag meer bewijs
Biedt robotchirurgie voordelen te-

genover de klassieke aanpak? Momenteel 

bestaat daar nog onvoldoende bewijs voor. 

Bij prostaatverwijdering zijn er aanwijzingen 

voor minder bloedverlies, maar andere ver-

wachte voordelen zoals een korter zieken-

huisverblijf of het minder optreden van in-

continentie of impotentie zijn onvoldoende 

aangetoond. Hier ook zijn het vooral de 

vaardigheid en de ervaring van het chirur-

gisch team die doorslaggevend zijn en niet 

de technologie op zich. Uit de interviews 

die het KCE had met de ziekenhuizen bleek 

trouwens dat sommige de systemen ook 

eerder om marketingredenen aankopen: 

“de robot geeft ons ziekenhuis het imago 

van koploper op technologisch gebied.”

was voor de patiënt  
een dure zaak

Robotchirurgie is flink duurder dan 

klassieke chirurgie. De aankoop van het  

systeem kost ongeveer 1,7 miljoen €, terwijl 

het jaarlijkse onderhoud ongeveer 10% van 

die som bedraagt. Bovendien zijn bij elke 

operatie dure, beperkt herbruikbare instru-

menten nodig. Omdat de bijkomende kos-

ten voor prostaatverwijdering met de  

robot ten tijde van de studie niet werden 

terugbetaald, vroegen veel ziekenhuizen 

aan de patiënt een niet terugbetaalbaar 

supplement voor het gebruik van robotchi-

rurgie. Voor een prostaatverwijdering be-

droeg dat meestal 1200 €. 

Onvoorwaardelijke terugbetaling 
niet aanbevolen

Aan het RIZIV wordt steeds vaker 

gevraagd om robotchirurgie bijkomend te-

rug te betalen. Het KCE berekende dat  

enkel al het terugbetalen van het patiëntsup-

plement elk jaar 2 miljoen € aan de ziekte-

verzekering zou kosten. Omwille van de 

beperkte bewijzen kon het KCE een derge-

lijke onvoorwaardelijke terugbetaling niet 

aanbevelen. 

Als er toch tot een terugbetaling 

zou worden beslist, pleitte het KCE voor het 

verzamelen van bijkomende gegevens over 

de potentiële voordelen van robotassistentie 

voor welbepaalde ingrepen. Verder moest 

de overheid meer transparantie eisen van de 

producent over de echte productiekosten. 

Het bedrijf dat de systemen produceert 

heeft namelijk een monopoliepositie, waar-
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niEuWE 
sTABiLisATiETECHniEKEn 
Voor DE onDErruG

In België lijdt bijna 10% van de volwassenen aan een chronische rugaandoening. 

Deze aandoeningen kunnen meerdere oorzaken hebben, komen voor op elke leeftijd, 

maar worden wel frequenter na de leeftijd van 60 jaar. Door dit hoge cijfer heeft het 

KCE in 2006 al 2 studies over dit probleem uitgevoerd: een over nieuwe technologieën 

voor de vervanging van tussenwervelschijven (KCE-rapport vol.39 ) en een tweede 

over preventie en klassieke behandelingen (KCE-rapport vol.48).

Op vraag van het RIZIV onderzocht het KCE in een derde studie twee nieuwe 

chirurgische technieken voor de dynamische stabilisering van de onderrug. Ze worden 

beschouwd als een belangrijke vooruitgang en als een voordeel voor de patiënt want 

ze zouden een ingrijpende rugoperatie vermijden of uitstellen en de rug van de patiënt 

zou een betere beweeglijkheid behouden. Een vijftigtal Belgische ziekenhuizen past 

deze technologieën reeds toe. Ze kosten ongeveer € 2.500. Niet lang voor de publica-

tie van de studie had het RIZIV beslist om de pedikelschroeven in het kader van een 

dynamische stabilisatie van de onderrug terug te betalen. Voor de interspinale implan-

taten was er geen terugbetaling voorzien.

Interspinale implantaten of spacers
Door slijtage en een vernauwing van het wervelkanaal komen de zenuwen en 

het ruggemerg in de verdrukking (wervelkanaalstenose). De aandoening veroorzaakt 

lage rugpijn en pijn in het been die toeneemt bij het stappen. In een eerste fase zal men 

conservatief behandelen : revaliderende geneeskunde, kinesitherapie, pijnstillers enz.  

Als patiënten niet verbeteren kan een operatie voorgesteld worden. 

Interspinale implantaten ingebracht op de hoogte van de vernauwing, zouden 

een minder ingrijpend alternatief voor die operatie vormen. Wetenschappelijke studies 

stellen vast dat de klachten van de patiënten tijdens de eerste 2 jaar na de ingreep 

verminderen, maar vervolgens opnieuw toenemen. 20 tot 60% van de behandelde 

patiënten moet opnieuw pijnstillers nemen en 5 tot 10% ondergaat uiteindelijk toch 

een klassieke operatie. Zowel de ingreep als de implantaten zelf zijn niet zonder gevaar. 

Mogelijke complicaties van de ingreep zijn openspringen, zwellen en infecteren van de 

wonde en delen van het implantaat kunnen loskomen en migreren.

Pedikelschroeven
Bij sommige rugpatiënten zijn wervels verschoven ten opzichte van elkaar 

(spondylolisthesis), wat lage rugpijn en pijn aan het been veroorzaakt. Ook hier is de 

behandeling in een eerste fase conservatief. Als deze behandeling niet helpt, wordt 

door middel van een operatie de zenuw vrijgemaakt (decompressie), en de betrokken 

wervels aan elkaar vastgezet (fusie). Als extra versteviging worden soms pedikelschroe-

ven aangebracht. Vooral het uitvoeren van een fusie blijft complex en controversieel. 

Bepaalde varianten van de klassieke pedikelschroeven worden beschouwd als alterna-

tief voor deze zware ingreep en zouden de dynamische stabilisering van de onderrug 

door het eigenhandig de prijs van de robot 

en de materialen kan bepalen. 

aanbevelingen in sneltreinvaart 
toegepast

Het RIZIV toonde zich een geïn-

teresseerde lezer van het rapport. In de  

zomer van 2009 sloot het een overeen-

komst met de Belgische Vereniging van 

Urologen en de ziekenhuissector op basis 

van de KCE-aanbevelingen. Daarin verbindt 

het zich ertoe om elk ziekenhuis, dat het 

akkoord ondertekent, bijkomend 1.000 € 

terug te betalen per prostaatverwijdering 

met robot. Enkel de ziekenhuizen met een 

dienst urologie waarvan minstens 2 urolo-

gen voldoende ervaring hebben met  

robotchirurgie, komen hiervoor in aanmer-

king. Een bijkomende voorwaarde is wel 

dat de ziekenhuizen deze ingrepen moeten 

registreren om later de techniek te kunnen 

evalueren. Voor de patiënt is het positieve 

gevolg dat hij het supplement niet meer zelf 

moet betalen.

KCE-rapport vol.104: 

Robotgeassisteerde chirurgie.

Chris De Laet, 
senior arts expert:  

“Het KCE-rapport werd gepubliceerd in 

januari 2009, en bijna onmiddellijk ge-

bruikt door de bevoegde overlegorganen 

in het RIZIV. Op basis van onze aanbeve-

lingen en in nauw overleg werden in au-

gustus 2009 de overeenkomsten goedge-

keurd binnen het verzekeringscomité. De 

akkoorden met de urologen zijn vervol-

gens gesloten in het najaar van 2009. Dit 

alles in minder dan 1 jaar, volgens mij een 

succesverhaal.”
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... twijfels over werkzaamheid en veiligheid 
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GEnEEs MiDDELEn Voor DE  
BEHAnDELinG VAn zELDzAME ziEKTEn

...meer en betere gegevens, minder Kafka

Mucoviscidose en progeria (vroeg-

tijdige veroudering) doen bij veel mensen 

nog een belletje rinkelen. Bij de ziekten van 

Fabry, Gaucher of Pompe horen de mees-

ten het in Keulen donderen. Het zijn enkele 

namen van zeldzame ziekten waarvan er 

naar schatting 5000 à 7000 bestaan, en 

waaraan minder dan 1 op 2000 mensen 

lijdt. Door dit kleine aantal patiënten trek-

ken zeldzame ziekten minder de aandacht 

van wetenschappers en is de ontwikkeling 

van geneesmiddelen voor dergelijke 

aandoeningen financieel minder interessant 

voor de industrie. Daarom zijn die genees-

middelen –  weesgeneesmiddelen genoemd 

–  vaak duur.
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Sabine Stordeur, 
senior expert HSR:

“De nieuwe chirurgische technieken worden vaak onvoldoende geëvalueerd d.m.v. degelijk wetenschappelijk onderzoek. De verklaring die 

hiervoor vaak wordt gegeven is dat men om ethische redenen liever geen placebo operaties (sham surgery) uitvoert. Daardoor kunnen onder-

zoekers ook niet aan ‘blind’ onderzoek (blinding) doen, waarbij zij niet weten bij welke patiënt de nieuwe te evalueren techniek werd toegepast, 

en kunnen ze geen wetenschappelijk correcte vaststellingen doen. 

Het ontbreken van goede wetenschappelijke analyses die de werkzaamheid en veiligheid van de chirurgische behandelingen bevestigen maakt 

dat de beleidsmensen innoverende technologieën niet aanmoedigen. Het gebeurt zelfs dat reeds toegelaten producten van de markt worden 

gehaald op basis van complicaties die pas nadien gedetecteerd en openbaar gemaakt worden (post-marketing surveillance).

Het is dus belangrijk om de methodologie die wordt gevolgd om chirurgische innovaties te evalueren te verbeteren. Allereerst zou de nieuwe 

techniek, indien mogelijk, moeten worden vergeleken met de standaard chirurgie i.p.v. met een klassieke medische behandeling. Vervolgens zou 

de werkzaamheid altijd moeten worden gemeten op basis van objectieve, gevalideerde tools , en door onafhankelijke personen die niet weten 

of de geëvalueerde patiënt al dan niet met behulp van de nieuwe techniek werd geopereerd.”

bevorderen. Door middel van schroeven, 

koord en spacers worden de wervels ge-

stabiliseerd terwijl er toch een zekere mo-

biliteit bewaard blijft. De procedure wordt 

voorgesteld als een lichte operatie, maar is 

in werkelijkheid even zwaar als een klassie-

ke operatie omdat ook hier de spieren en 

ligamenten moeten worden doorgesneden.

Ofschoon de resultaten na de in-

greep bemoedigend zijn (minder pijn, stap-

pen van langere afstanden) moet toch bijna 

1 op de 5 patiënten uiteindelijk het implan-

taat operatief laten verwijderen. De voor-

naamste complicaties zijn slechte plaatsing 

of loskomen van de schroeven en breken 

van het implantaat. In de Verenigde Staten is 

men zich recent ook bewust geworden van 

het risico. Daar moeten fabrikanten van dit 

type pedikelschroeven nu met klinische stu-

dies de werkzaamheid en veiligheid van de 

implantaten aantonen, hoewel ze reeds 

eerder op de markt waren gebracht.

Terugbetaling afgeraden
Op het ogenblik dat de KCE-studie 

werd uitgevoerd bestonden er geen goede 

studies die de werkzaamheid van de 2 tech-

nologieën aantoonden. Het KCE heeft daar-

om aanbevolen om de ingrepen te be-

schouwen als experimentele behandelingen 

die alleen mogen worden uitgevoerd in het 

kader van degelijke klinische studies. Om-

wille van de beperkte bewijskracht en de 

risico’s van de technieken raadde het KCE 

aan om de interspinale implantaten en pedi-

kelschroeven voor de dynamische stabilise-

ring van de onderrug niet terug te betalen.

Deze aanbeveling werd gevolgd 

door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid. Ze verzocht het RIZIV 

om de beslissing tot terugbetaling van de 

pedikelschroeven in het kader van een dy-

namische stabilisatie van de onderrug op-

nieuw te onderzoeken. De bevoegde 

dienst, de Technische Raad voor implanta-

ten, besliste het KCE-rapport grondig te 

bestuderen en nodigde het KCE uit om het 

rapport te komen toelichten. In afwachting 

van hun beslissing werd de terugbetaling 

van de pedikelschroeven opgeschort. 

KCE-rapport vol.116: 

Rapid assessment van interspinale 

implantaten en pedikelschroeven voor 

dynamische stabilisatie van de lumbale 

wervelkolom.
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Een nog meer Europees  
gericht beleid

Het bewijs van de doeltreffendheid 

van weesgeneesmiddelen is meestal beperkt 

door het kleine aantal patiënten waarbij het 

geneesmiddel kan worden getest. Bovendien 

bestaan er weinig goede gegevens over het 

natuurlijk verloop van een zeldzame ziekte. 

Het heeft weinig zin om dit in elke Europese 

lidstaat afzonderlijk te evalueren, omdat dit 

het aantal patiënten nog verder beperkt. 

Daarom raadde het KCE aan om 

op Europees niveau registers op te stellen 

met gegevens over zeldzame ziekten nog 

voordat er een weesgeneesmiddel wordt 

ontwikkeld. Registers zijn echter geen alter-

natief voor degelijke studies, die daarom de 

standaard zouden moeten blijven.

Herziening van de 10-jarige 
marktexclusiviteit bij winst

Om onderzoek naar en ontwikke-

ling van weesgeneesmiddelen te stimuleren 

werden er door Europa maatregelen geno-

men, die succesvol zijn en het aantal wees-

geneesmiddelen doen toenemen. Zo krijgt 

een weesgeneesmiddel 10 jaar marktexclu-

siviteit, wat een goede zaak is voor de fabri-

kant. Volgens het KCE was het echter raad-

zaam de marktexclusiviteit voor die 10 jaar 

te kunnen herzien wanneer blijkt dat het 

geneesmiddel duidelijk winstgevend is. Dit 

kan de prijzen sneller doen dalen. In sep-

tember 2009 werd er echter een Europese 

richtlijn uitgevaardigd die de mogelijkheid 

beperkte om de exclusiviteit te herzien 

omdat het product voldoende winstgevend 

is geworden. 

Terugbetaling: meer economische 
informatie nodig

Als weesgeneesmiddelen door de 

ziekteverzekering worden terugbetaald, ge-

beurt dit volledig. De patiënt betaalt dus 

zelf niets. In 2008 betaalde de Belgische 

ziekteverzekering hiervoor tussen de 50 en 

80 miljoen € terug, ongeveer 2% van het 

geneesmiddelenbudget. Per patiënt bete-

kent dit jaarlijks tussen de 6.000 en 

312.000 €, voor in totaal 31 weesgenees-

middelen. Indien, zoals verwacht, het aantal 

beschikbare weesgeneesmiddelen verder 

toeneemt, zal ook meer discussie ontstaan 

rond hun impact op het geneesmiddelen-

budget.

De procedure die de fabrikanten 

moeten volgen om ervoor te zorgen dat de 

ziekteverzekering hun product terugbetaalt 

is, dezelfde als voor andere geneesmiddelen, 

maar de te bezorgen informatie is beperkter. 

Zo moeten ze niet de kost per gewonnen 

(gezond) levensjaar doorgeven, terwijl dit 

voor de beleidsmakers toch zinvolle informa-

tie is. Daarnaast zou het onderzoek naar de 

budgetimpact gebaseerd moeten zijn op epi-

demiologische gegevens uit de nog op te 

stellen Europese registers.

Minder Kafka bij individuele 
terugbetaling

Als een patiënt de terugbetaling 

van een weesgeneesmiddel wil verkrijgen, 

moet zijn arts eerst een aanvraag indie-

nen bij het ziekenfonds. Daar neemt de 

adviserend geneesheer een beslissing. Hij 

baseert zich daarvoor meestal op het ad-

vies van het bevoegde College van Ge-

neesheren voor Weesgeneesmiddelen 

binnen het RIZIV. 

Er zijn momenteel 18 colleges voor 

18 verschillende weesgeneesmiddelen. Het 

KCE pleitte in haar rapport voor een een-

voudigere procedure, door bij het RIZIV één 

centraal loket te voorzien dat alle aanvragen 

kan ontvangen. Een administratie binnen het 

RIZIV kan vervolgens samen met externe 

experts de aanvraagdossiers beoordelen en 

waken over de consistente toepassing van 

de criteria voor terugbetaling. 

Terwijl het KCE deze studie uit-

voerde werd door het RIZIV en de Koning 

Boudewijnstichting het Coördinatieplat-

form voor zeldzame ziekten opgericht. Het 

eerste verslag van deze organisatie verwijst 

naar de KCE-aanbevelingen, vooral dan 

naar de eventuele oprichting van een  

centraal loket, waarvan het nut zal worden 

onderzocht.

KCE-rapport vol.112: 

Beleid voor zeldzame ziekten en 

weesgeneesmiddelen. In samenwerking met 

Yellow Window Management Consultants.

Irina Cleemput,  
senior expert economische analyse:

“Dit rapport kreeg in de pers een relatief beperkte weerklank, maar het werd door de 

verschillende belanghebbenden wel zeer grondig gelezen. De gedetailleerde reacties en op-

merkingen die het KCE erover ontving waren daar een duidelijk bewijs van. Zowel binnen 

het RIZIV als binnen de Koning Boudewijnstichting wordt gerefereerd naar het rapport wan-

neer er wordt nagedacht over een vernieuwd beleid voor weesgeneesmiddelen en zeldzame 

ziekten. 

Een primeur tijdens dit project was de samenwerking tussen het KCE en het  

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMEA). EMEA gaf ons inzage in de  

klinische dossiers die werden ingediend om toelating te verkrijgen om een product op 

de markt te brengen. Dit kan een eerste stap naar een nauwere samenwerking tussen 

EMEA en Europese HTA-agentschappen betekenen. Begin februari 2010 ontving het 

KCE vertegenwoordigers van de Europese Commissie om onze aanbevelingen m.b.t. het 

Europese niveau te bespreken.”  
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Analyse klinische praktijk en ontwikkeling klinische  
praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practice)

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen 
(Health Technology Assessment)

organisatie en financiering van de gezondheidszorg  
(Health services research)

Health 
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Services Research
…voor een betaalbare, toegankelijke  
gezondheidszorg van goede kwaliteit

Hoe wordt de Belgische gezondheidszorg het best georganiseerd en gefinancieerd? 

Hoe houden we die gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk? Welke doelen heeft de 

Belgische gezondheidszorg en worden ze bereikt? …Het zijn vragen waarop het KCE een 

antwoord zoekt in het HSR-onderzoeksluik.

Hierna vindt u een overzicht van de studies die het KCE in 2009 beëindigde in het domein van Health Services Research. 

Op de website van het KCE (www.kce.fgov.be) vindt u de volledige versie van deze rapporten.

vlnr KCE-experts Serge Stroobandt, Dominique Roberfroid, Sophie Gerkens, Maria Isabel Farfan-Portet, Sabine Stordeur, Laurence Kohn, 
Carine Van de Voorde en Mark Leys
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MEDisCHE sCHADE  
‘no FAuLT’

…Franse aanpak in België mogelijk?

In Frankrijk bestaan de systemen van 

vergoeding van schade ten gevolge van  

gezondheidszorg mét en zonder bewezen 

fout naast elkaar. Als er een fout van de arts 

of de verzorgingsinstelling kan worden aan-

getoond, moet hun verzekeraar de schade-

vergoeding betalen. Als er geen fout kan 

worden bewezen, speelt een nationaal soli-

dariteitsfonds een rol in de vergoeding van 

de schade. De voorwaarde is wel dat deze 

schade een zekere graad van ernst heeft, na-

melijk een blijvende gedeeltelijke invaliditeit 

van tenminste 24%, een tijdelijke arbeidson-

geschiktheid van minstens 6 maanden of 

overlijden. Daarnaast kan de schade ook 

worden vergoed indien het slachtoffer defini-

tief arbeidsongeschikt is verklaard of indien 

het schadegeval ernstige verstoringen van de 

levensomstandigheden met zich meebrengt. 

Groter aantal vergoede 
schadegevallen met beperkte 
meerkost

In dit 5e deel over medische schade 

ging het KCE met de actuarissen van Reacfin 

na wat de budgettaire impact van een dergelijk 

systeem in België zou zijn. Het schatte dat in 

België jaarlijks tussen 80 en 140 schadegevallen 

in aanmerking zouden komen voor vergoeding 

door een solidariteitsfonds. Deze vork komt 

vooral doordat de onderzoekers niet wisten in 

welke mate de ziekenhuis-

infecties in aanmerking 

zullen komen voor 

vergoeding.

 

Er zou aan het fonds een budget 

tussen 15 en 19,4 miljoen € moeten wor-

den toegekend, eenmaal het op kruissnel-

heid is. Dit budget zal pas nodig zijn na en-

kele jaren omdat men rekening moet 

houden met de termijn van de afhandeling 

van de klachten. Het fonds zal trouwens 

pas vergoeden na de tussenkomst van de 

sociale zekerheid. 

Dit systeem maakt het dus moge-

lijk om een groter aantal schadegevallen, 

vanaf een zekere graad van ernst, te ver-

goeden. De schadevergoeding zou binnen 

een korte termijn worden uitbetaald en de 

totale kost van het systeem zou binnen de 

perken blijven. Maar het systeem verbetert 

alleen de situatie van de degenen die een 

aanzienlijke schade hebben geleden. Een 

gedeeltelijke vergoeding van minder ern-

stige gevallen zou ook kunnen worden 

voorzien. Dit zou uiteraard ook meer kos-

ten met zich meebrengen.

Keuze tussen rechtbanken  
en fonds

In Frankrijk kan een slachtoffer van 

schade ten gevolge van gezondheidszorg zich 

wenden tot een burgerlijke rechtbank of tot 

een “Regionale Commissie voor bemiddeling 

en schadevergoeding”. Deze instanties beslis-

sen wie de schade moet vergoeden. Omdat  

België is te klein voor zulke regionale 

commissies, zou men de slachtoffers 

wel de keuze kunnen laten om  

zich hetzij tot de 

rechtbanken, het-

zij rechtstreeks 

tot het Solida-

riteitsfonds te 

wenden. 

Het KCE pleitte er ook voor dat 

zowel rechtbanken als fonds dezelfde tabel 

gebruiken voor de begroting van de schade 

en dat het fonds statistieken bijhoudt over 

de toegekende vergoedingen en de ele-

menten die een impact kunnen hebben op 

het budget. 

KCE-rapport vol.107: 

Vergoeding van schade ten gevolge van 

gezondheidszorg – Fase V: Budgettaire 

impact van de omzetting van het Franse 

systeem in België. In samenwerking met 

Reacfin.

Jean-Pierre Closon, 
Adjunct algemeen directeur:

“In de zoektocht naar een oplossing voor 

een schadevergoeding bij therapeutische 

ongevallen heeft het KCE echt geholpen 

bij het nemen van de beleidsbeslissingen. 

Bij elke stap in het denkproces wilde de 

regering de budgettaire impact ervan ken-

nen. Het KCE formuleerde hierop telkens 

snel een antwoord d.m.v. een onderzoeks-

rapport. Zo werden er ondertussen in  

totaal 5 rapporten opgemaakt. 

Op die manier boekte het wetsvoorstel, 

dat al verschillende jaren in het slop zat, 

snel vooruitgang en werd het op het einde 

van de vorige legislatuur een eerste keer 

door het parlement aanvaard. De nieuwe 

regering, gevormd na de verkiezingen van 

2007, wilde echter de nieuwe wet herzien 

vooraleer ze in werking te stellen. Deze 

herziening gebeurde opnieuw met de hulp 

van het KCE, dat in haar laatste rapport 

de kost van een systeem “op zijn Frans” 

berekende. 

Het door het KCE geraamde bedrag werd 

opgenomen in het budget van 2010. We 

wachten nu op het moment waarop de 

wet opnieuw door het parlement wordt 

gestemd.“



ziEKEnHuisinFECTiEs
…vooral longontstekingen, urineweg- en bloedbaaninfecties verdienen opvolging

Ziekenhuisinfecties zijn de meest 

voorkomende complicatie bij gehospitali-

seerde patiënten. Ze verhogen de sterfte 

en verlengen het verblijf in het ziekenhuis. 

Eind 2008 meldde het KCE dat 6 % van alle 

ziekenhuispatiënten kampen met een zie-

kenhuisinfectie (KCE-rapport vol.92). Het 

deed daarvoor een grootschalige meting in 

meer dan de helft van de Belgische zieken-

huizen. In dit tweede deel berekende het 

KCE het aantal overlijdens door ziekenhuis-

infecties en de meeruitgaven voor de  

gemeenschap als gevolg van een verlengd 

ziekenhuisverblijf van geïnfecteerde patiën-

ten die overleven. 

longontstekingen en infecties in 
de bloedbaan het dodelijkst

Op de 125.500 patiënten die jaar-

lijks een ziekenhuisinfectie oplopen, overlij-

den er 17.500 patiënten tijdens hun verblijf 

in het ziekenhuis. Van deze overlijdens zijn 

er ongeveer 2600 te wijten aan een zieken-

huisinfectie. Vooral longontstekingen bleken 

dodelijk, alsook sepsis (infectie in de  

bloedbaan). Deze infecties komen vooral 

voor op de afdelingen intensieve zorgen, 

inwendige geneeskunde, chirurgie, geriatrie 

en revalidatie. 

Patiënten die een ziekenhuisinfectie 

overleven, dienen gemiddeld 6,7 dagen lan-

ger in het ziekenhuis te blijven. Met een 

verblijfkost van 371 € per dag (in 2008) en 

daarbovenop de medische zorgen lopen de 

uitgaven al snel op. Het KCE schat deze to-

tale meerkost voor de publieke gezond-

heidszorgbetaler op 384 miljoen € per jaar. 

De meerkosten bedragen 100 miljoen € 

voor longontstekingen, 80 miljoen € voor 

sepsis en ook 80 miljoen € voor de veel 

voorkomende urineweginfecties. 

Het KCE raadde dan ook aan de 

opvolging van ziekenhuisinfecties verder 

toe te spitsen op deze drie ziekenhuisinfec-

ties op de vermelde afdelingen. Deelname 

door de ziekenhuizen aan grootschalige 

prevalentiestudies zou verder verplicht 

moeten worden om de impact van preven-

tieve maatregelen te kunnen opvolgen.  

Verder onderzoek naar de kosten en voor-

delen van mogelijke preventieve maatrege-

len en naar wondinfecties na het ontslag uit 

het ziekenhuis is aangewezen. Daarnaast 

moeten infecties in rust- en verzorgingste-

huizen onder de loep worden genomen 

evenals het belang van dragerschap van  

kiemen die bestand zijn tegen antibiotica.

In 1984 werd er voor het eerst een 

nationale studie uitgevoerd over de preva-

lentie van ziekenhuisinfecties in Belgische 

ziekenhuizen. 25 jaar later schetst het KCE 

in twee rapporten een nog vollediger beeld 

van hun prevalentie en kostprijs. Beide 

KCE-rapporten kregen en krijgen nu nog 

veel aandacht in de algemene en medische 

pers. Vandaag worden ze door beleid en 

ziekenhuizen als referentie gebruikt 

En er is ook een kruisbestuiving 

tussen KCE-rapporten: doordat de kostprijs 

van de Belgische ziekenhuisinfecties gekend 

was, kon de budgettaire impact van een 

foutloze medische aansprakelijkheid precie-

zer worden ingeschat (KCE-rapport vol. 

107, zie p.42). Verwacht wordt dat de be-

trokken wet binnenkort in het parlement 

zal worden gestemd.

KCE-rapport vol.102: 

Nosocomiale infecties in België, deel 2: 

impact op mortaliteit en kosten.

France Vrijens, 
expert statistiek:

“Kennen om beter te handelen”: dit rap-

port omschrijft de draagwijdte van het 

probleem en de gevolgen ervan (“ken-

nen”). Een nieuwe studie zal worden uit-

gevoerd om de concrete maatregelen ter 

bestrijding van deze infecties in detail te 

omschrijven (“beter handelen”).”
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 ‘PAY For QuALiTY’ : zorGVErLEnErs 
BETALEn Voor KWALiTEiT VAn zorG

… haalbaar in België onder voorwaarden

De vraag om de kostprijs van de 

gezondheidszorg onder controle te houden 

klinkt steeds luider. Tegelijkertijd wordt ver-

wacht dat diezelfde gezondheidszorg kwali-

tatief hoogstaand is. Het concept Pay for 

Quality (P4Q) kan misschien aan die be-

hoeften beantwoorden. Bij P4Q wordt de 

vergoeding van de zorgverlener niet alleen 

gekoppeld aan de hoeveelheid geleverde 

zorg, maar ook aan de kwaliteit van die 

zorg. Het KCE ging, samen met onderzoe-

kers van een aantal Belgische universiteiten, 

na welke lessen uit buitenlandse initiatieven 

kunnen getrokken worden.

De Verenigde Staten en het Ver-

enigd Koninkrijk hebben een ruime voor-

sprong wat betreft ervaring met P4Q. P4Q 

richt zich voornamelijk op preventieve zorg 

(bvb screening) en chronische zorg (bvb 

diabeteszorg). Initiatieven in acute zorg 

concentreren zich o.a. op hartinfarct en 

longontsteking. In het VK stijgt het inkomen 

van de huisartsen als ze een bepaald kwali-

teitsniveau bereiken. Tot 25% van hun inko-

men wordt op die manier bepaald door 

het P4Q programma. In de VS bepaalt de 

stimulans tot 12 % van de inkomsten en 

vaak krijgen enkel de best presterende 

zorgverstrekkers een bonus.

Matig positief effect  
op zorgkwaliteit 

De resultaten variëren sterk van 

programma tot programma, maar een 

meerderheid van de programma’s heeft 

een matig positief effect op de zorgkwali-

teit. Ongewenste effecten, zoals het uitslui-

ten van patiënten die een negatieve invloed 

op het resultaat kunnen hebben, zijn er 

nauwelijks. Een van de positieve nevenef-

fecten van P4Q is bovendien dat het kwali-

teitsverschil tussen zorgverleners kleiner 

wordt. P4Q lijkt ook kosteneffectief, maar 

er bestaan daarover nog te weinig studies. 

Belgische situatie vandaag:  
nog geen echte P4Q

Slechts een paar van de 14 Belgi-

sche kwaliteitsinitiatieven die werden on-

derzocht omvatten een soort financiële 

stimulans. Er is maar één echt P4Q initiatief: 

een pilootproject gericht op borstkanker-

preventie, waar de kwaliteit daadwerkelijk 

gekoppeld is aan een vergoeding. Dit 

neemt niet weg dat de meerderheid van de 

andere initiatieven ook zou kunnen evolue-

ren naar P4Q.

leren uit  
buitenlandse ervaringen

Er bestaan al talrijke initiatieven om 

het kwaliteitsniveau te verhogen. Het KCE 

heeft er al een aantal bestudeerd (zie KCE-

rapporten vol.41 en 76 resp. over klinische 

kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsbevorde-

ring in de huisartenpraktijk). Het is niet aan 

het KCE om een keuze te maken tussen 

deze initiatieven en om zich uit te spreken 

over het opstarten van een P4Q program-

ma in België. Maar als er beslissingen hier-

over worden genomen kunnen er wel  

lessen worden getrokken uit de ervaringen 

van andere landen. 

Zo pleitte het KCE in zijn rapport 

voor een geleidelijke invoering van P4Q, 

vooraf getest d.m.v. pilootprogramma’s. 

Ondertussen heeft de FOD Volksgezond-

heid in verschillende ziekenhuizen zulke 

programma’s opgestart. Daarnaast raadde 

het KCE aan om de zorgkwaliteit te beoor-

delen op basis van criteria gefundeerd op 

wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor zijn 

nauwkeurige, gevalideerde gegevens zeer 

belangrijk. Een investering in IT en een  

auditsysteem zijn dan ook onontbeerlijk. 

Het KCE pleitte ervoor om iedereen die 

de kwaliteitsdoeleinden behaalt te belonen 

en niet alleen degenen met de beste resul-

taten. Een systeem om de totale impact en 

de kosteneffectiviteit te meten en te com-

municeren aan de deelnemers zou even-

eens moeten worden opgezet. 

KCE-rapport vol.118: 

Voordelen, nadelen en haalbaarheid van het 

invoeren van ‘Pay for Quality’ programma’s 

in België. In samenwerking met UGent, 

K.U.Leuven, ULg en Universiteit Antwerpen.

Lieven Annemans, 
Hoogleraar gezondheidseconomie aan de UGent en de Vrije Universiteit Brussel 
en projectleider van dit onderzoek:

“Vandaag wordt kwaliteit in de gezondheidszorg onvoldoende beloond. Bijgevolg lijkt een 

systeem van “pay for quality” zeer beloftevol, en is er al interesse vanuit de overheid. Maar 

er zijn heel wat randvoorwaarden die moeten vervuld worden opdat dit systeem in ons land 

- als aanvulling bij de huidige betalingssystemen - kan werken. Men mag zeker niet over één 

nacht ijs gaan!”



PALLiATiEVE zorG 
…“palliatief” ruimer dan “terminaal”

Een palliatieve patiënt is een per-

soon “die zich in een vergevorderde of ter-

minale fase van een ernstige, progressieve 

en levensbedreigende ziekte bevindt”. Op 

basis van deze definitie pleit het KCE  

ervoor om de levensverwachting niet als 

bepalende factor te nemen om iemand als 

palliatieve patiënt te beschouwen, maar wel 

het bestaan van bepaalde behoeften (licha-

melijke, psychologische, sociale, geestelijke 

en gezondheidszorg). 

Vooral de behoeften van niet-

kanker patiënten worden vaak over het 

hoofd gezien. Het gaat om mensen met 

een ernstige chronische aandoening (bvb 

hartfalen, longaandoeningen) en demen-

terenden.

wie zijn ze en waar  
worden ze verzorgd? 

Er zijn in België permanent onge-

veer tussen de 10.000 en 20.000 palliatieve 

patiënten. Deze schatting komt van enquêtes 

uitgevoerd in de drie omgevingen waar pal-

liatieve patiënten worden verzorgd: thuis, in 

rust- en verzorgingstehuizen en in ziekenhui-

zen. Bij de meerderheid van de patiënten, 

vooral in de thuiszorg en in de rust- en  

verzorgingstehuizen, werd de behandeling 

van de belangrijkste aandoening stopgezet.

Ongeveer de helft van de palliatie-

ve patiënten wordt thuis verzorgd. De  

coördinatie van hun zorg gebeurt meestal 

door de behandelende huisarts, in samen-

werking met andere zorgverleners. Andere 

palliatieve patiënten verblijven in verzor-

gingstehuizen waar ze een beroep kunnen 

doen op zorgverleners gespecialiseerd in 

palliatieve zorg. In een aantal ziekenhuizen 

bestaan er specifieke palliatieve afdelingen 

(‘palliatieve zorgeenheden’) maar de pallia-

tieve patiënten buiten deze afdelingen  

kunnen ook beroep doen op palliatieve 

support teams binnen het ziekenhuis.

Palliatieve support teams  
nog te weinig ingezet

De meeste zorgverleners zijn wel 

op de hoogte van het bestaan van de pallia-

tieve support teams in de ziekenhuizen en in 

de thuiszorg, maar ze doen er weinig beroep 

op. Nochtans is er een grote kans dat hun 

specifieke zorgverlening beter beantwoordt 

aan de behoeften van de palliatieve patiënt. 

Bovendien toont een pilootstudie 

in de afdelingen geriatrie, oncologie en car-

diologie aan dat de kosten veel lager zijn 

voor patiënten die specifieke palliatieve 

zorg krijgen dan die voor patiënten die op 

een klassieke manier worden behandeld. 

Multidisciplinaire aanpak en 
communicatie van essentieel 
belang

Palliatieve patiënten hebben vooral 

nood aan stapsgewijze, aangepaste informa-

tie over het verloop van de ziekte en aan 

ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten 

als de patiënt thuis wordt verzorgd.

Het KCE pleitte ervoor om een  

basiscursus palliatieve zorg te voorzien in de 

opleiding van alle zorgverleners, met speciale 

aandacht voor communicatievaardigheden. Uit 

de enquêtes blijkt immers dat de wensen van 

de patiënt i.v.m. zijn verzorging en plaats van 

overlijden niet altijd gekend zijn door de zorg-

verleners. Ze hebben soms moeilijkheden om 

over dit delicate onderwerp met de palliatieve 

patiënt en zijn familie te communiceren. Als de 

zorgverlener de wensen van de patiënt toch 

kan achterhalen, blijkt dat de meeste patiënten 

thuis verzorgd willen worden en sterven. 

Het KCE heeft ook gewezen op het 

belang van een zorg op maat van de 

individuele patiënt en verleend door een 

multidisciplinair team. Een grootschalige en-

quête uitgevoerd bij de huisartsen toont 

aan dat deze zeer gemotiveerd zijn om een 

coördinerende rol bij palliatieve zorg te spe-

len. Verder is ondersteuning van de naas-

te verwanten bij thuiszorg van groot be-

lang. Zo wordt vermeden dat ze uitgeput 

geraken. 

KCE-rapport vol.115: 

Organisatie van palliatieve zorg in België. In 

samenwerking met de federaties voor 

palliatieve zorg , K.U.Leuven, Universiteit 

Antwerpen, UCL en UGent.

Dominique Paulus, 
senior arts expert:

“Deze studie was op het goede moment 

afgerond om een bijdrage te kunnen  

leveren aan het Nationaal Kankerplan. Ze 

licht een tipje van de sluier m.b.t. de  

volgende vragen: wie zijn in België de  

zogenaamde palliatieve patiënten? Wat is 

hun profiel? Welke zorgprojecten werden 

voor hun toekomst uitgestippeld? Het rap-

port stelt vast dat de meeste palliatieve 

patiënten liever thuis overlijden en toont 

aan dat voor de meerderheid deze wens 

ook echt wordt vervuld.

Deze studie geeft een wetenschappelijke 

analyse van een delicaat probleem dat 

zich moeilijk leent tot een strakke 

methodo logische benadering. Het maakt 

dit project dan ook speciaal. Het verloop 

van de studie, en dan vooral de construc-

tieve deelname van instellingen en zorg-

verleners, wijst erop dat de zorgverleners 

nog beter de situatie willen begrijpen van  

personen die zich in een palliatieve fase  

bevinden.”
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zELFVoorziEninG in 
PLAsMADEriVATEn in BELGië

...meer denkwerk over concept nodig

Voor de behandeling van ernstige 

aandoeningen zoals bepaalde problemen 

aan het immuunsysteem of bloedstollings-

problemen (vb hemofilie) zijn plasmaderi-

vaten soms de enige oplossing. De deriva-

ten kunnen alleen worden gemaakt door 

fractionering van menselijk plasma, het 

vloeibare bestanddeel van bloed. 

In België wordt bloed vooral inge-

zameld door het Rode Kruis (RK), via de 

bekende bloedinzamelingen. Het RK haalt 

het plasma uit het bloed door plasma en 

bloedcellen te scheiden of door plasmafe-

rese, waarbij plasma uit bloed wordt verwij-

derd en de bloedcellen aan de donor wor-

den teruggegeven. 

Het RK verkoopt het ingezamelde 

plasma aan de Centrale Afdeling voor  

Fractionering (CAF), dat verantwoordelijk 

is voor de fractionering van al het Belgische 

plasma. Het CAF verkoopt vervolgens de 

derivaten bij voorrang aan Belgische  

ziekenhuizen.

Vele landen, waaronder België, ver-

bruiken meer derivaten dan ze kunnen ha-

len uit het donorbloed van hun burgers. Ze 

moeten de ontbrekende derivaten aanko-

pen bij fractioneringsbedrijven die hun 

plasma uit het buitenland halen. Bij een 

plotse stijging van de internationale vraag 

kunnen zo derivaten schaars worden. Als 

fractioneringsbedrijven (andere dan het 

CAF) hun plasma dan aan de meest bie-

dende landen verkopen, dreigen de andere 

landen uit de boot te vallen. Zij zijn dan 

verplicht om bij hun eigen burgers een gro-

tere hoeveelheid plasma in te zamelen.

België niet voorzien op bruuske 
stijging van derivatengebruik

Het KCE onderzocht in welke 

mate België kan voorzien in zijn eigen plas-

maderivaten. Momenteel leveren de Belgi-

sche donors 60% van de in België gebruikte 

derivaten. Op korte termijn lijken er zich 

geen problemen te stellen, maar het  

systeem biedt weinig waterdichte garanties 

tegen een plotse stijging van de vraag. Per 

liter plasma afkomstig uit plasmaferese ont-

ving het RK ten tijde van de studie een 

overheidssubsidie van bijna € 25. Daardoor 

kan het RK zijn plasma voor een lagere prijs 

verkopen aan het CAF. Men kan zich afvra-

gen of deze regeling een voldoende  

productie van derivaten voor België garan-

deert. En zorgen de afspraken tussen het 

CAF en buitenlandse fractioneringbedrijven 

ervoor dat al het Belgische plasma wel  

degelijk zal gebruikt worden om aan de 

Belgische behoeften te voldoen?

Er werd nooit diep nagedacht over 

het concept van zelfvoorziening. Als België 

ervoor kiest om voor zijn derivaten toch  

gedeeltelijk afhankelijk te blijven van de  

Christian Léonard, directeur 
programma management en 
Germaine Hanquet, arts expert:

“Dit rapport heeft tot nu toe niet veel re-

acties opgeleverd. Beschikken over vol-

doende plasma is nochtans van kapitaal 

belang voor degenen die het nodig heb-

ben, maar zolang er voldoende voorraad 

voorhanden is, is het niet eenvoudig om 

mensen ervan te overtuigen zich voor te 

bereiden op een crisis. De tijd gaat echter 

snel. Daarom zou men best goed naden-

ken over de risico’s die in dit rapport on-

der de aandacht worden gebracht , om zo 

voorbereid te zijn op minder gunstige evo-

luties in de toekomst.

De Europese Commissie heeft wel grote 

interesse voor ons rapport getoond, want 

het is het eerste dat de plasmaproblema-

tiek op een globale manier en in verschil-

lende Europese landen beschrijft.”



internationale markt, zou dit het gevolg moe-

ten zijn van een bewuste politieke keuze, 

gebaseerd op een risicoanalyse. Een over-

heid die subsidies betaalt moet het gebruik 

ervan kunnen controleren. Daarom pleitte 

het KCE voor meer transparantie in het sub-

sidiegebruik en in het volume aan plasma en 

derivaten dat bij het CAF passeert.

Verder raadde het KCE aan om de 

kosten van de plasmaferese activiteiten van 

het RK in kaart te brengen. Op die manier 

kan het minimum aan subsidie worden 

vastgelegd om deze activiteit in financieel 

evenwicht te brengen en om de inzameling 

van de gewenste hoeveelheden plasma 

mogelijk te maken. 

Verschillend voorschrijfgedrag  
bij ziekenhuizen

Immunoglobulinen (IG) zijn deriva-

ten waarvoor de grootste hoeveelheden 

plasma nodig zijn. Ze worden steeds vaker 

gebruikt. IG wordt voor 13 verschillende 

aandoeningen terugbetaald. Het KCE stelde 

vast dat er tussen ziekenhuizen grote ver-

schillen bestaan bij het voorschrijven van 

IG, in het bijzonder bij de longspecialisten. 

Vooral op afdelingen pneumologie van een 

aantal niet-universitaire ziekenhuizen wor-

den IG vaak voorgeschreven. Deze grote 

verschillen in voorschrijfgedrag wijzen op 

de noodzaak aan Belgische richtlijnen. On-

dertussen is de Hoge Gezondheidsraad 

begonnen met het ontwikkelen van die 

richtlijnen. 

KCE-rapport vol.120: 

Hoe zelfvoorziening in stabiele 

plasmaderivaten voor België verzekeren?

THErAPEuTisCHE 
ProjECTEn in DE 
GEEsTELijKE 
GEzonDHEiDszorG

… proefprojecten tegen het licht gehouden

In 2006 lanceerde de overheid de therapeutische projecten in de geestelijke 

gezondheidszorg. Het programma is gericht op toekomstige hervormingen in de sector. 

De bedoeling is om ervaring op te doen met zogenaamd transversaal overleg. Het gaat 

om samenwerkingsmodellen tussen verschillende zorgverleners (bvb psychiatrische 

ziekenhuizen, eerstelijnszorg, thuiszorg, centra geestelijke gezondheidszorg,…). Op die 

manier wil men zoveel mogelijk zorg verlenen in de context van de dagelijkse leefom-

geving van de patiënt en afgestemd op zijn of haar behoeften. Via deze nieuwe werk-

wijze tracht men de continuïteit van zorg te verzekeren en te werken naar de re-inte-

gratie van de patiënt in de maatschappij.

Het programma richt zich tot patiënten met complexe en chronische psychia-

trische aandoeningen behorend tot verschillende leeftijds- en probleemgroepen (bvb 

kinderen en adolescenten, volwassenen, ouderen, patiënten met hechtingsstoornissen, 

gerechtelijke psychiatrische patiënten). 

Vanuit de sector werden een aantal individuele projecten voorgesteld. De 82 

oorspronkelijk goedgekeurde projecten werden financieel gesteund door de overheid 

om ervaring op te doen met dit samenwerkingsmodel.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vroeg het KCE om deze 

therapeutische projecten wetenschappelijk te evalueren. Een team van 4 externe  

experts onder leiding van een KCE-projectleider gaat na hoe de voorgestelde organi-

satiemodellen een bijdrage leveren aan zorg op maat en continuïteit in de  

zorgverlening. Het onderzoek bestaat uit een plan- en een procesevaluatie van de  

ervaringen van deze projecten.

Het KCE publiceerde twee tussentijdse rapporten, een in 2009 (KCE-rapport vol.103) 

en een tweede in februari 2010 (KCE-rapport vol.123). De publicatie van het 

eindrapport wordt verwacht in 2010.
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leden van het team Therapeutische projecten: 
vlnr Annie Props, Veerle De Jaegere, Olivier Schmitz en KCE-projectleider Mark Leys
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DrAAGBArE APPArATEn oM DE 
sToLLinGsWAArDE VAn HET BLoED 
TE METEn

 ... alleen een meerwaarde bij gebruik door patiënt

In België nemen meer dan 100.000 

mensen antistollingsmedicatie, meestal ge-

durende zeer lange periodes of zelfs le-

venslang. Het gaat om mensen met een 

verhoogde kans op beroerte, longembolie, 

trombose en bepaalde hartpatiënten. De 

behandeling vermindert het risico op 

bloedklonters en doet hun levensverwach-

ting toenemen. 

Voeding en de inname van andere 

geneesmiddelen kunnen de antistolling be-

invloeden. Daarom moet de dosis van de 

medicatie regelmatig aangepast worden. In 

de huidige zorg wordt minstens een keer 

per maand bij de patiënt door de huisarts 

bloed geprikt. Het bloedstaal wordt onder-

zocht in een laboratorium, dat de stollings-

waarde dan meedeelt aan de huisarts. 

Deze past dan, indien nodig, de dosis aan.

Vandaag bestaan er ook draagbare 

apparaten voor een meting ter plaatse, 

waar de patiënt zich ook bevindt (vandaar 

de Engelse benaming ‘Point of Care’ of 

POC). Daarmee kan men de stollingswaar-

de met behulp van een druppel bloed on-

middellijk bepalen, zonder tussenkomst van 

een laboratorium en met minder pijn en 

ongemak. De patiënt kan het POC-appa-

raat thuis gebruiken en de dosis zelf aan-

passen (zelfmanagement) of de dosis door 

een professionele zorgverlener laten aan-

passen (zelfcontrole). Het apparaat kan ook 

door een huisarts of in een antistollingskli-

niek worden gebruikt. De kostprijs van een 

POC-meter bedraagt ongeveer 1000€. 

Momenteel wordt de meter niet door het 

RIZIV terugbetaald en moet de patiënt de 

aankoop dus zelf betalen. 

Daling incidenten en sterftecijfer 
bij zelfmanagement

Het KCE stelde vast dat bij zelfma-

nagement het aantal bloedvatincidenten en 

het sterftecijfer daalt. Er komt echter maar 

een klein aantal patiënten met de vereiste 

fysische en cognitieve bekwaamheden in 

aanmerking voor deze methode. Hun aan-

tal wordt geschat op 14% (cijfers van Ver-

enigd Koninkrijk) tot 24% (cijfers van Ca-

nada) van het totale aantal patiënten dat 

antistollingsmedicatie neemt. Zelfcontrole 

vermindert ook het aantal incidenten, maar 

niet het sterftecijfer. Een combinatie van 

deze methoden zou voor een grotere toe-

gankelijkheid tot de techniek zorgen. Ze zijn 

ook goedkoper voor patiënt (bij terugbeta-

ling door het RIZIV) en gemeenschap dan 

de klassieke zorg, vooral zelfmanagement. 

De besparingen zijn wel minder groot als 

de patiënt zijn huisartsbezoeken handhaaft, 

ofschoon hij zelf over een meter beschikt.

Geen bewijzen bij gebruik door 
huisarts en antistollingsklinieken 

Het is niet bewezen dat het ge-

bruik van het apparaat door huisarts en 

antistollingsklinieken een invloed heeft op 



49

H
ea

lth
 S

er
vi

ce
s 

R
es

ea
rc

h

het aantal bloedvatincidenten en het sterf-

tecijfer. De kosten hangen af van het aantal 

patiënten, het aantal testen per patiënt, enz.

antistollingstherapie richten op 
zelfmanagement -en controle

In haar rapport pleitte het KCE er-

voor om de opvolging van antistollingsthera-

pie te richten op zelfmanagement, indien 

mogelijk, of minstens op zelfcontrole. Het 

raadde aan om bij de twee methodes terug-

betaling te overwegen van patiënttraining, 

het apparaat, strips, kwaliteitscontrole en ad-

vies van een professionele zorgverlener.

Daarnaast beval het KCE aan om 

een pilootstudie op te starten. In die studie 

zouden de criteria moeten worden be-

paald voor de selectie en de opleiding van 

de patiënten voor zelfmanagement en zelf-

controle en zouden de reële kosten moe-

ten worden berekend. De patiënt zou al-

leszins moeten worden geselecteerd op 

basis van zijn bereidwilligheid en bekwaam-

heid en training zou verplicht moeten wor-

den. Bijstand moet beschikbaar zijn voor 

het oplossen van problemen of om de do-

ses aan te passen. Kwaliteitscontrole van de 

apparaten is nodig.

Voor het gebruik van POC-appara-

ten door een huisarts of in een antistol-

lingskliniek was er onvoldoende sterk be-

wijs om het gebruik ervan aan te raden.

De aanbevelingen van het rapport 

zouden moeten worden herzien als nieuwe 

antistollingsmedicatie de referentiebehan-

deling wordt en bloedcontroles overbodig 

maakt. Het rapport werd gepubliceerd in 

oktober 2010. Daarom is het nog te vroeg 

om al te kunnen spreken over de impact 

ervan. Een presentatie van de studie werd 

gegeven aan de parlementaire Commissie 

Sociale Zaken. Het rapport werd ook be-

sproken bij het RIZIV en de FOD Volksge-

zondheid.

KCE-rapport vol.117: 

Gebruik van point of care systemen bij 

patiënten met orale anticoagulatie.

Jeannine Gailly, 
arts expert: 

“Het onderzoek  was zeer interessant, en het is altijd aangenaam om positieve aanbevelingen te kunnen formuleren.

Eerlijk gezegd  hadden wij verwacht dat de opvolging van zulke gevaarlijke en complexe geneesmiddelen door een 

professionele zorgverlener de beste resultaten zou opleveren. Uiteindelijk leverde de situatie waarbij de patiënt de 

eigen zorg in handen neemt de beste resultaten op. Zoals vaak moesten we ook hier onze vooroordelen herzien…

We mogen evenmin halsstarrig vasthouden aan de idee dat alleen een elite van patiënten de eigen zorg in handen 

kan nemen. Het tegengestelde wordt bewezen door het groot aantal diabetici dat zelf zijn bloedsuikerspiegel opvolgt, 

een toch niet zo evidente zaak.

De zorgverleners spelen een fundamentele rol bij het motiveren, opleiden, en begeleiden van de patiënten evenals bij 

de kwaliteitscontrole van de draagbare apparaten. Het is zeker niet de bedoeling om de patiënt zich alleen uit de 

slag te laten  trekken, zonder hulp. Een goede samenwerking tussen patiënten, huisartsen, specialisten, laboratoria en 

beleidsmensen zal onontbeerlijk zijn om een zorgmodel te ontwikkelen met een echte meerwaarde voor de patiënt.”



De impact
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van het KCE
Reeds in haar allereerste jaarverslag vroeg 

het KCE zich af wat haar eigenlijke impact op het 

gezondheidszorgbeleid was. Deze ‘impactanalyse’ 

bevond zich steevast op het einde van het jaarver-

slag en was, vergeleken met het overzicht van alle 

uitgevoerde studies, een vrij kor t hoofdstuk. Toch is 

die impactvraag steeds een aandachtspunt geble-

ven, zelfs een continue bezorgdheid, die een cen-

trale plaats inneemt in de werking van het KCE.  

Omwille van het kor te bestaan van de instelling is 

het tot nu toe echter nog niet mogelijk geweest om 

een goed afgebakend antwoord op deze vraag te 

geven. 

Uiteraard werd bij dit vijfde verslag de  

impactvraag opnieuw gesteld, maar dit keer met 

meer ambitieuze doelstellingen. In de loop van 

2009 werd een externe audit –  die reeds lang 

door het management van het KCE was gepland – 

effectief uitgevoerd. In hetzelfde jaar verviel het 

eerste mandaat van 6 jaar. Toevallig voorzag ook het 

Rekenhof in 2009 een rappor t waarin het KCE 

werd beoordeeld samen met vier andere organisa-

ties met een gelijkaardige doelstelling –  de FOD 

Volksgezondheid, het Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid (WIV), De Hoge Gezondheids-

raad (HGR) en het RIZIV.

Het lijkt dus logisch dat deze twee totaal  

verschillende, maar alleszins aanvullende benaderingen, 

de hoofdmoot vormen van het hoofdstuk over de  

impact van het KCE in het huidige jaarverslag.  

De audit van het rekenhof wilde een  

antwoord geven op 3 vragen :

■■ 1 – is de wetenschappelijke ondersteuning van 

het federale gezondheidsbeleid goed georgani-

seerd?

■■ 2 – voeren de wetenschappelijke organisaties 

hun taken optimaal uit en rechtvaardigen ze 

hun werking?

■■ 3 – wordt het beleid gerechtvaardigd op basis 

van wetenschappelijke kennis? 

Deze audit over de organisatie van het kennis-

beleid in België maakte een eerder negatieve balans op, 

maar bevatte geen specifieke conclusies over het KCE. 

Zo werd vooral het gebrek aan coördinatie en harmo-

nisatie van de verschillende wetenschappelijke organi-

saties aan de kaak gesteld en het ontbreken van een 

expliciet kennisbeleid in dienst van de beleidsbeslissin-

gen in de gezondheidszorg. Binnen het eerder sombere 

beeld dat werd geschetst, wist het KCE zich behoorlijk 

positief te profileren, op enkele aandachtspunten na, die 

we hierna verder zullen toelichten. 

De impact
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De impactaudit, waartoe het KCE zelf 

opdracht had gegeven, werd uitgevoerd door 

de Nederlandse onderneming Research voor  

Beleid. Het was een ‘process oriented’ beoorde-

ling: ze ging na in hoeverre het KCE zelf de ver-

eiste voorwaarden creëert en er zich aan houdt 

om de impact van haar onderzoeksresultaten te 

maximaliseren. Deze audit boog zich ook over de 

vraag hoe het KCE binnen het Belgische land-

schap van de gezondheidszorg wordt ervaren. 

Het is een kwalitatieve studie; ze bevat dus geen 

cijfermatige evaluatie. 

De auditeurs van Research voor Beleid baseer-

den zich op een reeks ‘impactverhogende factoren’ die in 

de internationale literatuur bekend staan om hun vermo-

gen tot optimalisatie van de impact op het gezondheids-

beleid en/of de gezondheidspraktijk. Hoe meer deze fac-

toren geïntegreerd zijn in de KCE-studies, hoe groter de 

kans dat ze een belangrijke impact zullen hebben. 

Deze voorwaarden volstaan echter niet. De 

uiteindelijke impact hangt af van de politieke wil om de 

KCE-resultaten en aanbevelingen daadwerkelijk te  

implementeren. Hierop heeft het KCE echter niet 

rechtstreeks een invloed  – en het wil trouwens die 

invloed ook niet hebben. De auditeurs hebben toch 

getracht om een algemeen beeld te schetsen van de 

mate waarin de resultaten uit de KCE-studies worden 

geïmplementeerd, wat onrechtstreeks dus ook de  

impact ervan evalueert. 

De conclusies van de audit zijn ronduit positief 

voor het KCE, vooral als men rekening houdt met haar 

korte bestaansduur. Vanaf haar oprichting heeft het KCE 

steeds een cultuur willen creëren van uiterste nauw-

keurigheid en veeleisende methodologieën om zo de 

hoge kwaliteit van haar publicaties te waarborgen. Dat 

reeds zo snel zo’n uitstekend niveau werd gehaald, is 

zonder enige twijfel te danken aan het feit dat KCE-

personeelsleden en directie zich spiegelden aan gelijk-

aardige instanties in landen waar het kennisbeleid reeds 

langer ingang heeft gevonden. 

Uiteraard zijn er nog punten voor verbetering 

die de impact van de KCE-studies kunnen verhogen. 

Het feit dat het KCE zelf vroeg om een audit van de 

procedures om de impact maximaliseren, is een onmis-

kenbaar teken van haar wil om ook op dit vlak verder 

te evolueren. 

In diezelfde zin aarzelde het KCE niet om voor 

deze audit ook de mening te vragen van haar voor-

naamste stakeholders, en zich zo bloot te stellen aan 

kritiek. Deze kritiek bleek trouwens eerder gematigd. 

Deze wil om zich voortdurend in vraag te stellen, 

wordt door het KCE gezien als een voorwaarde tot 

uitmuntendheid. 

We geven hier een kort 

overzicht van de resultaten uit 

de twee audits in functie van de 

drie specifieke invalshoeken van 

de werking van het KCE: de keu-

ze van de onderwerpen en het 

opstellen van het jaarprogram-

ma, de kwaliteit van de gebruikte 

methodologie (vanuit het oog-

punt van de bruikbaarheid van 

de resultaten), de verspreiding 

van de resultaten en de reputa-

tie van het KCE. Voor elk van 

deze drie invalshoeken wordt 

ingegaan op de positieve punten 

en op de elementen die voor 

verbetering vatbaar zijn.ondersteunende expertfuncties: Irm Vinck (l) en Stephan Devriese (r)
foto door Thierry Lewyllie



1.  Selectie van studieonderwerpen 
en het opstellen van het jaarprogramma

Elke burger kan in principe een voorstel voor 

een KCE-studie indienen. In de praktijk stellen vooral de 

universiteiten, ziekenhuizen, beleidsmakers, het RIZIV 

en de FODs Volksgezondheid en Sociale Zekerheid on-

derwerpen voor, maar een belangrijk aantal is ook af-

komstig van privépersonen en andere publieke of pri-

vate instellingen. Elk jaar wordt in maart een oproep 

gedaan om voorstellen in te dienen. Sinds 2006 ont-

vangt het KCE elk jaar meer dan 100 studievoorstellen. 

De studievoorstellen worden geselecteerd op 

basis van zeer nauwkeurige criteria, die op de website 

van het KCE worden uiteengezet:

■■ Heeft de voorgestelde studie betrekking op een ge-

zondheidsprobleem dat belangrijk is voor de burger 

of op een delicaat sociaalethisch probleem m.b.t. de 

gezondheidszorg?

■■ Kunnen de studieresultaten en aanbevelingen de 

doeltreffendheid van de zorgpraktijk of de toewij-

zing van middelen voor de gezondheidszorg verbe-

teren?

■■ Bestaat er een methodologie en zijn er gegevens 

beschikbaar die het mogelijk maken om de studie 

binnen een redelijke termijn uit te voeren?

■■ Wat is het potentieel van de studie als hulpmiddel 

voor besluitvorming? Met andere woorden, richt het 

onderwerp zich op een van de werkingsthema’s die 

werden voorzien door de regering, het RIZIV of de 

FODs Volksgezondheid en Sociale Zekerheid?

Sommigen vinden deze criteria te vaag en dus 

vatbaar voor subjectieve interpretatie. De grote ver-

dienste van deze criteria is echter dat ze bestaan en dat 

ze openbaar zijn, iets wat zeker niet altijd het geval is bij 

de talrijke andere Belgische organisaties die een onder-

steunende rol spelen in het gezondheidsbeleid. 

Er worden talrijke garanties gegeven om te ver-

zekeren dat de selectie het resultaat is van een objectieve 

keuze. Elk voorstel wordt beoordeeld in functie van bo-

venstaande criteria. De 30 beste voorstellen worden 

voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur 

(RVB) en daarna onderworpen aan een diepgaand me-

thodologisch onderzoek. De bedoeling hierbij is na te 

gaan of de studie binnen een termijn van 12 tot 15 maan-

den kan worden uitgevoerd. Daarna wordt een jaarpro-

gramma opgesteld dat aan de RVB wordt voorgelegd. 

Het KCE voorziet ook de mogelijkheid om in 

de loop van het jaar aan het programma een of meer-

dere dringende studies toe te voegen. Deze kunnen 

worden aangevraagd door een van de subsidiërende 

instanties (strategische cel van de minster, RIZIV en de 

FODs Volksgezondheid en Sociale Zekerheid) zonder 

dat deze studies via de selectieprocedure moeten gaan. 

De uiteindelijke beslissing wordt meegedeeld 

aan de indiener van elk onderzoeksvoorstel met, sinds 

dit jaar, de vermelding van het beoordelingscijfer. Het 

KCE legt desgevraagd ook aan de indieners uit waarom 

hun voorstel werd afgewezen.  

Ondanks deze maatregelen meenden sommige 

stakeholders (vooral organisaties van zorgverleners en 

vertegenwoordigers van de privé-sector) tijdens de au-

dit dat de interne selectieprocedures onvoldoende 

transparant zijn, en dat de voorstellen die uitgaan van 

ministers, de FODs of het RIZIV over het algemeen 

betere beoordelingscijfers krijgen. Dit is op zich niet 

echt verrassend omdat de organieke wet het KCE in de 

eerste plaats creëerde om studies uit te voeren op 

vraag van deze instanties. 

Het KCE is er nochtans van overtuigd dat stu-

dies door andere personen voorgesteld, tot nu toe 

zeer nuttig bleken voor de besluitvorming op het  

niveau van deze aanvragers.

Deze manier om onderwerpen te selecteren, 

hoe transparant ook, kan echter de indruk geven dat het 

KCE noch onafhankelijk, noch onpartijdig is. De audit 

stelt dat aanpassingen aan het selectieproces het imago 

van geloofwaardigheid van het KCE kunnen verbeteren. 
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In de nieuwe cultuur van “kennisbeleid” moet 

elke fase in een onderzoeksproces worden onderwor-

pen aan een interne kwaliteitscontrole. Op dit vlak 

staat het KCE heel sterk; haar methodologische know-

how wordt praktisch unaniem erkend. 

Talrijke interne procedures wer-

den ontwikkeld om de wetenschappelijke 

kwaliteit van de onderzoeksprocessen te 

waarborgen. Volgens de audit van  

Research voor Beleid voelden enkele ex-

terne experten zich zelfs ongemakkelijk 

door deze noodzakelijke striktheid die  

inderdaad nog weinig gangbaar is in de  

universitaire milieus waaruit de meeste 

van hen afkomstig zijn. 

Andere, ook erg strikte procedu-

res, zijn bedoeld om de kwaliteit van de 

opvolging van de projecten te verzekeren. 

Drie vierde van de ondervraagde externe 

experten stelde de manier op prijs waarop KCE-pro-

jectleiders de studies coördineerden en vasthielden aan 

de vooraf bepaalde doelstellingen. Dit is een onmisbare 

voorwaarde voor een hoogkwalitatief eindresultaat.   

In het begin waren de externe experten 

voornamelijk academici die werden geselecteerd op 

basis van hun wetenschappelijke kwaliteiten. Door 

hun kritische blik op de inhoud en de methodologie 

van het onderzoek geven zij een meerwaarde aan 

het project. In de loop der jaren werd vaker aan ex-

perten uit belangengroepen gevraagd om deel te 

nemen aan projectmeetings. Bij de komst van deze 

stakeholders moesten de nodige deontologische 

voorzorgen worden genomen om te vermijden dat 

er een belangenconflict zou ontstaan tussen hen en 

de andere deelnemende experten. Door vanaf het 

begin ieders rol zorgvuldig te definiëren en de te 

behalen doelstellingen scherp te stellen, kon men tot 

een evenwicht komen. Daarbij behoudt het KCE de 

controle over de wetenschappelijke kwaliteit en de 

integriteit van het uit te voeren onderzoek. De 

stakeholders waken erover dat de resultaten in de 

praktijk bruikbaar blijven.

Wanneer stakeholders in een project worden 

betrokken als externe experten waarborgt dit in hoge 

mate de bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van de re-

sultaten en aanbevelingen. Om de doeltreffendheid te 

verhogen, moeten deze stakeholders misschien meer 

systematisch vanaf het begin bij het onderzoeksproject 

worden betrokken. Bij enkele projecten is deze evolutie 

reeds zichtbaar : bv. de richtlijnen inzake borst- of rec-

tumkanker werden opgesteld in samenwerking met het 

College van Oncologie . De werkgroep bestond uit de 

meest vooraanstaande Belgische specialisten. Omdat 

de richtlijnen rekening hielden met de concrete bijzon-

derheden van de aandoeningen werden ze beter door 

het terrein onthaald. 

Het is opvallend dat de samenwerking met de 

sector vlotter verloopt als de directe financiële implica-

ties van de studieresultaten beperkt zijn. Hogervermel-

de studie veroorzaakte minder spanning dan studies 

over technologieën of medische prestaties met een 

grote financiële draagwijdte voor de betrokken  

Inzake belangenconflicten worden in de arbeidsovereen-

komst tussen het KCE en haar medewerkers duidelijke 

regels afgesproken. Een ernstige inbreuk kan leiden tot 

ontslag. Voor de samenwerking met externe experten 

heeft het KCE gekozen voor transparantie en niet voor 

een verbod op belangenconflicten. Dit houdt in dat bij 

het begin van de samenwerking aan de expert wordt 

gevraagd om eventuele conflicten te signaleren. Het is 

dan de taak van de KCE-projectleider om de mogelijke 

impact van het belangenconflict op de wetenschappe-

lijke onafhankelijkheid van de studie in te schatten. In 

de rapporten wordt de aanwezigheid van belangencon-

flicten vermeld.
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beroepsgroep (bv. de studies over de kosteneffectiviteit 

van tiotropium (KCE-rapport vol. 108) of over het  

belang van elektrofysiologische testen in de klinische 

praktijk (KCE-rapport vol. 109) – zie kadertje). De con-

clusies van deze studies worden in de praktijk zeer  

verschillend onthaald en toegepast. 

De impactaudit benadrukt eveneens dat de  

rekrutering van de externe experten vaak onvoldoen-

de professioneel gebeurt. Elk projectteam beslist geval 

per geval op welke experten men een beroep doet, in 

welke studiefase en met welk doel. Door de procedure 

te systematiseren, zou het KCE zich kunnen ontdoen 

van de indruk van willekeur. Op termijn kan daardoor 

een meer structurele en evenwichtige betrokkenheid 

van de diverse sectoren gewaarborgd worden. 

Ongeveer de helft van de KCE -studies wordt 

uitgevoerd in onderaanneming, vaak door universitaire 

teams. De toewijzing gebeurt “krachtens de wet betref-

fende overheidsopdrachten” en het toewijzingsproces 

wordt begeleid door externe juryleden. Het Rekenhof 

lijkt volledig overtuigd te zijn van het nut van deze pro-

cedure en stelt ze als voorbeeld voor de andere instel-

lingen die het gezondheidsbeleid wetenschappelijk  

ondersteunen. Het Rekenhof erkent echter ook dat 

deze werkwijze een nadeel heeft. Het maakt het name-

lijk moeilijker om een meer duurzame vorm van  

samenwerking te ontwikkelen met externe teams.

In de toekomst zal het KCE daarom streven 

naar een werking die meer gericht is op resultaten, on-

der meer door raamakkoorden af te sluiten met teams 

die hun meerwaarde hebben bewezen. Door deze op-

lossing zou men minder tijd moeten besteden aan pro-

jectmanagement en nog meer aandacht kunnen  

schenken aan de inhoud van het onderzoek. Deze  

mogelijkheid wordt echter nog niet voorzien door de 

huidige wet betreffende overheidsopdrachten. 

De terugbetaling van tiotropium

Tiotropium is een nieuw, langwerkend geneesmiddel dat 

de luchtwegen helpt open te zetten. Het wordt voorge-

schreven aan mensen die lijden aan COPD (chronisch 

obstructief longlijden). 

Het RIZIV betaalt tiotropium sinds 2004 terug , terwijl 

het produkt veel duurder is dan de andere, langwerkende 

moleculen die voor de behandeling kunnen worden ge-

bruikt (52 € , in plaats van 35 of 31€). De fabrikant 

stelde dat deze meerkost zou worden gecompenseerd 

door de vermindering van ziekteopstoten en dus door 

een verlaging van andere medische kosten. De beslissing 

tot terugbetaling werd wel verbonden aan een herziening 

na een termijn van 3 jaar. 

In 2007 werd er bij de herziening vastgesteld dat het 

duurdere tiotropium geen voordelen opleverde in vergelij-

king met de andere langwerkende geneesmiddelen en 

dat de andere medische kosten niet verminderden, zoals 

men had verwacht. Ondertussen waren de uitgaven voor 

tiotropium al van 12 miljoen € naar 26 miljoen € geste-

gen, waarvan bijna 5 miljoen € uit de portemonnee van 

de patiënt zelf kwam. 

Het KCE raadde daarom aan de terugbetaling stop te zet-

ten als de fabrikant niet akkoord ging met een prijsdaling, 

om op die manier 10 miljoen € te besparen. Het RIZIV 

nam de conclusies van het KCE begin 2010 wel op in haar 

aanbevelingen naar de voorschrijvende artsen...maar voor 

tiotropium is alles helaas (nog) bij hetzelfde gebleven.
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Het meten van de impact van het KCE beperkt 

zich niet tot het tellen van het aantal aanbevelingen dat 

werd omgezet in concrete beleidsmaatregelen. De 

werkelijke impact wordt op lange termijn gemeten op 

basis van de mate waarin er een cultuurwijziging plaats-

vindt bij zowel politieke besluitvormers als de andere 

actoren in de gezondheidszorg. Het KCE-model, dat de 

nadruk legt op kwaliteit van zorgverstrekking, weten-

schappelijke evidence, rationaliteit, doeltreffendheid en 

efficiëntie, moet de referentie worden. Via de promotie 

van dit model moet het KCE haar identiteit bevestigen 

en haar zichtbaarheid vergroten. 

Sinds haar oprichting heeft het KCE op dat vlak 

veel vooruitgang geboekt. Het ergerlijke scepticisme  

van de beginjaren heeft plaats gemaakt voor een gevoel 

van respect dat praktisch unaniem is bij de stakeholders, 

zelfs al gaat dit hier en daar gepaard met tandenge-

knars…. De beleidsmakers kunnen het zich minder 

makkelijk permitteren om een advies van het KCE naast 

zich neer te leggen zonder zich hiervoor te rechtvaardi-

gen. Dat is op zich reeds een enorme prestatie die het 

KCE op haar actief kan schrijven. Het blijft echter een 

voortdurende uitdaging en het KCE moet steeds alert 

blijven in haar communicatie. Omdat het een strate-

gische positie bekleedt in het gezondheidszorgbeleid, 

stelt het zich bloot aan wrevel, rancune en afrekeningen. 

De communicatie van het KCE werd door 

de pers unaniem gekwalificeerd als doeltreffend,  

professioneel, vlot, over het algemeen genuanceerd en 

van een hoge kwaliteit (jaarverslag 2008). Het KCE  

publiceert haar studies op de volgende manier : 

3.  Verspreiding van de resultaten 
en vertaling naar het beleidsniveau

vlnr ondersteunende (expert)functies: Cécile Camberlin, Cécile Dubois, Luc Hourlay, Gudrun Briat, Stefaan Van de Sande en Patrice Chalon
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De resultaten van elke studie worden op 3 niveaus 

 gepubliceerd:

■■ een uitgebreide samenvatting, beschikbaar in het 

Nederlands, Frans en Engels,

■■ het volledige wetenschappelijke rapport, meestal in 

het Engels,

■■ het persbericht, dat wordt verspreid onder de 

 algemene en medische pers. 

Al deze documenten kunnen gratis worden ge-

download van de internetsite van het KCE. 

Het KCE heeft een erg volledig persdata bestand 

opgezet en onderhoudt met de journalisten hartelijke 

relaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. In 2009 

verschenen meer dan 460 artikels over de gepubliceerde 

KCE-rapporten en zowel televisie als radio deden regel-

matig een beroep op KCE-experten voor interviews. 

De KCE-experten publiceren zelf ook weten-

schappelijke artikels en werken. In 2009 werden een 

dertigtal artikels gepubliceerd in de nationale en inter-

nationale wetenschappelijke pers. Regelmatig wordt 

aan de experten ook gevraagd om hun resultaten te 

presenteren op nationale en internationale congres-

sen. Zij presenteren ook regelmatig hun bevindingen 

voor het parlement of de commissies van het RIZIV.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de 

activiteiten van het KCE kan zich inschrijven op de ru-

briek “My KCE” op de website en toegang krijgen tot 

informatie over lopende studies, onderaannemingen, 

vacante betrekkingen, enz. 

Sinds begin 2009 stuurt het KCE elk trimester 

een elektronische nieuwsbrief – met links naar de be-

trokken rapporten – naar zo’n 1200 externe ex-

perten die het netwerk van bevoorrechte gespreks-

partners vormen (KCEnet). In 2010 zal een systeem 

voor het systematisch versturen van de rapporten 

aan alle betrokken doelgroepen en stakeholders wor-

den opgezet. 

Uit de impactaudit bleek echter dat deze com-

municatiestrategie nog proactiever kan. Alhoewel het 

zeker niet de rol is van het KCE om zelf rechtstreeks te 

zorgen voor de implementering van de studieresultaten 

en aanbevelingen in het beleid, menen de auditoren dat 

het KCE een betere advocaat kan zijn van haar eigen 

studies (“advocacy”). Dit kan onder meer door de rap-

porten (of samenvattingen) naar de betrokken doel-

groepen te sturen, of door de KCE-experten zelf inten-

siever in te zetten bij de actieve verspreiding ervan. De 

KCE-directie verkiest echter een eerder gereserveerde 

houding aan te nemen wat betreft “advocacy” en recht-

vaardigt dit door te stellen dat het strikt in het weten-

schappelijke domein wil blijven en zich niet wil mengen 

in het beleidsdebat of “beïnvloedingsspelletjes”. Dit is 

een strategische keuze die sommigen misschien in 

vraag stellen. 

Ondanks deze strategische opstelling wordt het 

KCE immers nu al verweten dat het bij het opstellen 

van de studieconclusies en de aanbevelingen andere be-

langen dan puur wetenschappelijke laat meespelen. De 

vertaling van de resultaten uit het oorspronkelijke  

wetenschappelijke rapport (opgesteld door de auteurs) 

in aanbevelingen (opgesteld door het management en 

ter goedkeuring voorgelegd aan de RVB) heeft in het 

verleden immers al vaker voor problemen gezorgd. Om 

aan deze kritiek het hoofd te bieden, besloot het KCE in 

december 2008 om de auteurs van de studie tijdens 

deze essentiële fase samen te brengen en te consulte-

ren. Bovendien worden de conclusies en aanbevelingen 

geschreven door ervaren KCE-experten en intern ge-

controleerd door andere collega-experten. Op die ma-

nier wil het KCE aan haar Raad van Bestuur zo objectief 

en relevant mogelijke aanbevelingen voorleggen. 

Hoe het KCE scoort op het derde luik van de 

impactevaluatie, is het moeilijkst te beoordelen. Het 

gaat immers om het meten van de omzetting van de 

verworven kennis in beleidsmaatregelen. In zijn audit 

zegt het Rekenhof dat het zich bewust is van de kloof 

tussen de wetenschappelijke wereld en de context 

waarin het beleid wordt gevoerd. Maar het benadrukt 
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Het voorbeeld van de studie over hadrontherapie: 

ook dat, zelfs indien “de afwezigheid van betrokkenheid 

bij besluitvorming” van de wetenschappelijke organisa-

ties beschouwd wordt als een sterk punt, interactie tus-

sen de twee werelden toch nodig is indien men de 

verworven kennis ten volle wil benutten.  

Het Rekenhof vermeldt als mogelijke inspiratie-

bron de Canadese “kennismakelaars”, een soort verta-

lers die de wederzijdse communicatie verbeteren door 

de wetenschappelijke resultaten om te zetten in duide-

lijke, realiseerbare en direct toepasbare beleidsaanbe-

velingen. Bij het KCE gebeurt deze “makelarij” de facto 

tijdens de discussies in de Raad van Bestuur, wanneer 

de KCE- experten de resultaten van hun studie voor-

stellen aan de beleidsinstanties en aan de vertegen-

woordigers van de stakeholders die er vertegenwoor-

digd zijn. Een door de RVB aanvaarde aanbeveling zal 

meer kans maken om toegepast te worden, want ze 

wordt niet alleen door wetenschappers, maar ook door 

beleidsmakers gedragen. 

Het Rekenhof benadrukt dat meerdere rap-

porten van het KCE groot succes kenden, en dat som-

mige van de aanbevolen wijzigingen werden aanvaard 

(bijv. het rapport over het orthopedisch materiaal 

(KCE-rapport vol.56), maar dat andere, met name kos-

teneffectiviteitsrapporten, werden verworpen “om re-

denen die nauwelijks gemotiveerd werden” (voorbeel-

den: studie over tandprotheses (KCE-rapport vol. 10), 

studie over stomamateriaal (KCE-rapport vol. 21)). 

Het Rekenhof concludeert dat nog veel voor-

uitgang moet worden geboekt, vooral bij de beleidsin-

stanties. De op “kennis gebaseerde beleidscultuur” is 

duidelijk nog onvoldoende doorgedrongen in de zeden 

en gewoonten van de Belgische leiders. 

Hadrontherapie is een experimentele vorm van radiothe-

rapie voor bepaalde lokale kankers. Ze is zeer recent en 

erg duur en kan slechts worden toegepast in gespeciali-

seerde centra die beschikken over specifiek opgeleide  

ingenieurs, artsen en informatici.

Een analyse van de internationale wetenschappelijke lite-

ratuur toont echter nergens aan dat deze technologie  

beter is dan de conventionele behandelingen. Volgens de 

berekeningen van het KCE komen in België jaarlijks te 

weinig patiënten voor deze behandeling in aanmerking 

om de bouw te rechtvaardigen van een centrum met een 

jaarlijkse capaciteit van 900 patiënten en een jaarlijks 

budget van 28 miljoen €. Het zou interessanter zijn om de 

patiënten naar nabijgelegen centra in Duitsland te  

sturen en hun transport- en verblijfskosten volledig te ver-

goeden (geschat budget: 1,7 miljoen €).

Het KCE voegt er wel aan toe dat, om onderzoek en  

innovatie te stimuleren en de lokale industriële partners te 

steunen, een investering in een dergelijk centrum kan  

worden overwogen, maar dan via andere financierings-

bronnen. Met andere woorden, indien een beslissingnemer, 

verantwoordelijk voor economische ontwikkeling, risicovolle  

industriële ontwikkeling wil aanmoedigen, moet hij of zij 

dit doen met het budget van economische ontwikkeling en 

niet met het budget van gezondheidszorg. 

Helaas… Enkele maanden na de publicatie van deze 

conclusies voorzag het Kankerplan de bouw van een  

Belgisch centrum voor hadrontherapie. Men is daarbij van 

mening, in tegenspraak met het wetenschappelijk advies 

van het eigen kenniscentrum, dat het hier gaat om een 

“veelbelovende technologie”, het enige mogelijke alterna-

tief voor tumoren die resistent zijn aan de conventionele 

radiotherapie. 

Bovendien heeft men het RIZIV gevraagd om een nieuwe 

studie over het onderwerp uit te voeren... 
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De door het KCE gevraagde impactaudit  

besluit dat de studieresultaten van het KCE wel degelijk 

worden gebruikt ter ondersteuning van het Belgische 

gezondheidsbeleid. 80% van de ondervraagde stakehol-

ders beschouwen het KCE als een centrale, of minstens 

essentiële speler onder de actoren die het beleidspro-

ces in de gezondheidszorg beïnvloeden. De projectlei-

ders van het KCE zelf zijn meer bescheiden: slechts 

60% schat dat ze hebben bijgedragen tot een evolutie. 

Volgens deze groep heeft meer dan een derde van de 

projecten geleid tot een wetenschappelijk gefundeerde 

implementatie. Dit oordeel is zeer gematigd, vooral als 

men de realiteit kent. 

We kunnen concluderen dat het KCE in 2009 

werd onderworpen aan een stevige evaluatieronde en 

dat het zich daarbij in alle opzichten zeer eervol uit de 

slag heeft getrokken. Het was nochtans niet gemakkelijk 

om goed te scoren op twee zo verschillende audits: 

enerzijds, een studie in de meest pure overheidstraditie 

over de inzet van publieke middelen voor de onder-

steuning van het gezondheidsbeleid, en anderzijds een 

methodologische audit gericht op beheersaspecten en 

openlijk bekendgemaakte strategische plannen.

Het KCE zal de resultaten van deze evaluaties 

aanwenden om een aantal duidelijke doelen te stellen: 

haar interne procedures nog verfijnen tot ze kristalhel-

der zijn, en haar communicatie een flinke boost geven, 

zowel naar de beleidsinstanties toe, als naar de actoren 

op het terrein, als naar alle tussenliggende schakels. Het 

KCE wil zich immers verder een plaats verwerven bin-

nen de complexe mozaïek van wetenschappelijke on-

dersteuning van het federale gezondheidsbeleid. 
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Cindy Antoine (expert Therapeutische projecten) en Karen Van de Velde (secretariaat)
foto door Thierry Lewyllie

Beide auditrapporten zijn beschikbaar op de KCE website.

Catherine Garreyn (secretariaat)



BALAns
                 ACTIVA               PASSIVA

2008 2009 2008 2009

Vaste activa 147.807 190.961 Eigen vermogen 17.102.278 7.685.244

Immateriële vaste activa Overgedragen winst 17.102.278 7.685.244

  Plannen en studies

  Concessies, licenties

Materiële vaste activa

  Gebouwen 40.000 40.000

  Uitrusting en kantoormat. 44.415 37.744

  Informaticamaterieel 62.993 86.287

Financiële vaste activa 399 399

schulden 1.448.429 2.161.832

Schulden op ten hoogste één jaar

Vlottende activa 18.402.900 9.656.115   Leveranciers 217.539 294.632

  Te ontvangen facturen 648.000 986.856

Schuldvorderingen op ten hoogste 
één jaar

  Te innen opbrengsten 7.005.466 2.469.066 Schulden met bettr.tot bezold.
en soc lasten

  Voorheffing 109.569

  RSZ 19.890 133.915

  Bezoldigingen 11.235

Liquide middelen   Diverse inhoudingen op netto

  De Post 11.397.379 7.186.799   Provisie vakantiegeld 563.000 625.000

  Standaardkassen 56 249   Groepsverzekering

  Andere sociale schulden

Overlopende rekeningen Overige schulden

  Over te dragen kosten   Betalingen onderweg 626

ToTAAL ACTiVA 18.550.707 9.847.076 ToTAAL PAssiVA 18.550.707 9.847.076

Financieel Overzicht
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rEsuLTAATrEKEninGEn
2008 2009

BEDrijFsoPBrEnGsTEn 9.328.821 4.645.350

74 Andere bedrijfsopbrengsten

Subsidies 9.320.317 4.636.653

Recuperatie maaltijdcheques 8.504 8.697

Varia

BEDrijFsKosTEn 6.946.597 7.058.607

61 Diensten et diverse goederen

Studies in onderaanneming 1.743.240 1.480.264

Lokalen en materieel 493.466 636.527

Bureelkosten en benodigdheden

  documentatie 68.113 60.433

  communicatie 21.214 21.600

  andere kantoorkosten en benodigdheden 103.271 107.755

Externe diensten

  consultants en externe experten 214.283 250.649

  diensten en consultants informatica 111.945 109.650

  andere externe diensten 69.495 69.177

Opleiding 36.216 37.027

Verplaatsings- en onthaalkosten 44.142 24.575

Presentiegeld 2.214 3.541

62 Bezoldigingen en sociale lasten

Bezoldigingen 2.819.377 2.886.613

RSZ-bijdragen 789.585 876.991

Verzekeringen voor het personeel 212.990 260.586

Andere voordelen voor het personeel 102.215 116.288

63 Afschrijvingen, waardev. en provisies 114.830 116.933

BEDrijFsrEsuLTAAT 2.382.224 -2.413.257

Financiële opbrengsten 56 108

Financiële kosten 1.410 1.884

rEsuLTAAT uiT DE GEW.BEDrijFsuiToEF. 2.380.870 -2.415.034

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten 1.793.432 7.002.000

uiTzonDErLijK rEsuLTAAT -1.793.432 -7.002.000

rEsuLTATEnrEKEninG 587.439 -9.417.034
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Functies Behoefte Effectief *

31/12/08 31/12/09

Voorzitter 0,2 0,2 0,2

Managementfuncties

Algemeen directeur 1 1

Adjunct algemeen directeur 1 1 1

Directeur 2 2 1

Totaal 4 3 3

Expertfuncties

Arts-expert 10,6 10,3 9,6

Expert economie 9,3 5,8 6,1

Expert Health Services Research 6,3 5,3 5,4

Expert data management 3,8 3 3,8

Kennismanager 1 1 1

Expert communicatie 1 1 0,9

Totaal 32 26,4 26,8

ondersteunende functies

Juridisch adviseur 1 1 1

Adm. en budgettair adviseur 1 1 1

Directiesecretaris/progr.beheer 3 3 3

Bibliothecaris 1 1

Technisch deskundige 1

ICT deskundige 1 1 1

HR deskundige 1 1 1

Administratief assistent 1 2 2

Technisch medewerker 1 1 1

Administratief medewerker 1 1 1

Totaal 12 11 12

Totaal 48,2 40,60 42,00

*VTE
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Personeelsleden

1 2
3

4
5 6 7

8 9 10 11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

22

23
24 25

26
27

28
29 30

31

32
33

34

35
36

37
38

39
40

41 42

43
44 45 46

47
48 49

50 51 52 53

Voorzitterfunctie
GILLET Pierre

Managementfuncties
MERTENS Raf (39)
CLOSON Jean-Pierre (41)
LEONARD Christian (49)

Expertfuncties
ANTOINE Cindy 
BRIAT Gudrun (53)
CAMBERLIN Cécile (51)
CHALON Patrice (17)
CLEEMPUT Irina (2)
DE GAUQUIER Kristel (40)
DE JAEGERE Veerle (15)
DE LAET Chris (31)
DESOMER Anja (19)
DEVRIESE Stephan (24)
DUBOIS Cécile (38)
EYSSEN Marijke (42)
FARFAN-PORTET Maria Isabel (30)
GAILLY Jeannine (48)
GERKENS Sophie (29)
HANQUET Germaine (34)
HULSTAERT Frank (21)
JONCKHEER Pascale (47)
KOHN Laurence (45)
LE POLAIN Maïté (36)
LEYS Mark (11)
MAMBOURG Françoise (7)
NEYT Mattias (1)

OBYN Caroline (37)
PAULUS Dominique (46)
PIERART Julien (35)
PROPS Annie (50)
ROBAYS Jo (13)
ROBERFROID Dominique (12)
SCHMITZ Olivier (14)
SCHWIERZ Christoph (16)
STORDEUR Sabine (52)
STROOBANDT Serge (6)
THIRY Nancy (33)
VAN BRABANDT Hans (5)
VAN DE SANDE Stefaan (9)
VAN DE VOORDE Carine (20)
VAN DEN BRUEL Ann 
VINCK Irm (23)
VLAYEN Joan (26)
VRIJENS France (3)

Administratieve en staffuncties
BONNOUH Nadia (25)
BULTE Dorothée (44)
DELAUNAY Bernadette (32)
DE MEULENAERE Geert (8)
GARREYN Catherine 
GOSSEYE Natacha (27)
HOURLAY Luc (18)
MILANTS Ellen (22)
PETIT Elisabeth (43)
REYNAERT Magalie (10)
RUMMENS Kristof 
VAN DE VELDE Karen 
VERHULST Ine (28)
VOUMADJI Christine (4)
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vlnr Raf Mertens (Algemeen directeur), Jean-Pierre Closon (Adjunct algemeen directeur) en Christian Léonard (Directeur programma management)



In de loop van 2009 liep de eerste mandaats-

termijn van 6 jaar af voor het KCE-management. Het is 

dan ook vanzelfsprekend dat het huidige jaarverslag, 

zoals vorig jaar reeds aangekondigd, de balans opmaakt 

van de eerste episode in de geschiedenis van onze 

jonge organisatie. Deze balans bestaat enerzijds uit een 

impactstudie, besteld bij een extern auditbureau, waar-

van we kunnen verwachten dat ze een neutrale kijk 

heeft op de Belgische situatie, anderzijds uit een audit 

uitgevoerd door het Rekenhof.

We kunnen de balans zeer kort samenvatten in 

3 hoofdpunten. Het eerste, positieve, is dat de kwaliteit 

van het wetenschappelijke werk van het KCE unaniem 

wordt erkend. De twee andere zijn iets minder positief 

en hebben betrekking op wat zich afspeelt voor en na 

het onderzoekswerk.

Voor de aanvang van de studies worden de 

studieonderwerpen gekozen en worden de vragen 

vastgelegd waarop de studie een antwoord moet  

geven. Na het onderzoek is er de verspreiding van het 

rapport en de manier waarop het wordt begrepen en 

gebruikt door de actoren op het terrein en de beleid-

smakers. Zowel de audit van het Nederlandse bureau 

als die van het Rekenhof geven aan dat er bij dit ‘voor 

en na’ nog ruimte is voor verbetering. Tijdens ons nieuw 

mandaat zullen we duidelijk nog meer oog moeten 

hebben voor een beter overleg over de keuze van de 

onderwerpen en de te beantwoorden vragen, een  

actiever en meer voluntaristisch beleid bij de versprei-

ding van de resultaten en een betere begeleiding bij het 

in de praktijk brengen van de aanbevelingen.

Wij danken deze eervolle medaille vooral aan 

de inzet van ons volledige team met verschillende, zeer 

specifieke, elkaar aanvullende competenties. We had-

den dit goede resultaat echter niet kunnen behalen 

zonder de samenwerking met en het vertrouwen van 

de talrijke externe experten, de gesprekspartners  

binnen de sector van de gezondheidszorg en vooral de 

beleidsmakers. Wij wensen hen hiervoor hartelijk te 

bedanken.

Graag willen wij volgend jaar afspreken met de 

trouwe lezers van onze jaarverslagen. Ze zullen niet 

alleen kunnen kennismaken met weerom een nieuwe 

reeks studieresultaten, maar ze zullen ook kunnen  

nagaan in hoeverre wij al rekening hebben gehouden 

met de lessen die wij konden trekken op het einde van 

ons eerste mandaat.

Conclusie
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KCE-rapporten

2004
1. Effectiviteit en kosten effectiviteit van behandelingen voor rookstop (D/2004/10.273/1)

2.  Studie naar de mogelijke kosten van een eventuele wijziging van de rechtsregels inzake medische aansprakelijkheid 

(fase 1). (D/2004/10.273/3)

3. Antibioticagebruik in ziekenhuizen bij acute pyelonefritis (D/2004/10.273/5)

4.  Leukoreductie. Een mogelijke maatregel in het kader van een nationaal beleid voor bloedtransfusieveiligheid. 

(D/2004/10.273/7)

5. Het preoperatief onderzoek (D/2004/10.273/9)

6.  Nationale richtlijn prenatale zorg. Een basis voor een klinisch pad voor de opvolging van zwangerschappen. 

(D/2004/10.273/13)

7.  Validatie van het rapport van de Onderzoekscommissie over de onderfinanciering van de ziekenhuizen 

(D2004/10.273/11)

8.  Financieringssystemen van ziekenhuisgeneesmiddelen: een beschrijvende studie van een aantal Europese landen en 

Canada. (D/2004/10.273/15)

2005
9. Feedback: onderzoek naar de impact en barrières bij implementatie – Onderzoeksrapport: deel 1 (D/2005/10.273/01)

10. De kost van tandprothesen (D/2005/10.273/03)

11. Borstkankerscreening (D/2005/10.273/05)

12. Studie naar een alternatieve financiering van bloed en labiele bloedderivaten in de ziekenhuizen. (D/2005/10.273/07)

13. Endovasculaire behandeling van carotisstenose (D/2005/10.273/09)

14. Variaties in de ziekenhuispraktijk bij acuut myocardinfarct in België (D/2005/10.273/11)

15. Evolutie van de uitgaven voor gezondheidszorg (D/2005/10.273/13)

16.  Studie naar de mogelijke kosten van een eventuele wijziging van de rechtsregels inzake medische aansprakelijkheid. 

(fase 2: ontwikkeling van een actuarieel model en eerste schattingen) (D/2005/10.273/15)

17. Evaluatie van de referentiebedragen (D/2005/10.273/17)

18.  Prospectief bepalen van de honoraria van ziekenhuisartsen op basis van klinische paden en guidelines: makkelijker 

gezegd dan gedaan. (D/2005/10.273/19)

19. Evaluatie van forfaitaire persoonlijk bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst (D/2005/10.273/21)

20. Moleculaire Diagnostiek in België (D2005/10.273/23)

21. Stomamateriaal in België (D2005/10.273/27)

22. Positronen Emissie Tomografie in België (D2005/10.273/29)

23. De electieve endovasculaire behandeling van het abdominale aorta aneurysma (AAA) (D2005/10.273/32)

24.  Het gebruik van natriuretische peptides in de diagnostische aanpak van patienten met vermoeden van hartfalen 

(D2005/10.273/34)
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2006
25. Capsule Endoscopie (D2006/10.273/01)

26. Medico–legale aspecten van klinische praktijkrichtlijnen (D2006/10.273/05)

27. De kwaliteit en de organisatie van type 2 diabeteszorg (D2006/10.273/07)

28. Voorlopige richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek in België (D2006/10.273/10)

29.  Nationale Richtlijnen van het College voor oncologie: A. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek B. Weten-

schappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en  testiskanker 

(D2006/10.273/12)

30. Inventaris van databanken gezondheidszorg (D2006/10.273/14)

31. Prostate-specific-antigen (PSA) voor prostaatkankerscreening (D2006/10.273/17)

32.  Feedback : onderzoek naar de impact en barrières bij implementatie – Onderzoeksrapport : deel II 

(D2006/10.273/19)

33.  Effecten en kosten van de vaccinatie van Belgische kinderen met geconjugeerd pneumococcenvaccin 

(D/2006/10.273/21)

34. Trastuzumab bij vroegtijdige stadia van borstkanker (D/2006/10.273/23)

35.  Studie naar de mogelijke kosten van een eventuele wijziging van de rechtsregels inzake medische aansprakelijkheid 

(fase III)- precisering van de kostenraming. (D/2006/10.273/26)

36.  Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas. Residentiële  zorg voor ernstig obese kinderen in België. 

(D/2006/10.273/28)

37. Magnetische Resonantie Beeldvorming (D/2006/10.273/32)

38. Baarmoederhalskankerscreening en testen op Human Papillomavirus (HPV) (D/2006/10.273/35)

39.  Rapid assessment van nieuwe wervelzuil technologieën : totale discusprothese en vertebro/ballon kyfoplastie 

(D/2006/10.273/38)

40.  Functioneel bilan van de patiënt als mogelijke basis voor nomenclatuur van kinesitherapie in België? 

(D/2006/10.273/40)

41. Klinische kwaliteitsindicatoren (D/2006/10.273/43)

42. Studie naar praktijkverschillen bij electieve chirurgische ingrepen in België (D/2006/10.273/45)

43. Herziening bestaande praktijkrichtlijnen (D/2006/10.273/48)

44. Een procedure voor de beoordeling van nieuwe medische hulpmiddelen (D/2006/10.273/50)

45.  Colorectale Kankerscreening: wetenschappelijke stand van zaken en budgetimpact voor België (D/2006/10.273/57)

46.  Polysomnografie en thuismonitoring van zuigelingen voor de preventie van wiegendood (D/2006/10273/59)

47. Geneesmiddelengebruik in de Belgische rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen (D/2006/10.273/61)

48. Chronische lage rugpijn (D/2006/10.273/63)

49.  Antivirale middelen bij seizoensgriep en grieppandemie. Literatuurstudie en ontwikkeling van praktijkrichtlijnen 

(D/2006/10.273/65)

50. Eigen betalingen in de Belgische gezondheidszorg. De impact van supplementen. (D/2006/10.273/68)
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2007
51.  Chronische zorgbehoeften bij personen met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) tussen 18 en 65 jaar. 

(D/2007/10.273/01).

52. Rapid Assessment: Cardiovasculaire Primaire Preventie in de Belgische Huisartspraktijk. (D/2007/10.273/03).

53. Financiering van verpleegkundige zorg in ziekenhuizen. (D2007/10.273/06)

54. Kosten-effectiviteitsanalyse van rotavirus vaccinatie van zuigelingen in België. (D2007/10.273/09).

55.  Evidence-based inhoud van geschreven informatie vanuit de farmaceutische industrie aan huisartsen. 

(D2007/10.273/12).

56. Orthopedisch Materiaal in België. (D2007/10.273/14).

57. Organisatie en Financiering van Musculoskeletale en Neurologische Revalidatie in België. (D2007/10.273/18).

58. De Implanteerbare Defibrillator. (D2007/10.273/21).

59. Laboratoriumtesten in de huisartsgeneeskunde. (D2007/10.273/24).

60. Longfunctie testen bij volwassenen. (D2007/10.273/27).

61. Vacuümgeassisteerde Wondbehandeling: een Rapid Assessment. (D2007/10.273/30).

62. Intensiteitsgemoduleerde Radiotherapie (IMRT). (D2007/10.273/32).

63.  Wetenschappelijke ondersteuning van het College voor Oncologie: een nationale praktijkrichtlijn voor de aanpak van 

borstkanker. (D2007/10.273/35).

64. HPV Vaccinatie ter Preventie van Baarmoederhalskanker in België. (D/2007/10.273/41).

65. Organisatie en financiering van genetische diagnostiek in België. (D/2007/10.273/44).

66. Drug Eluting Stents in België.  (D/2007/10.273/47).

67. Hadrontherapie. (D/2007/10.273/50).

68.  Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg – Fase IV : Verdeelsleutel tussen het Fonds en de verzekeraars. 

(D/2007/10.273/52).

69. Kwaliteit van rectale kankerzorg, fase 1: Een praktijkrichtlijn voor rectale kanker. (D/2007/10.273/54).

70. Vergelijkende studie van ziekenhuisaccrediteringsprogramma’s in Europa (D/2008/10.273/01).

71. Aanbevelingen voor het gebruik van vijf oftalmologische testen in de klinische praktijk. (D/2008/10.273/04).

72. Het aanbod van artsen in België. Huidige toestand en toekomstige uitdagingen. (D/2008/10.273/07).

73.  Financiering van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt in algemene ziekenhuizen. Definitie en evaluatie van 

een geriatrische patiënt, definitie van de interne liaisongeriatrie en evaluatie van de middelen voor een goede 

financiering. (D/2008/10.273/11).
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2008
74. Hyperbare Zuurstoftherapie: Rapid Assessment. (D/2008/10.273/13).

75.  Wetenschappelijke ondersteuning van het College voor Oncologie: een nationale praktijkrichtlijn voor de aanpak van 

slokdarm- en maagkanker. (D/2008/10.273/16).

76. Kwaliteitsbevordering in de huisartsenpraktijk in België: status quo of quo vadis? (D/2008/10.273/18).

77. Orthodontie bij kinderen en adolescenten. (D/2008/10.273/20).

78. Richtlijnen voor farmaco-economische evaluaties in België. (D/2008/10.273/23).

79. Terugbetaling van Radioisotopen in België. (D/2008/10.273/25).

80.  Evaluatie van de effecten van de maximumfactuur op de consumptie en financiële toegankelijkheid van gezondheids-

zorg. (D/2008/10.273/35).

81.  Kwaliteit van rectale kankerzorg – Fase 2: ontwikkeling en test van een set van kwaliteitsindicatoren. 

(D/2008/10.273/38). 

82.  64-Slice computertomografie van de kransslagaders bij patiënten met vermoeden van coronaire hartziekte. 

(D/2008/10.273/40).

83.  Internationale vergelijking van terugbetalingsregels en juridische aspecten van plastische heelkunde. 

(D/2008/10.273/43).

84. Langverblijvende psychiatrische patiënten in T-bedden. (D/2008/10.273/46). 

85.  Vergelijking van kost en kwaliteit van twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België. 

(D/2008/10.273/49). 

86. Functiedifferentiatie in de verpleegkundige zorg: mogelijkheden en beperkingen. (D/2008/10.273/52). 

87. Het gebruik van kinesitherapie en van fysische geneeskunde en revalidatie in België. (D/2008/10.273/54). 

88. Chronisch Vermoeidheidssyndroom: diagnose, behandeling en zorgorganisatie. (D/2008/10.273/58). 

89.  Rapid assessment van enkele nieuwe behandelingen voor prostaatkanker en goedaardige prostaathypertrofie. 

(D/2008/10.273/61).

90. Huisartsgeneeskunde: aantrekkingskracht en beroepstrouw bevorderen. (D/2008/10.273/63).

91. Hoorapparaten in België. (D/2008/10.273/67). 

92. Nosocomiale infecties in België, deel 1: nationale prevalentiestudie. (D/2008/10.273/70). 

93. Detectie van adverse events in administratieve databanken. (D/2008/10.273/73). 

94. Intensieve maternele verzorging (Maternal Intensive Care) in België. (D/2008/10.273/77).

95. Percutane hartklep implantatie bij congenitale en degeneratieve klepletsels. (D/2008/10.273/79).

96. Het opstellen van een medische index voor private ziekteverzekerings-overeenkomsten. (D/2008/10.273/82). 

97. NOK/PSY revalidatiecentra: doelgroepen, wetenschappelijke evidentie en zorgorganisatie. (D/2008/10.273/84). 

98. Evaluatie van universele en doelgroep hepatitis A vaccinatie opties in België. (D/2008/10.273/88). 

99. Financiering van het geriatrisch dagziekenhuis. (D/2008/10.273/90).

100. Drempelwaarden voor kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg. (D/2008/10.273/94).

101. Videoregistratie van endoscopische chirurgische interventies: rapid assessment. (D/2008/10.273/97).
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2009
102. Nosocomiale infecties in België, deel 2: impact op Mortaliteit en Kosten (D/2009/10.273/01). 

103.  Hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg: evaluatieonderzoek ‘therapeutische projecten’ - eerste 

tussentijds rapport (D/2009/10.273/04).

104. Robotgeassisteerde chirurgie (D/2009/10.273/07).
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