Nieuwsbrief AK-VSZ – 16 november 2009
Uitgaven RIZIV
Wil jij ook een dure wagen waarvan jouw buurman de motor, de versnellingsbak, de binnenbekleding
en de jaarlijkse verzekeringspremie betaalt? En wil jij ook buurman zijn?
Heb jij ook de grote titels in de krant gelezen? "Gezondheidszorg lijkt het duurst in Vlaanderen"
(De Standaard 27 oktober 2009 p. 8) of "Uitgaven RIZIV in Vlaanderen net iets hoger dan in
Wallonië" (De Morgen 27 oktober p 2). ("net iets" = 7.51 EUR)
In kleinere letters stond er bij dat dit niet de echte uitgaven waren maar de "gestandaardiseerde"
of "geneutraliseerde". Wie hier meer over wil weten verwijzen we naar www.riziv.fgov.be
<http://www.riziv.fgov.be> / Studies en onderzoek / Geografie van de medische consumptie.
In kleine letters stonden ook de werkelijke uitgaven: respectievelijk 1.704 - 1744 - 1683 EUR per
verzekerd lid in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. (in 2006)
De verschillen tussen de gewesten zijn dus klein, wat niet belet dat er voor bepaalde uitgaven wel
grote verschillen bestaan. Zo vinden we in Vlaanderen de hoogste uitgaven voor psychiatrie,
verpleegkundigen, implantaten, e.a. In Wallonië de hoogste uitgaven voor farmaceutische
specialiteiten, medische beeldvorming, de maximumfactuur, e.a. In Brussel de hoogste uitgaven voor
specialisten, tandheelkunde, verpleegdagprijzen in de algemene ziekenhuizen, e.a.
Maar wie betaalt nu het meest?
Als gevolg van de veel hogere tewerkstellingsgraad in Vlaanderen t.o.v. Wallonië en Brussel betalen
de Vlamingen in de vorm van RSZ en belastingen, ook een veel groter aandeel in de totale factuur van
de gezondheidszorgen. Per verzekerde is dit respectievelijk: 1.908 - 1.415 - 1.537 EUR in
Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
In de praktijk komt dit dus neer op het volgende:
1.
De Vlamingen betalen via de mutualiteit hun eigen kosten (1.704 EUR per persoon)
plus een supplement van 204 EUR om de kosten van de buren te betalen.
2.
De Walen betalen via de mutualiteit een deel van hun eigen kosten (1.415 EUR per
persoon) en laten de rest van hun factuur door de Vlamingen betalen (328 EUR)
3.
De Brusselaars betalen via de mutualiteit een deel van hun eigen kosten (1.537 EUR)
en laten de rest van hun factuur door de Vlamingen betalen (146 EUR).
Besluit:
1.
Volgens het RIZIV liggen de werkelijke uitgaven in de gezondheidszorg, per
verzekerde persoon, in Vlaanderen 40 EUR lager dan in Wallonië; dit is 2,3 %
2.
De genoemde Vlaamse kranten leggen liever de nadruk op de fictieve uitgaven die het
RIZIV berekend heeft via standaardisering en neutralisering. In Vlaanderen liggen deze uitgaven
7,51 EUR hoger dan in Wallonië; dit is net iets meer dan 0,43 %
3.
Als het op betalen aankomt, betalen de Vlamingen per verzekerde persoon 493 EUR
meer dan de Walen; dit is net iets minder dan 35 % .

