VLAAMS-WAALSE UITGAVENVERSCHILLEN IN
GEZONDHEIDSZORG BIJ CM-LEDEN
_____________________________________________

In 2003 publiceerde de studiedienst van de Christelijke mutualiteiten (CM) een rapport over
de uitgavenverschillen inzake gezondheidszorg tussen de drie gewesten voor de categorie
“Algemene regeling” in het jaar 2001.
In 2005 volgde een tweede rapport over de uitgaven in het jaar 2003. (*)
De meest opvallende communautaire resultaten, die kunnen afgeleid worden uit de studie, zijn
samengevat in onderstaande tabel.
In het eerste deel van de tabel werden de domeinen weerhouden waarin Wallonië per CM-lid
minstens 10 % meer uitgeeft dan Vlaanderen. Dat was in 2003 het geval voor de domeinen
“Verpleegdagprijzen ziekenhuis algemeen” tot en met “Dermatologie”.
Het cijfer 110,9 voor “Verpleegdagprijzen ziekenhuis algemeen” in 2003 bijvoorbeeld geeft
aan dat in Wallonië voor dat domein 10,9 % meer werd uitgegeven dan in Vlaanderen.
Op alle domeinen van dit deel van de tabel legt Wallonië dus een duidelijk sterkere klemtoon
dan Vlaanderen.
In het tweede deel van de tabel werden de domeinen weerhouden waarin Wallonië per CM-lid
minstens 10 % minder uitgeeft dan Vlaanderen. Dat was in 2003 het geval voor de domeinen
“Thuisverpleging” tot en met “Regularisaties”.
Het cijfer 81,9 voor “Thuisverpleging” in 2003 bijvoorbeeld geeft aan dat in Wallonië voor
dat domein 18,1 % minder werd uitgegeven dan in Vlaanderen.
Op de domeinen van dit deel van de tabel legt Vlaanderen dus een duidelijk sterkere klemtoon
dan Wallonië.
In het derde deel van de tabel werden de domeinen vermeld waarin de uitgaven in Vlaanderen
en Wallonië in 2003 het minst verschilden : “Anesthesie” en “Heelkunde”. In deze domeinen
heeft de patiënt door de band de meeste inspraak.
In het vierde deel tenslotte kan worden vastgesteld dat Wallonië in 2003 voor de totaliteit van
de ziektekosten 6 % relatief meer uitgaf dan Vlaanderen.
Uit de vergelijking tussen 2001 en 2003 kan worden afgeleid dat er in dat tijdsverloop weinig
verschuivingen waren. Het eerste en tweede deel van de tabel werden in 2003 wel aangevuld
met enkele domeinen die in 2001 niet afzonderlijk werden vermeld.
Besluit :
Door de CM-studie van 2003 worden de klemtoonverschillen in de gezondheidszorg tussen
Vlaanderen en Wallonië bevestigd ; er wordt ook aangetoond dat Wallonië in 2003 voor de
totaliteit van de ziektekosten 6 % meer uitgaf dan Vlaanderen.
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