
 

 

 

FINANCIEEL ONDERZOEK VAN DE AUDIT FORFAITAIRE HUIZEN 

Dr. Luc Herry, huisarts 

5 februari 2018, 

In dit financieel onderzoek van de audit van KPMG zullen we de term forfaitaire huizen 

gebruiken. Gewoonlijk worden ze medische huizen genoemd, omdat er meerdere federaties 

van dit type van functioneren bestaan, en een van hen de federatie van medische huizen heet. 

In deze studie hebben we het dus over forfaitaire huizen (FH) omdat we het geheel van de 

audit bestuderen.  

Dit financieel onderzoek heeft als doel om het verschil in functioneringskost tussen de twee 

systemen van eerstelijnszorg in België duidelijk te maken: het forfaitaire systeem (3,2% van 

de bevolking) en het systeem per prestatie (96,8% van de bevolking). We gebruiken de 

afkorting SPP voor het systeem per prestatie. 

Ik respecteer alle zorgverleners van forfaitaire huizen, die zeer goed werk leveren. Ze hebben 

hun redenen om te werken in een zorgkader dat goed georganiseerd is en dat volgens de audit 

“een beter evenwicht tussen professioneel leven en privéleven” oplevert. 

Mijn informatiebronnen zijn de volgende: 

➢ Audit inzake de organisatie, werking en kostenstructuur van medische huizen, 

afgeleverd door KPMG1 

➢ Het Verslag van de Commissie voor begrotingscontrole (RIZIV) voor het jaar 20172 

➢ De forfaits op de website van het RIZIV3 

De eerstelijnszorg wordt gefinancierd door het RIZIV, dus door de gemeenschap van Belgische 

burgers. Het is dus erg nuttig om beide types van financiering te onderzoeken. 

Wat zegt de audit ons? 

- 360.000 patiënten zijn ingeschreven bij FH, ofwel 3,2% van de bevolking 

- Een FTE-huisarts heeft gemiddeld 673 patiënten (zonder huisartsen in opleiding – 

HAIO’s)4 blz. 33 

                                                           

1 Audit inzake de organisatie, werking en kostenstructuur van medische huizen 
2 Werkdocument C.B.C. n° 2017/025 
3http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_medische_huizen_forfait_20180201.pdf 
4 Audit inzake de organisatie, werking en kostenstructuur van medische huizen (p. VII en p. 33) 

http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_medische_huizen_forfait_20180201.pdf


 

 

 

- Een FTE-kinesitherapeut heeft gemiddeld 1358 patiënten 

- Een FTE-verpleegkundige heeft gemiddeld 1882 patiënten 

 

De huidige forfaitaire basisbedragen voor FH zijn 5: 

 

- 15,66 € voor de prestaties van de huisarts (bezoek en raadpleging) zonder technische 

akten  

- 7,10 € voor de prestaties van de kine 

- 15,42 € voor de prestaties van de verpleegkundige 

Bijgevolg: 

- een FTE-huisarts genereert 673 x 15,66 = 10.539,18 €/maand, ofwel 126.470,16 €/jaar 

- een FTE-kine genereert 1.358 x 7,10 = 9.641,80 €/maand, ofwel 115.701,60 €/jaar 

- een FTE-verpleegkundige genereert 1.882 x 15,24 = 28.681,68, ofwel 344.180,16 €/jaar  

- voor de arts moeten de technische akten en de GMD ’s (30 x 673) toegevoegd worden, 

ofwel meer dan 20.190 €  of 146.590 € voor de huisarts 

Een simulatie van FH voor 2.000 patiënten met het MKI-forfait (médecin-arts, kine, 

infirmier-verpleegkunde): 

- 2.000 x (15,66€ + 7,10€ + 15,24€) = 76.000 €/maand, ofwel 912.000 €jaar 

- 2.000 GMD ’s, ofwel minimum 60.000 € zonder rekening te houden met GMD ’s 

van chronisch zieken 

- Resultaat: 972.000 inkomsten van RIZIV 

- Loonkost voor 3 huisartsen, 1,5 kine en 1,1 verpleegkundige is volgens barema’s 

van FH:  

 

▪ Huisarts: 3 x 93.564 = 280.692€  

▪ Kine: 1,5 x 63.357 = 95.035,5€  

▪ Verpleegkundige: 1,1 x 65.555 = 72.110,5€ 

▪ De loonkost voor de MKI-zorgverleners bedraagt dus 447.938€ 

- Moet nog toegevoegd worden: kosten voor gebouw, training, IT, transport, installatie 

= 47€/maand/patiënt, volgens de audit : 47€ x 2.000 = 94.000€/jaar (audit blz. 146) 

- Dus inbreng van 972.000€ - 447.938€ (MKI) - 94.000€ gebouwkosten  = 430.062€ 

                                                           

5 Cf. voetnoot nr. 3 



 

 

 

- Het resterende bedrag van 430.062€ laat toe om administratief personeel, 

onthaalmedewerkers, maatschappelijk assistenten… aan te werven, ofwel +/- 7 FTE.  

En voor het personeel kunnen de FH eveneens bijkomende financiering vinden via 

Maribel, Impulseo, provincie, gemeente, regio, universiteit…  

Uit de audit6 blijkt dat de globale financiering van FH in 2016 als volgt was: 382€ forfait RIZIV 

+ 55€ Maribel + 39€ andere, ofwel 476€/jaar/patiënt, wat voor 2.000 patiënten neerkomt op 

een gemiddelde van  952.000€. In Wallonië lopen sommige jaarlijkse forfaits op tot 516€! 

In de simulatie is het jaarlijks budget 972.000 € en als we het globaal forfait van de audit 
nemen, is het budget minimum 952.000€, wat goed overeenkomt.   
 
Onderzoeken we nu eens een multidisciplinaire praktijk in SPP (met betaling per akte) voor 

2.000 patiënten:  

- 2 FTE-artsen in SPP met 10.000 contacten waarvan 2/3e raadplegingen en 1/3e 

bezoeken, en 40% RVV (rechthebbenden met verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming)  

▪ Raadplegingen: 6.600 waarvan 40% aan 24,43 en 60% aan 21,43, ofwel 2.640 x 

24,43 = 64.495,2€ en 3.960 x 21,43 = 84.862€. Samengeteld is dat 149.357,2€ 

▪ Bezoeken: 3.400 waarvan 40% aan 35,50€ en 60% aan +/- 26€, ofwel 1.360 x 

35,50 = 48.280€ en 2.040 x 26 = 53.040€. Samengeteld is dat 101.320€ 

▪ De FTE- huisartsen genereren een kost aan terugbetalingen bij het RIZIV van 

149.357,2€ + 101.320€ = 250.677,2€, waaraan nog de GMD’s moeten 

toegevoegd worden, ofwel 1.400 GMD ’s (70%) omdat het onmogelijk is 100% 

GMD ’s te beheren, ofwel 42.000€ 

▪ Dus genereren de 2 FTE-huisartsen 250.667,2 + 42.000 = 292.667,2€ 

Vergelijken we de twee zorgsystemen voor 2.000 patiënten: 

Voor een patiënteel van 2.000 burgers hebben we dus: 3 FTE-huisartsen FH / 2 FTE-huisartsen 

SPP ; 1,5 FTE-kine FH / 1 FTE-kine SPP en 1,1 FTE-verpleegkundige FH /1 FTE-verpleegkundige 

SPP  

- Kost voor het RIZIV FH: 2.000 x 15,66€ = 31.320€/maand x 12 = 375.840€ + 2.000 GMD ’s of 

+ 60.000€ = 435.840€ 

                                                           

6  Audit inzake de werking, organisatie en kostenstructuur van medische huizen (p. 121) 



 

 

 

- Kost voor het RIZIV SPP: 292.667,2€ 

- Een FTE-huisarts in de FH verdient volgens de audit gemiddeld 93.594€/jaar bruto, zonder 

veel onkosten 

- De twee FTE-huisartsen in het SPP verdienen 292.667,2€ bruto (kosten RIZIV) + 40.000€ 

remgeld = 332.667,2€. Voor 1 FTE-huisarts is dat 332.667,2/2 = 166.333€, waar uiteraard de 

kosten moeten van afgetrokken worden, zijnde 55.444 (1/3e voor secretariaat, gebouw…) wat 

neerkomt op 110.889€.  

- Wat de kine betreft: een kine in SPP is al te veel voor een cliënteel van 2.000 patiënten, idem 

voor een verpleegkundige  

- De kine in SPP verricht 2 prestaties/uur , dit is 16/dag en 80/week x 52 = 4.160 prestaties x 

22,18 = 92.268,8€. De kost voor het RIZIV is = +/- 80.000€ 

- Kost voor het RIZIV van 1 FTE-kine in FH = 115.701€ 

- Kost voor het Riziv van 1 FTE-kine SPP  = 80.000€ 

Voor een voltijds werk moet de verpleegkundige thuiszorg verlenen voor het cliënteel van 4 

tot 5 artsen. 

In ons voorbeeld verdient een FTE-verpleegkundige gemiddeld 108.000€ per jaar en de kost 

voor het RIZIV is +/- 100.000 € 

- Kostprijs RIZIV voor 1 FTE-verpleegkundige in FH: 344.180€ 

- Kostprijs RIZIV voor 1 FTE-verpleegkundige in SPP: 100.000 € (uit bevraging bij zelfstandige 

verpleegkundigen)  

De totale RIZIV kostprijs van de twee systemen FH en SPP is: 

▪ FH: 3 artsen, 1,5 kine en 1,1 verpleegkundige = 972.000€ 

▪ SPP: 2 artsen, 1 kine en 1 verpleegkundige = 512.667 

▪ Het FH-systeem is dus 90% duurder voor het RIZIV, en dat nog afgezien van het 

feit dat de FTE-kine en verpleegkundige overschat zijn in het SPP  

▪ Als we de bijkomende financiering mee rekenen die FH krijgen via Maribel, 

regio, provincie, gemeente en universiteit, dan moeten we nog eens 20% erbij 

rekenen, ofwel 1.166.400€ voor FH. Dan zijn de FH 127,5% duurder voor de 

gemeenschap. Gratis kost altijd meer, maar hier kost het ENORM veel meer. 



 

 

 

Laten we een simulatie maken van wat het forfaitaire systeem voor alle burgers zou kosten: 

▪ De kostprijs van forfaitaire huizen voor het RIZIV is 167.153.000 € in 2016 (bron 

begroting RIZIV) voor 360.343 ingeschreven patiënten, dus voor 3,2% van de 

Belgische bevolking. Dit is een forfaitair gemiddelde van 464€ per patiënt en 

per jaar. 

▪ Het RIZIV-budget voor huisartsen in 2016 bedroeg 1.326.202.000€Het RIZIV-

budget voor kinesitherapeuten in 2016 was 738.228.000€ 

▪ Het RIZIV-budget voor verpleegkundigen in 2016 was 1.425.716.000€ 

▪ Het totale budget voor de drie MKI-disciplines in het SPP was 3.490.146.000€ 

▪ Extrapolatie van FH naar hele bevolking: 11.300.000 burgers x 464€ = 

5.243.200.000€), ofwel 50% meer. Er moet 1.753.054.000€ gevonden worden 

in het budget gezondheidszorg!! 

Ik stel me ook vragen bij het budget voor verpleegkundige zorg dat 1.425.716.000€ bedroeg 

in 2016. 

Dit verpleegkundig budget, wat houdt dat in? Uiteraard is er de thuiszorg, maar er is ook de 

zorg in de centra voor gehandicapten, de dagcentra, gevangenissen, poliklinieken, 

psychiatrische zorg 107, centra voor ouderen, etc. 

In het verslag van de Commissie voor Begroting van het Riziv (Werkdocument CBC nr. 

2017/025) staat op bladzijde 71 te lezen dat “de uitgaven voor verpleegkundige 

verzorgingszitting bedragen 33% van de totale uitgaven voor thuisverpleging”. Betekent dit 

dat het budget voor verpleegkundige zorg alleen bij de patiënten thuis 33% vertegenwoordigt 

van 1.425.716.000€, dus 470.486.280€? Dat verandert het hele spel en maakt het verschil 

tussen het systeem per prestatie en het forfaitaire systeem alleen maar erger. Want in dat 

geval zou het verpleegkundig forfait 15,24 x 33% bedragen, wat neerkomt op 5,03 of 10,21 

minder. 

Het budget voor forfaitaire huizen zou dan 10,21 x 360.000 = 3.675.600€ per maand lager 

moeten zijn, of (x12) 44.107.200€ minder per jaar. Een FINANCIËLE ZEEPBEL VAN 44 MILJOEN 

EURO! 

Deze analyse biedt misschien een verklaring voor het feit dat het verpleegkundig forfait voor 

een voltijdse FTE met 1.882 patiënten (1.882 x 15,4) 28.681,68€/maand bedraagt, of 

344.180€/jaar, wat meer dan 100.000 euro meer is dan de loonplafonds voor hoge functies in 

de openbare sector. Men kan er zich vragen bij stellen… 



 

 

 

Om mijn financieel onderzoek af te sluiten sta ik nog even stil bij de basisforfaits MH van 

het RIZIV: 

• In 2015: forfait huisarts 14,85€, forfait kine 6,67€, forfait verpleegkundige 14,46€; 

• In 2016: forfait huisarts 15,05€, forfait kine 6,80€, forfait verpleegkundige 14,65 € 

(+1,30%); 

• In 2017: forfait huisarts 15,30€, forfait kine 6,93€, forfait verpleegkundige 14,88€ 

(+1,60%); 

• In 2018: forfait huisarts 15,66€, forfait kine 7,10€, forfait verpleegkundige 15,24€ 

(+2,40%). 

Ter vergelijking: de huisartsen in het SPP-systeem kregen: 

• Tussen 2015 en 2016 NUL % indexering (de hele bevolking moest de indexsprong 

maken, maar bepaalde organisaties werden beschermd…); 

• Tussen 2016 en 2017 gemiddeld 0,86% indexering; 

• Tussen 2017 en 2018 werden consultaties met 1,68% geïndexeerd, de andere 

prestaties met 1,2%. 

Rechtvaardigheid, ethiek, zelfde loon voor hetzelfde werk? We zijn er heel ver van verwijderd. 

Met dit onderzoek heb ik uitvoerig aangetoond dat er een totaal onaanvaardbare kloof is 

tussen de twee financieringsmodellen in de eerstelijnszorg. Ik toon ook aan dat er een 

financiële zeepbel van 44 miljoen euro bestaat in de forfaits van de verpleegkundigen in 

forfaitaire huizen. Ik ben me ervan  bewust dat dit raakt aan 500 jobs die mogelijk in het 

gedrang komen. Maar als er een fout is, moet ze gecorrigeerd worden. 

Ik herhaal dat ik overtuigd ben van de goede kwaliteit van het werk in forfaitaire huizen. Ik 

groet mijn collega’s en vraag hen dit document met een kritisch maar ook ethisch oog te 

bekijken. Doen we niet hetzelfde werk? 

Dr. Luc Herry 
Voorzitter BVAS Kamer Luik en Luxemburg 
Schatbewaarder BVAS 
Beheerder met medische praktijk in een multidisciplinaire polikliniek met betaling per 
prestatie, opgericht in 2009 in Vaux-sous-Chèvremont (wijk met 60% RVV-patiënten) 
drlucherry@yahoo.fr (tel: 0495/388.882) 
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