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1. INLEIDING
De Cel Doelmatige Zorg binnen de directie Onderzoek-Ontwikkeling-Kwaliteitspromotie van de Dienst
voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV werd opgericht als gevolg van de Bestuursovereenkomst
2016-2018 van het RIZIV.1 In artikel 35 van die bestuursovereenkomst wordt voorzien in "de oprichting
van een Cel Doelmatige Zorg met specifieke focus op een geïntegreerde aanpak voor een rationeel gebruik
van de middelen". Het project met het oog op de oprichting van de Cel Doelmatige Zorg is in het tweede
trimester 2017 gelanceerd.
De concrete oprichting van de Cel is geformaliseerd in het "Actieplan handhaving in de gezondheidszorg
2016-2017" dat het RIZIV op 18 juli 2016 heeft gepubliceerd. 2 In dat plan worden een dertigtal
maatregelen opgesomd met het oog op een efficiëntere gezondheidszorg door een adequate
praktijkvoering te bevorderen en nutteloze of ongeschikte zorg te bestrijden.
Hierin is overeengekomen dat een van de opdrachten van de Cel Doelmatige Zorg bestaat in een analyse
van de "relevantie van de zorg" waarbij het de bedoeling is om onverklaarbare variaties in de consumptie
na standaardisatie op te sporen. Die variaties kunnen namelijk wijzen op een mogelijke niet-optimale
benutting van de middelen.
De rapporten "Variaties in medische praktijken" bevatten de analyses die in dat kader zijn uitgevoerd. In
elk rapport komt een welbepaald thema aan bod. In dit document wordt de globale gemeenschappelijke
methode toegelicht die in alle analyses werd toegepast.

1
2

(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 2016)
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 2016)

3

Praktijkvariaties - Methodologie

2. THEMAKEUZE
Elk rapport betreffende 'variaties in medische praktijken' spitst zich toe op een praktijk. Die praktijk omvat
over het algemeen verschillende nomenclatuurcodenummers die geselecteerd zijn omdat ze rechtstreeks
verband houden met de praktijk, hetzij op het vlak van volumes, hetzij op het vlak van uitgaven.
De praktijken die voor de analyses worden gebruikt, worden gekozen op basis van verschillende criteria.
Die criteria, die hieronder in detail worden beschreven, zijn (in willekeurige volgorde) de beschikbaarheid
van de gegevens, de dekking van de specialismen, het bestaan van bijkomend materiaal, de actuele
gebeurtenissen, het winstpotentieel, het bestaan van een professioneel netwerk en de veroudering van
de praktijken.
1. Beschikbaarheid van de gegevens
Onze analyses hangen af van de beschikbaarheid van de databanken voor onze Cel. In eerste instantie
wordt voornamelijk de databank van de N-documenten van het RIZIV geëxploiteerd. Het gebruik van die
databank is een beperkende factor in de keuze van de thema's. Op basis van die gegevens is het immers
bijvoorbeeld niet mogelijk om de nodeloze herhaling van een praktijk of de combinatie van technieken bij
eenzelfde patiënt te beoordelen. Verderop zullen we zien dat we deze tekortkoming deels compenseren
door de analyse van de N-documenten te combineren met die van de P-documenten van het RIZIV.
2. Dekking van de specialismen
De gekozen analysethema's worden verdeeld over de verschillende medische specialismen. Het is onze
bedoeling dat er een zo groot mogelijk aantal specialismen in die analyses zijn vertegenwoordigd om
enerzijds voldoende extensief te zijn en om anderzijds elke stigmatisering van een specialisme ten
opzichte van een ander specialisme te vermijden. Bovendien is het op termijn onze ambitie om voor elk
specialisme een volledig overzicht van de praktijk te krijgen door een exhaustieve analyse van de
nomenclatuur die er eigen aan is.
3. Bestaan van bijkomend materiaal
Onze analyses worden geconsolideerd door het bestaan van bijkomend materiaal voor de analyse van die
praktijk. Dat materiaal kan intern zijn (zoals een rapport van de DGEC 3 ), nationaal (rapport van de
ziekenfondsen of het KCE4 bijvoorbeeld), of internationaal (gelijkaardige analyses die in andere landen
werden uitgevoerd). Het bestaan van dat materiaal versterkt ongetwijfeld onze analyse door de
verschillende invalshoeken en omdat het mogelijk wordt om de gegevens te vergelijken.
4. Actuele gebeurtenissen
Bepaalde actuele gebeurtenissen of uitdrukkelijke verzoeken van autoriteiten kunnen ertoe leiden dat
sommige analysethema's voorrang krijgen, voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

3
4

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
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5. Winstpotentieel
We hebben de nomenclatuurcodes die per medisch specialisme in de loop van het laatste jaar het vaakst
werden voorgeschreven, geïdentificeerd. Uit die nomenclatuurcodes konden we een aantal courante
praktijken in die specialismen afleiden. Als er daadwerkelijk onverklaarde variaties worden vastgesteld, is
het winstpotentieel, gelet op de frequentie van die praktijken, groter wat betreft de impact van onze actie
voor de bevolking, voornamelijk op het vlak van de toegankelijkheid van de zorg en van de kwaliteit ervan.
6. Bestaan van een professioneel netwerk
Door hun weloverwogen kijk op de zaken en door de schakel die ze ten opzichte van de zorgverleners
vertegenwoordigen, draagt de beschikbaarheid van wetenschappelijke gesprekspartners in hoge mate bij
tot de impact die deze analyse eventueel kan hebben op de verbetering van de praktijken.
7. Veroudering van de praktijken
De analyse van de verouderde of onbetrouwbare praktijken is van bijzonder belang om het overblijvend
of problematisch gebruik ervan op te sporen. Die praktijken worden onder meer geïdentificeerd op basis
van de nationale (KCE) en internationale aanbevelingen zoals die van NICE 5 of van Choosing Wisely6.

5
6

National Institute for Health and Care Excellence (https://www.nice.org.uk)
http://www.choosingwisely.org
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3. ANALYSEMETHODE
A. Gegevensbronnen
1. N-documenten
In eerste instantie zijn onze analyses voornamelijk gebaseerd op de gegevens uit de N-documenten van
het RIZIV.
De N-documenten zijn maandelijkse gegevens die binnen een termijn van drie maanden door de
verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. 7 Die gegevens omvatten het aantal
verstrekkingen, de data en de honoraria. Die gegevens worden om de zes maanden verzameld en
aangevuld met de patiëntengegevens van de verzekeringsinstellingen: leeftijd, geslacht, sociale categorie
en arrondissement van de woonplaats.
Wat de leeftijd van de patiënten betreft, merken we op dat de gegevens van de personen van 95 jaar en
ouder sinds 2009 in de N-documenten zijn samengenomen. In het kader van onze analyses werd deze
regel, met het oog op de eenvormigheid, ook toegepast op de gegevens van vóór 2009.
De gegevens uit de N-documenten kunnen niet worden gebruikt om de verstrekkingen per verzekerde te
groeperen. Zoals hierboven wordt vermeld, heeft die beperking een impact op onze eerste keuzeselectie
van de geanalyseerde thema's. Doordat de N-documenten afzonderlijk worden gebruikt, kunnen we de
verstrekkingen die tijdens hetzelfde jaar bij dezelfde patiënt kunnen worden herhaald of verstrekkingen
die mogelijkerwijs worden gedupliceerd door hun bilaterale karakter, immers niet op geldige wijze
analyseren. We kunnen evenmin de combinaties van praktijken bij eenzelfde patiënt analyseren.
Daarvoor moeten we andere databanken gebruiken, zoals in het volgende punt wordt toegelicht.
Vanaf 2019 wordt in de analyses rekening gehouden met de uitgaven voor verstrekkingen die verband
houden met de in dat jaar ingevoerde forfaits voor laagvariabele zorg. De kosten van de forfaits, indien
deze van toepassing zijn, worden systematisch opgenomen in de vermelde uitgaven.

2. Gecombineerde gegevens
De analyse op basis van gecombineerde gegevens, die afkomstig zijn uit de P-, ADH- en AZV-documenten,
zal ervoor zorgen dat we in de meeste gevallen de gegevens uit de N-documenten kunnen aanvullen met
gegevens over de nodeloze herhaling van identieke of vergelijkbare verstrekkingen bij eenzelfde patiënt,
alsook over het soort tenlasteneming (ambulant of in het ziekenhuis).
De P-documenten zijn semestriële gegevens die binnen een termijn van vier maanden door de
verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. Deze gegevens omvatten de verstrekkingen die
door de zorgverleners in de ambulante sector en in de ziekenhuissector worden verricht, per zorgverlener,
per voorschrijvend arts of per ziekenhuis.

7

Door de directie Actuariaat en Budget van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging.
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De ADH- en AZV-gegevens zijn jaarlijkse gegevens die binnen een termijn van zes maanden door de
verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. Ze omvatten alle verstrekkingen die
respectievelijk tijdens een daghospitalisatie en tijdens een klassieke hospitalisatie in de algemene
ziekenhuizen worden verricht, per verblijf.
In sommige gevallen waarin de bilateraliteit van verstrekkingen of de herhaling van verstrekkingen per
patiënt gebruikelijk is, werd het aantal verstrekkingen uit de N-documenten gedeeld door hun
redundantiewaarde. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken in verband met cataract, beeldvorming van
de borst, tandverzorging, enz. De titels van deze tests worden dan aangevuld met de vermelding
"Aangepast", en de aantallen en percentages van verstrekkingen worden in het hele document aangepast
(met uitzondering van de tabellen en grafieken in bijlage B- Frequentie van de gevallen en C-Soorten
tenlastenemingen van de patiënt, die gebaseerd blijven op bruto aantallen).
Een overzicht van de redundantiewaarden die op de nomenclatuurcodenummers zijn toegepast, gaat als
bijlage bij dit document.

3. Gegevens per groep zorgverleners
Bovendien plannen we onze analyses aan te vullen met de hergroepering van de gegevens per plaats van
interventie. Daardoor zal er een feedback kunnen worden gegeven aan de zorgverleners die beter de
lokale praktijken weerspiegelt.

B. Selectie van de analyses en extractie van de ruwe data
De selecties hebben betrekking op de geanalyseerde nomenclatuurcodenummers, alsook op de populatie
van verzekerden die in de analyse in aanmerking is genomen:
Selectie van de codenummers: Elke analyse omvat nomenclatuurcodenummers die betrekking hebben op
de geanalyseerde praktijk en die ofwel in aanmerking zijn genomen in de analyses van de aantallen
verstrekkingen, ofwel van de uitgaven, ofwel van beide. De nomenclatuurcodenummers die worden
gebruikt voor het aantal verstrekkingen en de uitgaven zijn dus niet noodzakelijk identiek.
Filter op de populatie van de verzekerden: Eventueel zijn er bepaalde filters toegepast om slechts een
deel van de populatie in de analyses te selecteren. De filters kunnen betrekking hebben op het geslacht
of de leeftijd, of op bepaalde situaties (zo worden bijvoorbeeld keizersneden gemeld bij bevallingen,
hysterectomieën bij vrouwen en prostatectomieën bij mannen). Voordat er een analyse wordt uitgevoerd,
wordt er een hypothese gemaakt van het antwoord op de vraag of de analyse al dan niet beantwoordt
aan een binomiale wet, d.w.z. dat er a priori van kan worden uitgegaan dat de geanalyseerde
verstrekkingen overeenkomen met één enkele verstrekking per verzekerde en per jaar. Deze overweging
zal de manier bepalen waarop de Funnel Plot-grafiek die verderop aan bod komt, (zie pagina 23), wordt
getekend. We wijzen erop dat deze hypothese achteraf zal kunnen worden gecontroleerd aan de hand
van de analyse van de onnodige herhalingen of frequenties van de gevallen die verderop aan bod komen
(zie pagina 24).
De analyseperiode heeft betrekking op de laatste tien jaar waarin er gegevens beschikbaar waren. Deze
periode kan worden verkort indien de analyse over de periode van tien jaar geen voldoende homogene
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analyse kan opleveren als gevolg van schommelingen in die periode op het vlak van het bestaan van
nomenclatuurcodes of van wat deze dekken.
Per nomenclatuurcode worden de volgende variabelen opgevraagd per arrondissement, geslacht, leeftijd8
en vergoedingsregeling van de patiënt:
- Het aantal verzekerden waarvan het arrondissement (van de verzekerde), het geslacht, de leeftijd
en de vergoedingsregeling bekend zijn
- Het aantal verstrekkingen voor de patiënten waarvan het arrondissement (van de patiënt), het
geslacht, de leeftijd en de vergoedingsregeling bekend zijn (voor zover deze nomenclatuurcode in
aantallen wordt vermeld in de parameters van de analyse, zo niet wordt er geen enkele verstrekking
in aanmerking genomen)
- De uitgaven van patiënten waarvan het arrondissement (van de patiënt), het geslacht, de leeftijd
en de voorkeursregeling bekend zijn (voor zover deze nomenclatuurcode in uitgaven wordt vermeld
in de parameters van de analyse, zo niet wordt er geen enkele uitgave in aanmerking genomen)

C. Standaardisatie van gegevens
In de gestandaardiseerde documenten van de analyse worden gegevens voorgesteld die afkomstig zijn
van vijf verschillende standaardisaties. Die standaardisaties van het aantal verstrekkingen en de uitgaven
worden uitgevoerd op basis van:
i. de leeftijd, het geslacht en de vergoedingsregeling van de verzekerde, teneinde gegevens te verkrijgen
op basis van de woonplaats (arrondissement, provincie of gewest)
ii. de leeftijd en het geslacht van de verzekerde, teneinde gegevens te verkrijgen op basis van de
woonplaats (arrondissement, provincie of gewest) en van de vergoedingsregeling
iii. de leeftijd en de vergoedingsregeling van de verzekerde, teneinde gegevens te verkrijgen op basis van
de woonplaats (arrondissement, provincie of gewest) en per geslacht
iv. de vergoedingsregeling van de patiënt, teneinde gegevens te verkrijgen op basis van de woonplaats
(van de verzekerde) (arrondissement, provincie of gewest), de leeftijdsgroep 9 en het geslacht. De
standaardisatie wordt aangepast met een factor die rekening houdt met het aandeel van de leeftijd
per leeftijdsgroep en per geslacht.
v. de vergoedingsregeling van de patiënt, teneinde gegevens te verkrijgen per leeftijdsgroep en per
geslacht. De standaardisatie wordt aangepast met een factor die rekening houdt met het aandeel van
de leeftijd per leeftijdsgroep en per geslacht.
De standaardisatie omvat drie stappen, die in de volgende paragrafen worden beschreven:
1. Berekening van de niet-gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages
2. Berekening van de spreiding in de totale bevolking
3. Berekening van de gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages
8

De gegevens van de personen van 95 jaar en ouder zijn sinds 2009 gegroepeerd in de N-documenten. In het
kader van onze analyses is deze regel ook toegepast voor de gegevens die dateren van voor 2009.
9
Les données des personnes de 95 ans et plus sont groupées dans les documents N depuis 2009. Dans le cadre de
nos analyses, cette règle a également été appliquée aux données antérieures à 2009.

8

Praktijkvariaties - Methodologie
1. Berekening van de niet-gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages
Voor de standaardisatie waarbij de gegevens moeten worden verkregen op basis van de woonplaats van
de verzekerde (standaardisaties i, ii, iii en iv), worden het jaarlijkse gebruikspercentage per 100.000
verzekerden en de uitgaven per verzekerde berekend op basis van de woonplaats van de verzekerde
(arrondissement, provincie of gewest), per geslacht, leeftijd en vergoedingsregeling. Voor de
standaardisatie waarbij de gegevens niet op basis van de woonplaats van de verzekerde (standaardisatie
v) moeten worden verkregen, worden deze waarden berekend per geslacht, leeftijd en
vergoedingsregeling.

2. Berekening van de spreiding in de totale bevolking
Voor de verschillende standaardisaties worden er verschillende spreidingen gehanteerd, die worden
berekend op basis van de totale Belgische bevolking, namelijk alle verzekerden die in België verblijven, en
waarvan het arrondissement, het geslacht, de leeftijd en de vergoedingsregeling bekend of geraamd zijn.
De berekende spreidingen zijn de volgende:
i.

De uitsplitsing leeftijd/geslacht/vergoedingsregeling om de gegevens op basis van de leeftijd,
het geslacht en de vergoedingsregeling van de verzekerde te standaardiseren
 De uitsplitsing leeftijd-geslacht-vergoedingsregeling wordt berekend als het aantal
verzekerden per leeftijd, geslacht en vergoedingsregeling ten opzichte van het totale aantal
verzekerden in de Belgische bevolking.

ii.

De uitsplitsing leeftijd/geslacht om de gegevens op basis van de leeftijd en het geslacht van de
verzekerde te standaardiseren
 De uitsplitsing leeftijd-geslacht wordt berekend als het aantal verzekerden per leeftijd en
geslacht ten opzichte van het totale aantal verzekerden in de Belgische bevolking.

iii.

De uitsplitsing leeftijd/vergoedingsregeling om de gegevens op basis van de leeftijd en de
voorkeursregeling van de verzekerde te standaardiseren
 De uitsplitsing leeftijd-vergoedingsregeling wordt berekend als het aantal verzekerden per
leeftijd en vergoedingsregeling ten opzichte van het totale aantal verzekerden in de Belgische
bevolking.

iv. & v. De uitsplitsing vergoedingsregeling om de gegevens op basis van de vergoedingsregeling van de
patiënt te standaardiseren
 De uitsplitsing "vergoedingsregeling" wordt berekend als het aantal verzekerden per
vergoedingsregeling ten opzichte van het totale aantal verzekerden in de Belgische bevolking.
 Voor de gegevens die per leeftijdsgroep en geslacht worden voorgesteld, wordt de
standaardisatie aangepast met een factor die rekening houdt met het aandeel van de leeftijd
per leeftijdsgroep en per geslacht.

3. Berekening van de gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages
De gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages worden berekend door de niet-gestandaardiseerde
gebruikspercentages te vermenigvuldigen met de betrokken uitsplitsing en door het totaal te berekenen
op basis van de woonplaats van de verzekerde (standaardisaties i), op basis van de woonplaats van de
verzekerde en per vergoedingsregeling (standaardisatie ii), op basis van de woonplaats van de verzekerde
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en per geslacht (standaardisatie iii), op basis van de woonplaats van de verzekerde, per leeftijdsklasse en
per geslacht (standaardisatie iv) en per leeftijdsklasse en per geslacht (standaardisatie v).

D. Uitwerking van indicatoren: grafieken en tabellen
1. Tabel: Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen
De tabel "Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen" bevat de
ambulante en ziekenhuis-nomenclatuurcodenummers die in de analyse zijn opgenomen waarbij wordt
verduidelijkt of die codenummers al dan niet worden gebruikt in het aantal verstrekkingen ("Gebruikt
voor de percentages? ") en de uitgaven ("Gebruikt in de uitgaven? "), hun omschrijving, hun creatiedatum,
hun eventuele datum van schrapping, alsook de N-groep waartoe ze behoren en hun waarde. Twee
kolommen met de titel "Inclusief" en "Exclusief" komen eveneens voor in die tabel; indien ze zijn ingevuld,
duiden ze aan of er een bijkomende voorwaardelijke regel bestaat waarin wordt gesteld dat sommige
codenummers worden gebruikt om een bepaald type van verstrekkingen in de analyse op te nemen (dat
codenummer moet worden geattesteerd om de verstrekking te boeken) of een bepaald type van
verstrekkingen van de analyse uit te sluiten (de verstrekking mag niet worden geboekt als dat
codenummer niet is geattesteerd).
De lijst van de codenummers die in "uitgaven" zijn opgenomen, heeft niet de bedoeling exhaustief te zijn.
We behouden hier enkel de codenummers die rechtstreeks betrekking hebben op de geanalyseerde
praktijk, alsook, afhankelijk van het geval, de bijkomende codenummers (honoraria, materiaal ...) voor
zover ze exclusief verband houden met de bestudeerde praktijk. De evaluatie van de uitgaven is dus
zodanig onderraamd dat er rekening zou moeten worden gehouden met een hele reeks aanverwante
kosten om volledig te zijn, die aanverwante kosten zullen wij hier niet analyseren.

2. Tabel: Historiek van de nomenclatuurcodes
De tabel "Historiek van de nomenclatuurcodes" bevat de historiek van de nomenclatuurcodenummers
binnen de grenzen van de periode waarop de analyse betrekking had en wat hun omschrijving, hun Ngroep en hun waarde betreft. Indien er in de bedoelde periode geen wijzigingen waren, worden alleen de
huidige gegevens getoond.

3. Tabel: Specialisme van de zorgverleners
De tabel Specialisme van de zorgverleners bevat de volgende niet-gestandaardiseerde gegevens per
specialisme:


Totaal zorgverleners: het aantal zorgverleners per specialisme dat meer dan een verstrekking
heeft geattesteerd



Betrokken zorgverleners: het aantal zorgverleners dat meer dan een keer een van de
geanalyseerde nomenclatuurcodenummers heeft geattesteerd



% Zorgverleners: het percentage van het aantal "Totaal zorgverleners" per specialisme, ten
opzichte van het aantal "Betrokken zorgverleners"
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Mediaan verstrekking: de mediaan van het aantal verstrekkingen per "Betrokken zorgverlener"



Aantal verstrekkingen: het totale aantal uitgevoerde verstrekkingen tijdens het jaar



% Verstrekkingen: het jaarlijkse aantal geattesteerde verstrekkingen per specialisme ten opzichte
van het totale aantal verstrekkingen



Uitgaven: jaarlijks bedrag van de uitgaven inzake de geanalyseerde nomenclatuurcodes



% Uitgaven: het percentage uitgaven per specialisme ten opzichte van de totale uitgaven

De specialismen die minder dan 1% van het totale aantal verstrekkingen vertegenwoordigen, zijn
verzameld in de categorie "Andere specialismen".

4. Tabel: Specialisme van de voorschrijvers
De tabel Specialisme van de voorschrijvers bevat de volgende niet-gestandaardiseerde gegevens per
specialisme:


Totaal voorschrijvers: het aantal voorschrijvers per specialisme dat meer dan een van de
geanalyseerde nomenclatuurcodes heeft voorgeschreven



Betrokken voorschrijvers: het aantal voorschrijvers dat de geanalyseerde nomenclatuurcodes
voorschrijft



% Voorschrijvers: het percentage van het aantal "Totaal voorschrijvers" ten opzichte van het
aantal "Betrokken voorschrijvers"



Voorschrijfmediaan: de mediaan van het aantal verstrekkingen per "Betrokken voorschrijver"



Aantal voorschriften: het totale aantal voorschriften van de geanalyseerde nomenclatuurcodes
tijdens het jaar



% Voorschriften: het jaarlijkse aantal voorschriften per specialisme ten opzichte van het totale
aantal voorschriften



Uitgaven: jaarlijks bedrag van de uitgaven inzake de geanalyseerde nomenclatuurcodes



% Uitgaven: het percentage uitgaven per specialisme ten opzichte van de totale uitgaven

De specialismen die minder dan 1% van het totale aantal verstrekkingen vertegenwoordigen, zijn
verzameld in de categorie "Andere specialismen".
Als er geen enkele voorschrijver was voor de geanalyseerde verstrekking, wordt de vermelding "Niet van
toepassing" ingevuld in het veld "Specialisme van de voorschrijver" en worden enkel de totalen van de
verstrekkingen en de uitgaven getoond.

5. Tabel: Evolutie van de gebruikspercentages
Om te kunnen testen of de trend van de evolutie van de gegevens in de loop van de laatste drie jaren van
de analyseperiode verschilt van de trend van de evolutie van de gegevens in de volledige analyseperiode
per provincie en per gewest, zijn er lineaire regressies toegepast. Een lineaire regressie maakt het mogelijk
de regressielijn te bepalen die het best het lineaire verband beschrijft tussen het jaar en de
gestandaardiseerde ratio (het gestandaardiseerde aantal verstrekkingen per 100.000 verzekerden). De
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onderstaande grafiek (cf. Figuur 1 hieronder) toont de meest geschikte regressielijn op basis van een
fictief voorbeeld. De regressielijnen zijn berekend met de kleinste-kwadratenmethode.
Er dient te worden opgemerkt dat de standaardisatie van de gegevens enkel op het laatste jaar van de
analyse werd uitgevoerd. Een wijziging in de configuratie van de bevolking in de loop van de tijd, of het
nu gaat om de uitsplitsing inzake leeftijd, geslacht of vergoedingsregeling, kan dus de evolutietrend
beïnvloeden naar gelang van het effect dat een van deze factoren kan hebben op de geanalyseerde
praktijk.

Figuur 1: Regressielijn ter illustratie van een evolutietrend van de jaarlijkse tegemoetkomingspercentages (fictief voorbeeld)

De regressiecoëfficiënt is de helling van de regressielijn en stemt dus overeen met het belang van de
jaarlijkse stijging of daling van de gestandaardiseerde ratio. Het jaarlijks groeipercentage wordt berekend
op basis van de volgende formule:
1

𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟−𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟
𝐽𝑎𝑎𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 = (
)
−1
𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟

Het eerste gekozen jaar is het eerste volledige jaar in de betrokken periode waarin de
nomenclatuurcodenummers zijn gebruikt. Als geen enkele verstrekking tevoorschijn komt in meer dan
een van de laatste drie jaren van de geanalyseerde periode, wordt de regressieanalyse niet gerealiseerd
wegens de te grote onzekerheid in de analyse en wordt als resultaat "NA" vermeld.
De regressiecoëfficiënten van de analyses op basis van de volledige analyseperiode en van de analyses op
basis van de laatste drie jaren van de analyseperiode kunnen met elkaar worden vergeleken dankzij een
t-toets waarin rekening wordt gehouden met de standaardfout van elke regressiecoëfficiënt en van het
aantal jaren dat in de regressie is gebruikt. Het resultaat van de t-toets levert een p-waarde op, op basis
waarvan een relevantie van de test kan worden bepaald. De drempel ervan is hier vastgesteld op 0,05. De
onderstaande grafieken (zie Figuur 2) zijn voorbeelden van provincies waarin de regressiecoëfficiënten
onderling significant (links) en niet-significant (rechts) verschillen.
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Figuur 2: Significante (links) en niet-significante (rechts) verschillen tussen de regressiecoëfficiënten, berekend op basis van
de volledige periode en van de laatste drie jaren (fictieve voorbeelden)

De tabel Evolutie van de gebruikspercentages per provincie en per gewest bevat de volgende gegevens
van de regressieanalyse per provincie en per gewest, alsook het totaal voor de Belgische bevolking, voor
het gestandaardiseerde aantal verstrekkingen per 100.000 verzekerden:


Het gestandaardiseerd gebruikspercentage in de loop van het laatste jaar



Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage in de periode van het eerste jaar tot en met het laatste jaar



Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage in de laatste drie jaren



De betekenis van de p-waarde van de t-toets

6. Tabel: Evolutie van de uitgaven per verstrekking en per nomenclatuurcode
Deze tabel geeft voor elk jaar van de analyseperiode de uitgaven per verstrekking weer, d.w.z. de totale
uitgaven gedeeld door het totale aantal verstrekkingen, uitgedrukt per gecombineerde
nomenclatuurcode (ambulante verzorging en verzorging in het ziekenhuis).
Voorbeeld:

In deze tabel wordt het jaarlijkse gemiddelde groeipercentage berekend op basis van de volgende
formule:
1

𝑈𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟−𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟
𝐽𝑎𝑎𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑒𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 = (
)
−1
𝑈𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑗𝑎𝑎𝑟

Dat percentage wordt dus berekend door enkel rekening te houden met de waarden die betrekking
hebben op het eerste en het laatste jaar van de analyseperiode, zonder rekening te houden met de
tussenliggende variaties.
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7. Tabel: Samenvatting van de kerngegevens
De tabel "Samenvatting van de kerngegevens" bevat de volgende gegevens voor de Belgische bevolking
(gegevens die bovendien zijn opgenomen in de verschillende hoofdstukken van het rapport en waarvan
de methodologische details in dat document in de betreffende paragrafen worden uiteengezet):


Voornaamste zorgverleners:
o



Voornaamste voorschrijvers:
o







Specialisme dat wordt geïdentificeerd als specialisme dat het vaakst de geanalyseerde
praktijk uitvoert, met het percentage van het totale gepresteerde volume
Specialisme dat wordt geïdentificeerd als specialisme dat grotendeels voor de
geanalyseerde praktijk voorschrijft, met het percentage van het totale voorgeschreven
volume. Als de praktijk niet grotendeels wordt voorgeschreven (gepresteerd op eigen
initiatief van de zorgverlener), verschijnen de termen "niet van toepassing"

Gestandaardiseerd gebruikspercentage:
o

Gemiddeld aantal interventies per jaar

o

Gestandaardiseerd gebruikspercentage per 100.000 verzekerden

o

Herhalingspercentage van een praktijk per jaar voor eenzelfde patiënt (≥ 2 gevallen per
patiënt)

o

Percentage ambulant uitgevoerde verstrekkingen, inclusief daghospitalisatie

Populatie:
o

Mediaan van de leeftijd van de patiënt per verstrekking

o

Max./Min. ratio van de mediane leeftijd van de patiënt (op basis van de
arrondissementen)

o

Percentage uitgevoerde verstrekkingen bij vrouwen , met indicatie van de statistische
significantie van het waargenomen verschil (door de toepassing van een ANOVA-toets,
zie pagina29)

o

Gestandaardiseerde ratio van verstrekkingen uitgevoerd bij patiënten met een
voorkeursregeling ten opzichte van het gestandaardiseerd aantal uitgevoerde
verstrekkingen bij patiënten zonder voorkeursregeling, met indicatie van de statistische
significantie van het waargenomen verschil (door de toepassing van een ANOVA-toets,
zie pagina 29)

Evolutietrends:
o

Gemiddeld jaarlijks groeipercentage voor de volledige analyseperiode

o

Gemiddeld jaarlijks groeipercentage voor de laatste drie jaar van de analyseperiode

o

Indicatie van de statistische significantie van het trendverschil tussen de twee vorige
waarden
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Geografische variaties:
o

Enerzijds de variatiecoëfficiënt (van het gestandaardiseerd gebruikspercentage per
arrondissement) die in de eerste drie jaren van de analyseperiode is berekend, en
anderzijds deze variatiecoëfficiënt in de laatste drie jaren van de analyseperiode. De
significantie van het verschil tussen deze twee waarden wordt vermeld door een indicatie
van de statistische significantie van het verschil tussen de twee vorige waarden.
De variatiecoëfficiënt is een relatieve spreidingsmaat: de spreiding wordt gemeten in
verhouding tot het gemiddelde en wordt berekend als de standaarddeviatie gedeeld door
het gemiddelde. De variatiecoëfficiënten van de eerste drie en de laatste drie
analysejaren worden met elkaar vergeleken door middel van een X2 test voor een
asymptotische verdeling (test van Feltz & Miller). Het verschil tussen de
variatiecoëfficiënten wordt hier als significant beschouwd indien de p-waarde kleiner is
dan 0,05.
Aangezien de variatiecoëfficiënt een relatieve waarde is, kan het belang van een spreiding
in wezen worden geëvalueerd in een vergelijkende logica. Hoewel men het er in het
algemeen over eens kan zijn dat er geen sprake is van spreiding voor waarden van de
variatiecoëfficiënt van ongeveer 10 tot 20 %, zal het voor hogere waarden nodig zijn deze
coëfficiënt te vergelijken met een andere uit een overigens vergelijkbare analyse om het
relatieve belang van de geografische spreiding te beoordelen. Volgens dezelfde relatieve
logica kan de variatiecoëfficiënt van een praktijk ook worden vergeleken met de
variatiecoëfficiënt die is vastgesteld voor het frequenteren door het patiëntenbestand
van het belangrijkste medische specialisme dat aan de basis ligt van deze praktijk (zie
bijlage 3 van het bestand "Analyse van het patiëntenbestand" dat online beschikbaar is
en waarvan sprake is in bijlage 2 van dit document).





o

Max./Min. ratio van het gestandaardiseerd gebruikspercentage (op basis van de
gewesten), met indicatie van de statistische significantie van het waargenomen verschil
(door de toepassing van een ANOVA-toets, zie pagina 29)

o

Max./Min. ratio van het gestandaardiseerd gebruikspercentage (op basis van de
arrondissementen)

Uitgaven
o

Jaarlijkse gemiddelde uitgaven van de ziekteverzekering

o

(Gestandaardiseerde) jaarlijkse gemiddelde uitgaven per verzekerde van de
ziekteverzekering

o

Max./Min. ratio van de uitgaven per verzekerde (op basis van de gewesten)

o

Max./Min. ratio van de uitgaven per verzekerde (op basis van de arrondissementen)

o

Gemiddelde kostprijs van de interventies per patiënt voor de ziekteverzekering

Variaties in praktijkcodering en praktijkalternatieven:
o

Variaties in praktijkcodering, door de keuze van de nomenclatuurcodenummers,
waargenomen per provincie met indicatie van de graad van statistische significantie van
het resultaat (zie pagina Erreur ! Signet non défini.)
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o

Variaties in de keuzes van praktijkalternatieven, waargenomen per provincie met
indicatie van de graad van statistische significantie van het resultaat (zie pagina Erreur !
Signet non défini.)

Indien de Max./Min. ratio niet kan worden berekend omdat het minimum 0 is, wordt NA (not available)
in de tabel vermeld.
Indien de periode tussen het basisjaar (het eerste jaar van de onderzochte periode) en het laatste jaar
korter is dan drie jaar, wordt de vermelding NA (not available) gebruikt voor de evolutietrends.
Indien de resultaten een significant verschil aantonen, wordt de graad van statistische significantie
gesymboliseerd door één tot drie asterisken, in toenemende volgorde van significantie: * Drempelwaarde
p ≤ 0,05 / ** Drempelwaarde p ≤ 0,01 / *** Drempelwaarde p ≤ 0,001. Zo niet, verschijnt de afkorting
NS ("niet significant").

8. Grafiek: Verdeling in volumes van de gepresteerde nomenclatuurcodes
Deze grafiek is een 100% gestapeld histogram, de relatieve verdeling van de percentages van
verstrekkingen wordt erin weergegeven per nomenclatuurcode in de loop van de jaren. In deze grafiek
worden uitsluitend de gebruikte nomenclatuurcodes in volumes weergegeven, met uitzondering van
diegene die enkel in de uitgaven zouden zijn gebruikt. Als meer dan 15 nomenclatuurcodenummers (of
combinatie van codenummers) in een grafiek moesten worden vermeld, worden alleen de
nomenclatuurcodenummers die gedurende minstens één jaar meer dan 5% van de verstrekkingen
vertegenwoordigen vermeld. De nomenclatuurcodenummers die minder dan 5% van de verstrekkingen
omvatten worden in een categorie "Other" ondergebracht.
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Figuur 3: Voorbeeld van een grafiek "Evolutie van het percentage verstrekkingen per nomenclatuurcode"

9. Grafiek: Gebruikspercentage en variatiecoëfficiënt per leeftijdsgroep en per geslacht
Het jaarlijks gebruikspercentage per leeftijdsgroep (zie Figuur 4 hieronder) wordt voorgesteld in een
histogram per geslacht. De betreffende variatiecoëfficiënt wordt voorgesteld met een rode lijn bovenop
het histogram. De variatiecoëfficiënt is een relatieve maat voor de omvang van de geografische variaties.
Voor de berekening ervan deelt men de standaardafwijking door het gemiddelde van de
gestandaardiseerde gebruikspercentages per arrondissement. De verticale linkeras van de grafiek stemt
overeen met het gestandaardiseerde gebruikspercentage en de rechteras met de variatiecoëfficiënt. De
horizontale as stelt de verdeling per leeftijdsgroepen voor. De blauwe horizontale stippellijnen stellen de
waarden voor van het totale jaarlijkse genruikspercentage en de rode stippellijnen die van de totale
variatiecoëfficiënt (d.w.z. berekend over alle leeftijdsgroepen).
De lijn van de variatiecoëfficiënt is dikker voor de leeftijdsgroepen waarvoor de waarde van de coëfficiënt
geldig kan worden geïnterpreteerd, namelijk indien de leeftijdsgroep voldoende vertegenwoordigd is
door zijn omvang in het algemeen en door het gebruikspercentage van de onderzochte praktijk in het
bijzonder.
Indien de populatie wordt geselecteerd op basis van het geslacht, wordt enkel de grafiek met betrekking
tot het geselecteerde geslacht weergegeven. Indien er een selectie wordt gemaakt op basis van de leeftijd,
zal de waarde van het histogram nul zijn voor de groepen die geen van de geselecteerde leeftijden
omvatten.

Figuur 4: Voorbeeld van een grafiek per leeftijdsgroep en per geslacht met de variatiecoëfficiënt
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10. Grafiek: Vergelijking van de gestandaardiseerde gebruikspercentages per geslacht
In deze grafiek worden de jaarlijkse gebruikspercentages vermeld per leeftijdsgroep voor elk geslacht. Er
wordt een groene curve gebruikt voor de vrouwen en een grijze voor de mannen.

Figuur 5: Voorbeeld van een grafiek die de jaarlijkse gebruikspercentages per leeftijdsgroep en per geslacht voorstelt

11. Grafiek: Gestandaardiseerd gebruikspercentage per geslacht en per provincie
De gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages per provincie (op basis van de woonplaats van de
verzekerde) en per geslacht worden weergegeven met een histogram met overlappende staven (zie
Figuur 6). De grijze staven stemmen overeen met de gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages
van de mannen, de groene staven stemmen overeen met de gestandaardiseerde jaarlijkse
gebruikspercentages van de vrouwen. De grijze en groene stippellijnen geven de totale jaarlijkse
gebruikspercentages weer voor respectievelijk de mannen en de vrouwen. Indien de populatie wordt
geselecteerd op basis van het geslacht, zal deze grafiek niet worden weergegeven.

Figuur 6: Voorbeeld van een grafiek met de gebruikspercentages per provincie en per geslacht
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12. Grafiek: Percentage ambulante verstrekkingen
Het percentage ambulante verstrekkingen, dus het aantal uitgevoerde verstrekkingen in een ambulante
tenlasteneming ten opzichte van het totale aantal verstrekkingen (ambulant en met een opname in het
ziekenhuis) wordt weergegeven in een histogram (zie Figuur 7). Dit bevat een staaf per gewest en een
staaf voor de totale Belgische bevolking, die waarde wordt ook weergegeven met een stippellijn.

Figuur 7: Voorbeeld van een grafiek van de percentages ambulante ingrepen per gewest

13. Grafiek: Evolutie van het percentage ambulante verstrekkingen
De grafiek over de evolutie van het percentage ambulante verstrekkingen in de loop van de jaren bevat
een gekleurde onderbroken lijn per provincie en een zwarte volle lijn voor de Belgische bevolking (zie
Figuur 8). Op de horizontale as worden de jaren vermeld van het eerste jaar van de onderzochte periode
waarvoor verstrekkingen worden opgetekend tot het laatste jaar. Op de verticale as wordt het percentage
vermeld van de uitgevoerde verstrekkingen in een ambulante tenlasteneming.

Figuur 8: Voorbeelden van een grafiek van de evolutie van het percentage ambulante verstrekkingen per provincie
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14. Grafiek: Gestandaardiseerd gebruikspercentage volgens de vergoedingsregeling en volgens de
gewesten
De gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages per gewest van de woonplaats van de verzekerde
en per vergoedingsregeling van de zorg worden in een histogram weergegeven (zie Figuur 9). De rode
staven stemmen overeen met de gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentages van de verzekerden
met voorkeursregeling. De grijze staven stemmen overeen met de gestandaardiseerde jaarlijkse
gebruikspercentages van de verzekerden zonder voorkeursregeling. De rode stippellijn vertegenwoordigt
de totale jaarlijkse gebruikspercentages voor de verzekerden met voorkeursregeling, terwijl de grijze lijn
die percentages weergeeft voor de verzekerden zonder voorkeursregeling.

Figuur 9: Voorbeeld van een grafiek met de tegemoetkomingspercentages per gewest en per vergoedingsregeling

15. Grafiek: Evolutie van de gestandaardiseerde gebruikspercentages
De evolutie van de gebruikspercentages wordt met twee grafieken geïllustreerd, de ene voor de gewesten
en de andere voor de arrondissementen (zie Figuur 10). Ze bevatten een gekleurde onderbroken lijn per
plaats (gewest of arrondissement) en een zwarte volle lijn voor de Belgische bevolking. Op de horizontale
as worden de jaren vermeld van het eerste jaar van de onderzochte periode waarvoor verstrekkingen
worden opgetekend tot het laatste jaar. De verticale as stelt de gestandaardiseerde ratio voor, namelijk
het gestandaardiseerd aantal verstrekkingen per 100.000 verzekerden.
De grafiek over de evolutie per gewest toont alle gewesten en de gestandaardiseerde
gebruikspercentages per jaar. De grafiek over de evolutie per arrondissement toont de evolutie over een
periode van 3 jaar van de gemiddelde gestandaardiseerde ratio (mobiel gemiddelde). Voor 2015
bijvoorbeeld wordt het gemiddelde van de percentages van 2013 tot en met 2015 weergegeven en voor
2016 het gemiddelde van de percentages van 2014 tot en met 2016.
De evolutie van het gemiddelde van de gebruikspercentages wordt niet vermeld voor de 43 Belgische
arrondissementen. Alleen de arrondissementen met de vijf hoogste en de vijf laagste gemiddelden voor
de gestandaardiseerde gebruikspercentages tijdens de laatste drie jaren van de onderzoeksperiode
worden vermeld.
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Figuur 10: Voorbeelden van grafieken van de jaarlijkse evolutie, per provincie (links) en per arrondissement (rechts)

16. Grafiek: Verdeling in "dot plot" van de gebruikspercentages
Een dot plot-grafiek, of een grafiek in de vorm van een stippenverdeling, is een spreidingsdiagram waarin
voor elke waarneming de punten worden weergegeven op een categorische schaal. Die eenvoudige
grafieken kunnen worden gebruikt om de aandacht te vestigen op groeperingen, lacunes en outliers. Hier
wordt de dot plot gebruikt om de spreiding weer te geven van de gestandaardiseerde jaarlijkse
gebruikspercentages per arrondissement, elke stip stelt een arrondissement voor, enerzijds voor alle
patiënten en anderzijds per geslacht (zie Figuur 11). Als er een selectie wordt gemaakt op basis van het
geslacht, worden enkel de gegevens met betrekking tot het geselecteerde geslacht weergegeven.
Om de continue gegevens om te zetten in categorische gegevens worden de gebruikspercentages
afgerond naar het dichtste veelvoud (eenheid, tiental, honderdtal...) volgens de grootte van het
maximumpercentage.
De grafiek bevat ook whiskers die de percentielen 25, 50 en 75 van de niet-afgeronde percentages
weergeven voor alle patiënten en per geslacht. De percentiel 25 wordt aangeduid door de onderste lijn
van de box, de percentiel 75 door de bovenste lijn en de percentiel 50 door de middelste lijn van de box.

Figuur 11: Voorbeeld van een dot plot-grafiek van de gebruikspercentages
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17. Grafiek: Kaart van de spreiding per arrondissement
Op een kaart van België (zie Figuur 12) waarop de grenzen van de arrondissementen worden voorgesteld
met dunne lijnen en die van de provincies met dikke lijnen, zijn de arrondissementen ingekleurd volgens
een schaal van vergelijking met enerzijds het mediane gebruikspercentage en met anderzijds de mediane
uitgaven. Die schaal van vergelijking wordt uitgedrukt in de vorm van het verschilpercentage van het
gebruikspercentage of van de uitgaven van het arrondissement in vergelijking met het mediane
percentage of de mediane uitgaven: tussen -10 en 10% wordt de waarde van het arrondissement
beschouwd als gelijk aan de mediaanwaarde, tussen 10 en 30% wordt de waarde van het arrondissement
beschouwd als 20% hoger dan de mediaanwaarde, tussen -10 en -30% wordt de waarde van het
arrondissement beschouwd als 20% lager dan de mediaanwaarde, enz. Die percentages worden berekend
op basis van de gestandaardiseerde gebruikspercentages van het laatste jaar van de analyse. Ze zijn
onderverdeeld in categorieën van 20%. De volgende kleuren zijn vastgelegd voor de verschillende
categorieën van de schaal van vergelijking:
Kleur

Categorie
Lager dan -50%
Tussen -50% en -30%
Tussen -30% en -10%
Tussen -10% en 10%
Tussen 10% en 30%
Tussen 30% en 50%
Hoger dan 50%
Geen verstrekking

Omschrijving
Het percentage per arrondissement is minstens 50% lager dan het totale percentage.
Het percentage per arrondissement is minstens 30% en maximum 50% lager dan het totale
percentage.
Het percentage per arrondissement is minstens 10% en maximum 30% lager dan het totale
percentage.
Het percentage per arrondissement is maximum 10% lager en maximum 10% hoger dan het
totale percentage.
Het percentage per arrondissement is minimum 10% en maximum 30% hoger dan het totale
percentage.
Het percentage per arrondissement is minimum 30% en maximum 50% hoger dan het totale
percentage.
Het percentage per arrondissement is minimum 50% hoger dan het totale percentage.
Er is in dat arrondissement geen verstrekking geweest in de periode van 3 jaar.

Figuur 12: Voorbeeld van de kaart van België ter illustratie van de geografische variatie van de gebruikspercentages
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Teneinde deze kaarten zo goed mogelijk te interpreteren, is het nuttig om ze in perspectief te plaatsen
met de cartografieën van de bezoeken aan de verschillende professionele zorgverleners die beschikbaar
zijn in het bestand "Analyse van het patiëntenbestand", volgens de methodologie die is uiteengezet in
bijlage 2 van dit document.
18. Grafiek: "Funnelplot-verdeling" van de gebruikspercentages per arrondissement
(Methodologie wordt momenteel herzien)
Deze trechtergrafiek, of funnel plot, is een spreidingsdiagram waarin de jaarlijkse gebruikspercentages
(het gestandaardiseerd aantal verstrekkingen per 100.000 verzekerden) per arrondissement worden
uitgezet tegen de populatiegrootte van dat arrondissement. Naast de stippen per arrondissement,
worden ook betrouwbaarheidslimieten op de grafiek vermeld. Die betrouwbaarheidsintervallen vormen
de verwachte variatie in het jaarlijkse gebruikspercentage als men ervan uitgaat dat de enige bron van
variatie stochastisch of willekeurig is. Wanneer de interventie binomiaal is (zie bladzijde 7), hebben die
betrouwbaarheidsimieten een typische vorm, namelijk curves die aan een trechter doen denken: hoe
kleiner de populatie van een arrondissement, hoe groter de verwachte variatie en, omgekeerd, hoe groter
de populatie van een arrondissement, hoe kleiner de verwachte variatie.
Onderstaande grafiek (zie Figuur 13) is een voorbeeld van een funnel plot die het gestandaardiseerd
gebruikspercentage voorstelt van een verstrekking per 100.000 verzekerden per Belgisch arrondissement.
De horizontale lijn stelt het nationale jaarlijkse gebruikspercentage voor (het aantal verstrekkingen per
100.000 verzekerden in de Belgische bevolking). De trechtervormige curves stellen de
betrouwbaarheidsintervallen tegen 95% (twee standaarddeviaties van de mediaan) en 99,7% (drie
standaarddeviaties van de mediaan) voor.

Figuur 13: Voorbeeld van een "funnel plot"

De arrondissementen die boven de trechtervormige curves liggen, worden beschouwd als
"bovengemiddeld". De arrondissementen die onder de trechtervormige curves liggen, worden
beschouwd als "ondergemiddeld". De arrondissementen die in de ruimte tussen de curves liggen, worden
beschouwd als "gemiddeld". De arrondissementen die buiten de betrouwbaarheidsintervallen hoger of
lager dan 99,7% liggen, worden als "outliers" beschouwd. Voor die outliers heeft de vastgestelde variatie
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andere dan stochastische en willekeurige oorzaken. Alleen de benamingen van die outlierarrondissementen worden met hun volledige naam vermeld.
In het geval van een binomiale verdeling van de gegevens, hangen de betrouwbaarheidsintervallen per
arrondissement af van het nationaal jaarlijks gebruikspercentage en van het bevolkingscijfer van het
arrondissement. De betrouwbaarheidsintervallen 95% en 99,7% worden als volgt berekend voor elk van
de 43 Belgische arrondissementen:
1. Berekening van het gestandaardiseerde jaarlijkse gebruikspercentage (aantal verstrekkingen per
verzekerde) per arrondissement i :
𝑌𝑖 =

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑧𝑒𝑘𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛𝑖

2. Berekening van het nationale jaarlijkse gebruikspercentage (aantal verstrekkingen per verzekerde)
𝜃=

∑𝑖 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
∑𝑖 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑧𝑒𝑘𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛

3. Berekening van de standaardfout in het arrondissement i op basis van geaggregeerde data
𝜃 ∗ (1 − 𝜃)
𝑆𝐸𝑖 = √
𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑧𝑒𝑘𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛𝑖

4. Bepaling van de betrouwbaarheidsintervallen per arrondissement i
𝑙𝑎𝑎𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑤𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 95 % 𝑖 = 𝜃 − (1,96 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑤𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 95 % 𝑖 = 𝜃 + (1,96 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
𝑙𝑎𝑎𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑤𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 99,7% 𝑖 = 𝜃 − (3 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑤𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 99,7 % 𝑖 = 𝜃 + (3 ∗ 𝑆𝐸𝑖 )
Bij een niet-binomiale verdeling van de gegevens, worden de "betrouwbaarheidsintervallen" arbitrair
vastgelegd op P10 en P90. Deze limieten zijn onafhankelijk van de grootte van het arrondissement en
worden bijgevolg niet weergegeven met trechtervormige curven, maar met horizontale lijnen. In dat geval
worden de arrondissementen met een jaarlijks gebruikspercentage lager dan P10 of hoger dan P90 als
"outliers" beschouwd.
19. Grafiek: Verdeling van de recurrenties van de praktijk
Soms worden bepaalde verstrekkingen meerdere keren voor dezelfde patiënt tijdens hetzelfde jaar of
zelfs op dezelfde dag gefactureerd. Dit kan te wijten zijn aan een herhaling van de verstrekking, maar ook,
in het geval van verstrekkingen die tweemaal op dezelfde dag worden uitgevoerd, aan de bilaterale aard
van de anatomische topografie van de ingreep.
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De tabel en het taart- of cirkeldiagram illustreren het belang van de herhaling van de geanalyseerde
praktijk voor dezelfde patiënt tijdens het jaar, à rato van twee keer of meer dan drie keer per jaar (zie
Figuur 14).
De hier voorgestelde frequenties van de gevallen zijn gebaseerd op het bruto aantal verstrekkingen uit de
P-, AZV- en ADH-documenten, zelfs wanneer de analyse zogenaamd "aangepast" is, meer bepaald
wanneer de gebruiksaantallen en -percentages zijn gedeeld door het jaarlijkse voorkomen per patiënt (zie
ook Gegevensbronnen: Gecombineerde gegevens). Een overzicht van de redundantiewaarden die op de
nomenclatuurcodenummers worden toegepast wanneer een analyse is "aangepast", gaat als bijlage bij
dit document.
Die analyses van de frequentie van de gevallen worden uitgevoerd vanuit de volgende databases: P-, ADHen AZV-documenten. Door de beperkte beschikbaarheid van de gegevens is het analysejaar van de
frequentie van de gevallen één jaar voor het analysejaar dat in het algemeen in dit rapport wordt gebruikt.
Het unieke, of bijna unieke, karakter van een verstrekking in de loop van het jaar, maakt het mogelijk de
grafiek "Verdeling van de gestandaardiseerde gebruikspercentages per arrondissement volgens het aantal
verzekerden" als een funnel-plot te interpreteren.

Figuur 14: Voorbeeld van een tabel en cirkeldiagram die de verdeling van de praktijkrecurrenties per jaar illustreren

20. Tabel en grafiek: Verdeling van de soorten tenlastenemingen van de patiënt
Deze grafiek, in de vorm van een taartdiagram of cirkeldiagram, illustreert de verdeling van de
tenlasteneming van de patiënten voor de onderzochte praktijk volgens de verschillende sectoren en
deelsectoren van de zorg: ambulant (privé of polikliniek), hospitalisatie (daghospitalisatie of verblijf) (zie
Figuur 15).
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Die analyses van de frequentie van de gevallen worden uitgevoerd vanuit de volgende databases: P-, ADHen AZV-documenten. Door de beperkte beschikbaarheid van de gegevens is het analysejaar van de
frequentie van de gevallen één jaar voor het analysejaar dat in het algemeen in dit rapport wordt gebruikt.
Ook hier gaat het om de brutogegevens van de jaarlijkse verstrekkingen, afkomstig uit de P-, AZV- en ADHdocumenten, zelfs wanneer de analyse zogenaamd is 'aangepast'.

Figuur 15: : Voorbeeld van een cirkeldiagram en tabel die de verdeling van de soorten tenlastenemingen van de patiënt
illustreren

21. Grafiek: Verdeling van de coderingsvariaties
Er kunnen variaties bestaan in de keuzes van de codenummers die worden gebruikt om eenzelfde praktijk
te attesteren. Deze mogelijke variatie wordt geïllustreerd door een grafiek van het type 100 % gestapeld
histogram, zowel voor de gewesten als voor de provincies (zie Figuur 16).

Figuur 16: Voorbeeld van coderingsvariaties
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In deze weergave wordt de verdeling onderzocht per gewest en provincie van de volumes van de
nomenclatuurcodenummers die voor de analyse in aanmerking zijn genomen, teneinde na te gaan of deze
verdeling homogeen is over hele grondgebied. De gegevens zijn die van het laatste beschikbare jaar.
Om na te gaan of de vastgestelde variaties significant zijn, werd er een statistische test toegepast. De
resultaten daarvan worden weergegeven in een tabel onder de grafiek. Het aantal asterisken
vertegenwoordigt de graad van statistische significantie: * Drempelwaarde p ≤ 0,05 / ** Drempelwaarde
p ≤ 0,01 / *** Drempelwaarde p ≤ 0,001.
22. Grafiek: Verdeling van de variaties in de keuze van praktijkalternatieven
Als er voor de onderzochte praktijk verschillende praktijkalternatieven konden worden geïdentificeerd
aan de hand van de groepen van nomenclatuurcodenummers, worden ze geïllustreerd door dit histogram,
dat het mogelijk maakt de verdeling van de keuze tussen de verschillende technieken over het hele
grondgebied, maar ook per gewest en per provincie (zie Figuur 17) te visualiseren. Ook deze grafiek is een
100 % gestapeld histogram. Voor eenzelfde analyse kunnen tot twee verdelingslogica's worden
voorgesteld, die in voorkomend geval in de verslagen worden aangeduid als "Groep 1" en "Groep 2".
In bepaalde gevallen zijn er deelalternatieven onder de geïdentificeerde praktijkalternatieven. Als deze
duidelijk kunnen worden geïdentificeerd, zullen ze worden geïllustreerd in het histogram in een gradiënt
van dezelfde kleur om duidelijk de verschillende sets van alternatieven te kunnen visualiseren.
De groepen van nomenclatuurcodenummers die met elk alternatief overeenstemmen, worden in een
aparte tabel voorgesteld, net als de graad van statistische significantie van de variaties.

Figuur 17: Voorbeeld van een histogram dat de verdeling van de alternatieve technieken voor eenzelfde praktijk illustreert
(alternatief 1 in het blauw, alternatief 2 in het paars – met een gradiënt in kleur voor de geïdentificeerde deelalternatieven)
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23. Grafiek: Verdeling van de variaties in het gebruik van laagvariabele zorg
In de analyses vanaf het jaar 2019 wordt rekening gehouden met de uitgaven voor verstrekkingen die
verband houden met de forfaits voor laagvariabele zorg. Onderstaande grafiek toont het aandeel, in
volume, van de codenummers inzake laagvariabele zorg die verband houden met de verstrekkingen voor
het laatste beschikbare jaar, opnieuw in de vorm van een 100 % gestapeld histogram, uitgesplitst per
gewest en per provincie (zie Figuur 18). De verstrekkingen die geen verband houden met een
codenummer inzake laagvariabele zorg worden weergegeven met het codenummer 0 (gps-nr.).
Net als voor de twee voorgaande grafieken, wordt de statistische significantie van de variaties die tussen
gewesten en provincies zijn vastgesteld, samengevat in een aparte tabel. Naast de grafiek worden ook de
beschrijvingen van de betreffende pseudocodenummers van forfaits weergegeven.

Figuur 18: Voorbeeld van variaties in het gebruik van de laagvariabele zorg
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4. STATISTISCHE ANALYSE
Om de gebruiksratio en het uitgavenniveau vergelijkbaar te maken, zijn alle gegevens gestandaardiseerd
op basis van de leeftijd, het geslacht en het stelsel van de voorkeursvergoeding van de Belgische populatie.
Al die gegevens die in het document worden voorgesteld, zijn gebaseerd op de hele populatie en worden
samengevat in beschrijvende statistieken (gemiddelde, mediaan). De statistische tests om de centrale
trends te vergelijken zijn dus onnodig.
Volgens bepaalde secundaire hypothesen kan het echter relevant zijn bepaalde statistische analyses op
de gegevens uit te voeren. Als dat het geval is, wordt het statistisch verschil als beduidend beschouwd als
de p-waarde lager is dan 0,05 (bi-directioneel). De volgende hypothesen werden in dit rapport uitgewerkt:
1) In welke mate verklaart een criterium de verschillende gebruikspercentages?
Dat wordt onderzocht aan de hand van een ANOVA-toets met 3 factoren (F-toets). De verschillen
tussen de gewesten (verschil:2), de geslachten (verschil:1) en de vergoedingsregeling (verschil:1)
zijn op gewogen manier (weighted) getest. Die waarden zijn berekend volgens de som van de
kwadraten van type III. De p-waarden zijn gecorrigeerd om rekening te houden met de vele
vergelijkingen met behulp van de methode Tukey-Kramer. Deze analyse heeft enkel betrekking
op het laatste jaar van de gegevens die in de verslagen zijn voorgesteld.
2) In welke mate verschillen de vastgestelde trends van de ene tot de andere periode?
Om na te gaan of er een trendbreuk is tussen de totale periode van de analyse en de periode met
enkel de laatste 3 jaar (voor het land, per provincie en per gewest), zijn de regressiecoëfficiënten
van die twee periodes vergeleken met een t-toets waarin rekening wordt gehouden met de
standaardfout van elk van de regressiecoëfficiënten en het aantal gebruikte jaren in de regressie
(zie Tabel: Evolutie van de gebruikspercentages).
3) In welke mate verschilt de geografische variatie van de ene tot de andere periode?
De variatiecoëfficiënten van de totale periode van de analyse en die van de periode die de drie
meest recente jaren omvat zijn met elkaar vergeleken met behulp van de chi-kwadraatstoets voor
een asymtotische verdeling10 (zie Tabel: Samenvatting van de kerngegevens).
4) In welke mate verschillen de verdelingen van de keuzes van coderingen, praktijkalternatieven en
alternatieven voor het gebruik van de laagvariabele zorg van de ene tot de andere geografische
zone?
Dankzij de statistische chi-kwadraatstoets kan men bepalen of de verschillen in de verdeling van
de verschillende keuzes tussen de geografische zones beduidend zijn.

10

Feltz CJ, Miller GE (1996) An asymptotic test for the equality of coefficients of variation from k population. Stat
Med 15:647–658
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BIJLAGE 1: FACTOREN DIE VOOR DE AANPASSINGEN ZIJN TOEGEPAST
Zoals vermeld in het punt "Grafiek: Verdeling van de recurrenties van de praktijk" werd er voor bepaalde zogenaamde "aangepaste" analyses een correctiefactor
toegepast op de percentages teneinde het effect te corrigeren van de herhaling van een praktijk bij eenzelfde patiënt gedurende hetzelfde jaar. De correctiefactor werd
toegepast per nomenclatuurcodenummer dat voor de analyse in volume is uitgedrukt of per groep van codenummers. In onderstaande tabel worden de verschillende
correctiefactoren vermeld die in gepubliceerde analyses voor het jaar 2019 zijn toegepast en zijn aangepast; zij staan in alfabetische volgorde. Er dient te worden
opgemerkt dat deze factoren afkomstig zijn uit de redundantieberekeningen die zijn vastgesteld voor het jaar voorafgaand aan het analysejaar, namelijk 2018:
Chirurgische behandeling van aambeien (Aangepast)
472054-472065 244591-244602 244576-244580 244554-244565

1,08

473476-473480

1,47

472150-472161

1,57

112313-112324

1,85

459476-459480 459830-459841

1,09

Beeldvorming borsten (vrouwen) (Aangepast460132-460143 461134-461145 469394-469405

1,1

450096-450100 450192-450203 450214-450225 450354-450365 461090-461101

1,66

260175-260186 262371-262382

1,34

355073-355084

2,02

245733-245744

1,92

248275-248286 246632-246643

1,38

246934-246945 246912-246923 246890-246901 246676-246680 246595-246606

1,58

Behandeling van urolithiasis

Blepharochalasis (Aangepast)
Cataract operatie (Aangepast)

Chronische dialyse (Aangepast)
-767664

-767686

-767701

-767723

767594-

767616-

767631-

767734-

767756-767782

767955-767966
-767804

767815-767826 767830-767841

90,82
96,53
208,17

Confectiekroon (Aangepast)
374474-374485

2,96

Dermatologische exerese (Aangepast)
Tous les codes en volume

1,53
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Dermatologische Fototherapie - Dynamische (Aangepast)
532770-532781

2,48

Dermatologische Fototherapie - UVA en UVB (Aangepast)
Tous les codes en volume

17,33

Endodontie (Aangepast)
304570-304581 305071-305082 374570-374581 375071-375082

1,04

304533-304544 305034-305045 374533-374544 375034-375045

1,06

304555-304566 305056-305060 374555-374566 375056-375060

1,07

304312-304323 305012-305023 374312-374323 375012-375023

1,19

303774-303785 373634-373645 373656-373660 373774-373785

1,44

Extractie (Aangepast)
317214-317225 317251-317262

1,02

301195-301206 301210-301221 317376-317380 317391-317402 371195-371206

1,43

301151-301162 301173-301184 304850-304861 304872-304883 304894-304905 304916-304920 371151-371162 374850-374861 374872-374883

1,99

312410-312421 312432-312443 317236-317240

2,68

Glaucoom - Chirurgische behandeling (Aangepast)
Tous les codes en volume

1,81

120116-120120 125112-125123

1,24

120094-120105 125090-125101

1,58

120131-120142 125134-125145

2,18

Levertesten - transaminasen (Aangepast)

Myocardiale reperfusie
229574-229585 229611-229622 229633-229644

1

589013-589024 589153-589164

1,12

474294-474305

4,31

474250-474261

7,53

Pediatrische intraveneuze infusie (Aangepast)
Pediatrische maagslang (Aangepast)
Prenatale echografie (bevallingen) (Aangepast)
460552-460563 461834-461845 468834-468845 469932-469943

1,17

460515-460526 461731-461742 461753-461764 461775-461786 468731-468742 468753-468764 468775-468786 469895-469906

1,97

460530-460541 461790-461801 461812-461823 468790-468801 468812-468823 469910-469921

2,16
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Preventieve zorgen (Aangepast)

301711-301722 301733-301744 301755-301766 301770-301781

301976-

371556-371560 371571-371582 371615 - 371626

1,04

301593-301604 301696-301700

1,42

302153-302164 302175-302186 302190-302201 302212-302223 302234-302245 371696-371700 371711-371722 371733-371744 371755-371766 371770-371781
371792-371803 371814-371825 371836-371840 371851-371862 371873-371884

3,57

372514-372525 372536-372540

3,66

Tous les codes en volume

1,96

Tous les codes en volume

1,75

Tous les codes en volume

1,74

Reducerende borstplastie (Aangepast)
Sinusitis (Aangepast)
Strabisme en nystagmus - Chirurgie (Aangepast)
Tandheelkundige beeldvorming (Aangepast)
307090-307101 377090-377101

1

307230-307241 307252-307263 377230-377241 459933-459944

1,06

307016-307020 307031-307042 307053-307064 307112-307123 307134-307145 307274-307285 377016-377020 377031-377042 377053-377064 377112-377123 377134-377145 377274-377285

1,91

311135-311146 317052-317063

1,15

310914-310925 310951-310962

1,18

260794-260805

1,96

Tandheelkundige osteitiszorg (Aangepast)

Vasectomie (mannen) (Aangepast)
Verwijderbare tandprothese (Aangepast)
306832-306843 306854-306865 306876-306880 306891-306902 307731-307742 307753-307764 307775-307786 307790-307801 307812-307823 307834-307845 307856-307860 307871-307882 307893-307904 307915-307926 307930-307941
307952-307963 307974-307985 307996-308000 308011-308022 308033-308044 308055-308066 308070-308081 308092-308103 308114-308125 308136-308140 308151-308162 308335-308346 378335-378346 378954-378965 378976-378980

1,15

306913-306924 306935-306946

1,29

Vulling van caviteiten (Aangepast)
374452-374463 304452-304463

1,32

304430-304441 373951-373962 373973-373984

1,57

304371-304382 304393-304404 304415-304426 373811-373822 373833-373844 373855-373866 373892-373903 373914-373925 373936-373940 374371-374382 374393-374404 374415-374426 374430-374441

2,17
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BIJLAGE 2: FREQUENTEREN DOOR HET PATIËNTENBESTAND
Het analysebestand voor het frequenteren door het patiëntenbestand van de verschillende medische disciplines kan online worden gedownload. Het vervolledigt de
lezing van de analyses van de variaties in medische praktijken, in die zin dat, voordat een professionele zorgverlener ervoor kiest om een bepaalde praktijk al dan niet
aan een verzekerde te verstrekken, de verzekerde de mogelijkheid heeft contact met deze zorgverlener op te nemen, ongeacht of het gaat om de vaststelling van een
behoefte van de verzekerde dan wel om een kwestie van geografische of financiële toegankelijkheid.
De tabel "Ratio" in dit bestand geeft de cijferpercentages weer voor het beroep op een bepaald type professionele zorgverlener voor alle verzekerden in België tijdens
het jaar 201811. Voor de tandartsen (zie Figuur 19) wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat in 2018 globaal gezien ongeveer 53 % van de populatie toegang had tot dit beroep,
met een lichte vrouwelijke predominantie, maar men ziet vooral een verschil in toegang die verband houdt met het type vergoedingsregeling van de verzekerde, ten
nadele van de voorkeurregeling; dat verschil is voornamelijk uitgesproken voor de disciplines parodontologie en orthodontie.

Figuur 19: Uittreksel dat is gericht op de tandartsen uit de tabel 'Ratio' van het bestand "Analyse van het patiëntenbestand"

Het in aanmerking nemen van deze informatie is nuttig om de resultaten van de analyses van praktijkvariaties beter te interpreteren. Indien de ratio van tenlasteneming
van patiënten met en zonder voorkeurregeling voor preventieve tandzorg bijvoorbeeld 0,72 bedraagt, terwijl diezelfde ratio, deze keer gebaseerd op het frequenteren
van de tandartsen 0,75 bedraagt, wat zo ongeveer identiek is, kan men daaruit afleiden dat de ratio van de preventieve tandzorg niet te wijten is aan een andere houding
11

Er kan een verschil bestaan tussen het analysejaar van de prakijkvariaties en het analysejaar van het patiëntenbestand. Dit is te wijten aan een andere administratieve termijn voor
het verkrijgen van de bronbestanden die voor de twee analyses kunnen worden gebruikt.
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van de tandartsen tegenover de patiënten met vergoedingsregeling x of y, maar gewoon te wijten is aan het verschil in frequenteren van de tandarts door beide groepen.
Eenzelfde soort interpretatie in het licht van de analyse van het patiëntenbestand kan worden toegepast op andere factoren, zoals leeftijd, geslacht of geografische
spreiding.
Wat deze geografische parameter betreft, kunnen de analyses van het patiëntenbestand, naar analogie van wat er gebeurt in het kader van de analyses van de
praktijkvariaties, in kaart worden gebracht teneinde na te gaan of het frequenteren van een bepaalde medische discipline over het hele grondgebied homogeen is. De
verkregen cartografieën worden voorgesteld in de tab 'Kaarten' van dit bestand. Het is dan ook interessant om de kaarten die in het kader van de praktijkvariaties zijn
verkregen, te vergelijken met de kaarten die op dezelfde schaal zijn verkregen bij de analyse van het patiëntenbestand; beide zijn gebaseerd op de administratieve
woonplaatsen van de verzekerden en op gestandaardiseerde gegevens. In het voorbeeld van de bronchoscopie, die voor 94 % door pneumologen wordt uitgevoerd (zie
Figuur20), stelt men vast dat de arrondissementen 1 en 3 zich onderscheiden door hun frequenter gebruik van de bronchoscopie, terwijl dat gebruik in de
arrondissementen 2 en 4 minder vaak voorkomt. Tegelijkertijd stellen we op de kaart betreffende het frequenteren van pneumologen vast dat meer verzekerden dan de
mediaan gebruik maken van de pneumoloog in arrondissement 3, terwijl dit gebruik mediaan is voor arrondissement 4, en laag voor de arrondissementen 1 en 2.

Figuur20: Vergelijking van de cartografie van de gebruikspercentages voor de bronchoscopie (links) met de cartografie van het frequenteren van pneumologen (rechts)

Op grond hiervan kan men zich afvragen of het hoge gebruik van de bronchoscopie in arrondissement 3 mogelijk verband houdt met het feit dat contacten met de
pneumologen daar frequenter voorkomen, terwijl het lage gebruikspercentage van de bronchoscopie in arrondissement 1 daarentegen te wijten kan zijn aan het feit
dat contacten met de pneumologen daarzeldzamer zijn. Om dit te staven, kan een gecorrigeerde kaart worden berekend die het gebruikspercentage van een praktijk
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berekent ten opzichte van het frequenteringspercentage bij de professionele zorgverlener die deze praktijk verstrekt. Als we deze oefening opnieuw doen voor de
bronchoscopie (zie Figuur21), bevestigen we onze vermoedens en tonen we aan dat het gebruikspercentage van de bronchoscopie dat is gecorrigeerd op basis van het
frequenteren van de pneumologen, eigenlijk lager is dan de mediaan in arrondissement 3, waarbij we tegelijkertijd verklaren dat het hoge gebruikspercentage dat wordt
vastgesteld op de afzonderlijke kaart van de praktijkvariaties, voornamelijk kan worden toegeschreven aan het hoge frequenteringspercentage van de pneumologen in
dit arrondissement. Omgekeerd bevestigt het gecorrigeerde gebruikspercentage voor arrondissement 2 wel degelijk dat het gebruik van de bronchoscopie frequenter is
in dit arrondissement, zoals bleek uit de kaart van de praktijkvariaties. De verklaring voor dit hoge percentage houdt dus geen verband met de dichtheid van de
pneumologen, en moet dus elders worden gezocht.

Figuur21: Correctie van de kaart van het gebruikspercentage van de bronchoscopie met betrekking tot de contacten van de verzekerden met de pneumologen

Aan de hand van de vergelijking van de kaarten met de praktijkvariaties en het frequenteren van de verschillende professionele zorgverleners, voor zover een praktijk
duidelijk aan een type zorgverlener kan worden toegeschreven, kan men dus het effect relativeren dat de niet-homogene dichtheid van de professionele zorgverleners
op het Belgische grondgebied op het gebruik van een medische praktijk zou kunnen hebben. Dit maakt het mogelijk de hypothese te toetsen van de dichtheid van
professionele zorgverleners in een gebied als mogelijke oorzaak van variaties in medische praktijken.
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