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Deel V: Aanbod en consumptie van zorg

Zoals in de vorige hoofdstukken werd vastgesteld, 
is de gezondheidszorg slechts een van de vele 
gezondheidsbepalende factoren. Dat neemt niet weg 
dat het aanbod en het gebruik van de gezondheidszorg 
integraal deel uitmaken van een gezondheidsbeleid en 
belangrijke factoren zijn voor wat de toegang tot de zorg 
betreft.
In een recente studie (1) stelt het RIZIV dat – na correctie 
voor leeftijd, geslacht en sociale status – voor de Brusselaars, 
de jaarlijkse gemiddelde uitgave per rechthebbende € 42 
minder bedraagt dat het gemiddelde voor het hele land. 
Er blijven wel regionale bijzonderheden bestaan: in het 

Brussels Gewest wordt minder beroep gedaan op thuiszorg, 
heeft men minder vaak een GMD, maar wordt vaker een 
beroep gedaan op een specialist, tandverzorging, rusthuizen 
en ziekenhuizen dan in de rest van het land. 

Zorgaanbod en –consumptie is een zeer uitgebreid 
onderwerp en slechts enkele sectoren worden in dit 
hoofdstuk behandeld: de huisartsen, de preventieve 
raadplegingen voor kinderen, de ziekenhuizen en de 
bejaardenopvang. 

1. De gezondheidswerkers

Het is in België niet eenvoudig om na te gaan hoeveel 
gezondheidswerkers actief zijn. Een antwoord geven op 
de vraag “Hoeveel huisartsen zijn er actief in het Brussels 
Gewest?” is bijvoorbeeld minder eenvoudig dan het op 
het eerste zicht lijkt. Gelet op de uitdagingen op het vlak 
van gezondheid in het Brussels Gewest wordt nochtans 
opnieuw bevestigd hoe belangrijk de eerstelijnszorg is en de 
beleidsmakers beschikken niet over concrete elementen om 
hun beoogde gesprekspartners te kunnen identificeren [1]. 

Bij gebrek aan een echt kadaster van gezondheidswerkers is 
het momenteel moeilijk om 
– te weten of de persoon werkelijk actief is in de 

eerstelijnszorg: het is immers mogelijk dat sommige 
artsen gestopt zijn met werken, geëmigreerd zijn, zich 
gespecialiseerd hebben, in een ziekenhuis werken,… 

Bovendien zou het interessant zijn om hun prestaties in 
termen van voltijdse equivalenten (VTE) te kennen. Deze 
informatie is momenteel niet automatisch beschikbaar; 

– te weten waar de persoon werkt: bij het RIZIV is 
bijvoorbeeld alleen het contactadres bekend dat zowel 
professioneel als privé kan zijn. Bovendien zijn sommige 
artsen op verschillende plaatsen professioneel actief. 
De verdeling per gewest is met andere woorden geen 
weerspiegeling van de medische praktijk.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal en de 
evolutie van het aantal geregistreerde gezondheidswerkers, 
ongeacht of ze actief of niet-actief zijn (bronnen: RIZIV, 
BISA) [2]. Deze tabel omvat dus een zeer heterogene 
bevolking wat hun activiteit betreft.

tabel 5-01 evolutie van het aantal actieve en niet-actieve gezondheidswerkers in het Brussels Gewest en in België, 1995-2007
Brussels Gewest België

1995 2000 2005 2006 2007 1995 2000 2005 2006 2007
Totaal aantal artsen (1) 5 707 5 953 6 142 6 087 6 134 35 947 39 519 42 176 42 426 42 839

Huisartsen 2 232 2 390 2 351 2 263 2 238 16 515 17 974 18 216 18 027 17 933
Specialisten 2 812 2 883 3 133 3 140 3 210 16 049 18 104 20 372 20 801 21 459
Artsen-stagiairs 663 680 658 684 686 3 383 3 441 3 588 3 598 3 447

Apothekers (2) 1 253 1 379 1 499 1 516 1 549 9 499 10 724 11 882 12 109 12 305
Tandartsen (2) 1 153 1 260 1 219 1 224 1 194 7 852 8 465 8 655 8 714 8 350
Vroedvrouwen (2) 293 251 259 268 275 4 026 4 508 5 300 5 467 5 505
Verplegers (2) 3 860 3 006 3 282 3 343 3 002 48 639 55 406 64 191 65 952 62 700

(1) naargelang contactadres
(2) naargelang werkplek

Bron: RIZIV, BISA

1  De identificatie van de actieve artsen is noodzakelijk, bijvoorbeeld om de toegang 
tot het beroep te plannen, om over een noemer te beschikken voor de evaluatie van 
de spreiding van de instrumenten ter herwaardering van de huisartsenkunde (hulp 
bij hun vestiging, accreditatie, GMD, zorgtrajecten,…), om het gecoördineerde 
thuisverblijf te organiseren, enz.

2  Voor meer informatie over de criteria die zijn gebruikt, verwijzen we naar het 
methodologische deel van hoofdstuk 14 van de Statistische indicatoren van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, editie 2007, BISA. 
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Sinds 2005 denkt de dienst Onderzoek, Ontwikkeling en 
Kwaliteitspromotie van het RIZIV na over de manier waarop 
de activiteit van artsen het best geschat kan worden. In het 
jaarverslag 2007 van het RIZIV (2) zijn de criteria waarmee 
rekening wordt gehouden om een arts als actief te 

beschouwen, “500 contacten en meer per jaar” of “actief in 
een wijkgezondheidscentrum” (dit betreft zowel erkende als 
niet-erkende artsen; artsen in opleiding zijn niet begrepen).
Op basis van het contactadres wordt de volgende verdeling 
per gewest verkregen [3].

In 2006 raamde het Observatorium voor Gezondheid en 
Welzijn het aantal artsen dat een algemene medische 
activiteit uitoefent in het Brussels Gewest op 1 297, op basis 
van een vergelijking van verschillende databanken: de 
RIZIV-lijst 2006 van “actieve” artsen, de lijst van Franstalige 
huisartsen (beschikbaar op de website www.mgbru.be) en 
het jaarboek van de artsen die zijn aangesloten bij de Orde 
van geneesheren. Deze raming ligt dus dicht in de buurt van 
die van het RIZIV, en beide zijn een stuk lager dan de cijfers 
opgenomen in tabel 5-01.

tabel 5-02 evolutie van het aantal actieve huisartsen per gewest, 2005-2007
Brussels Gewest wallonië vlaanderen totaal

2005 1 191 4 086 6 112 11 389
2006 1 184 4 033 6 106 11 323
2007 1 171 3 992 6 122 11 285

Bron: RIZIV

3  Bron: antwoord van het RIZIV op de parlementaire vraag nr. S-4-2163 gesteld aan 
de FOD op 16/12/2008.
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Kaart 5-01 actieve huisartsen in het Brussels Gewest, 2007

2006
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Wat de ruimtelijke spreiding van de huisartsen in het 
Brussels Gewest betreft, zien we een grotere concentratie 
van artsen in het zuiden van het gewest en in Sint-Agatha-
Berchem.
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Volgens het RIZIV bedroeg het aandeel vrouwelijke actieve 
huisartsen 34,5 % in 2007 (tegenover 33,8 % in 2005). Dit 
is meer dan in het Waals Gewest (28,8 %) en in Vlaanderen 
(28,3 %) (Bron: RIZIV). Dit is belangrijke informatie aangezien 
vrouwelijke artsen minder vaak voltijds tewerkgesteld zijn [4]. 

Wat de leeftijdsverdeling betreft, wordt een vergrijzing van 
het beroep vastgesteld in het Brussels Gewest.

Als we enkel rekening houden met de voltijds actieve artsen, 
bedroeg de gemiddelde leeftijd in 2005 50 jaar in Brussel, 
tegenover 49 jaar in Wallonië en 48 jaar in Vlaanderen (RIZIV 
2007).

Meer dan een derde van de ongeveer 1 300 in het Brusselse gewest actieve huisartsen zijn vrouwen.

4  86 % van de voltijds actieve artsen in 2005 zijn mannen (RIZIV 2007).

Figuur 5-01 evolutie van de verdeling van actieve huisartsen naar leeftijd, Brussel, 2005-2007
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Bron: RIZIV

Figuur 5-02 verdeling van de actieve huisartsen naar leeftijd en gewest, 2007
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2. Bezoek aan de preventieve 
structuren van het Office de la 
Naissance et de l’Enfance (ONE) 
en van Kind en Gezin (K&G)

Het ONE en K&G spelen een belangrijke rol in de toegang tot 
de zorg doordat ze zwangere vrouwen en kinderen tot 6 jaar 
een medische en sociale opvolging waarborgen die, hoewel 
men deze opvolging wil beperken tot preventie, eveneens 
een bron van informatie, aanwijzingen en tips is voor ouders 
van jonge kinderen. Hier wordt enkel aandacht besteed 
aan de opvolging bij de raadplegingen voor kinderen; de 
opvolging in opvangtehuizen en kinderdagverblijven werd 
niet opgenomen.

In 2006 waren er in het Brussels Gewest 84 
consultatiebureaus voor kinderen van het ONE, verdeeld 
over de 19 gemeenten. Het aantal consultatiebureaus (niet 
geïllustreerd) en het aantal opgevolgde kinderen is ongelijk 
verdeeld over de gemeenten. Het opstarten en verder 

zetten van consultaties door het ONE in een gemeente 
hangt zowel af van kenmerken eigen aan de gemeente 
(aantal geboorten, socio-economisch niveau), van het aantal 
beschikbare medisch-sociale werksters, als van het gebruik 
van de consultatiemogelijkheden door de ouders.

In 2006 waren voor het hele Brussels Gewest 46 923 
kinderen ingeschreven voor raadplegingen bij het ONE en 
werden 131 056 raadplegingen verricht.
In onderstaande figuur wordt de verdeling over de 
gemeenten weergegeven van het aantal ingeschreven 
kinderen in 2006. Vier gemeenten zijn goed voor meer dan 
de helft van de inschrijvingen (Molenbeek, Anderlecht, 
Brussel en Schaarbeek).

Figuur 5-03 verdeling van alle levendgeborenen en van de kinderen die door het one worden gevolgd naar gemeente, Brussel, 2006 
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Kind en Gezin had in 2007 21 consultatiebureaus in 13 van 
de 19 Brusselse gemeenten. Als we het aantal raadplegingen 
per gemeente bekijken [5], zijn het dezelfde vier gemeenten 
(Brussel, Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht) als bij ONE 
waar de meeste raadplegingen worden teruggevonden.

Deze vier gemeenten zijn samen goed voor meer dan 70 % 
van de raadplegingen bij K&G in 2007. 
In 2007 werden 4 324 kinderen ingeschreven bij K&G in 
het Brussels Gewest en werden er 13 143 raadplegingen 
verricht.

Het aantal inschrijvingen voor raadplegingen bij het ONE is 
de laatste jaren onophoudelijk gestegen, in het bijzonder 
voor kinderen in hun eerste levensjaren, parallel met de 
stijging van het aantal geboorten in het Brussels Gewest.

Figuur 5-04 aantal raadplegingen bij K&G per gemeente, Brussel, 2007
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Bron: K&G, 2009

Figuur 5-05 evolutie van het aantal inschrijvingen voor raadplegingen bij het one in Brussel, per leeftijdsgroep [6] en evolutie van het aantal 
geboorten bij Brusselse moeders, 1997-2006

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

Aantal inschrijvingen

geboorten
0-1 jaar
1-2 jaar
2-3 jaar
3-4 jaar
4-5 jaar
5-6 jaar
≥6 jaar

2006200520042003200220012000199919981997

Bron: Statistische formulieren voor geboorte, ONE, 2008

5  We beschikken voor K&G niet over gegevens betreffende het aantal inschrijvingen 
per gemeente.

6  Opgelet, het betreft hier geen cohorte, maar om het aantal kinderen van 
verschillende leeftijden in elk jaar.
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Hoe ouder de kinderen worden, hoe minder ze 
op raadpleging komen, hetgeen doet vermoeden 
dat de ouders de raadplegingen volgen in functie 
van de vaccinatiekalender, maar ook dat voor 
schoolgaande kinderen de fakkel waarschijnlijk 
wordt doorgegeven aan de diensten van de 
“Promotion de la Santé à l’Ecole”. Ook de ervaring 
van de ouders speelt hierin mee (hoe ouder het 
kind, hoe minder de ouders om advies vragen).

Hoewel het aantal ingeschreven kinderen en het 
aantal sessies (voor raadplegingen gereserveerde 
dagdelen) zijn gestegen, zien we toch een daling 
van het aantal raadplegingen, zowel in totaal als 
per sessie. Dit wordt onder meer verklaard door 
de hervorming van de raadplegingen vanaf 2002 
waarin het aanbevolen aantal raadplegingen voor 
grotere kinderen daalde en het aantal kinderen 
per sessie vermindert (van 20 naar 12 kinderen per 
sessie).

Voor Kind en Gezin zijn het aantal ingeschreven kinderen, 
het aantal raadplegingen en het aantal sessies gelijkmatig 
gestegen tussen 2000 en 2007.

In 2006 waren in het Brussels gewest ongeveer 51 000 kinderen ingeschreven bij 
ONE of K&G. Dit aantal neemt gelijkmatig met het aantal geboorten toe.

Figuur 5-06 verdeling van de kinderen ingeschreven bij het one 
naargelang de leeftijd van het kind, 2006
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Bron: ONE, 2008

tabel 5-03 evolutie van de deelname aan raadplegingen voor kinderen in het Brussels Gewest, one, 1997-2006
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aantal inschrijvingen 39 335 39 277 39 654 39 662 40 434 44 237 43 495 43 093 45 029 46 923
Aantal raadplegingen 151 068 148 652 148 306 147 488 146 489 150 464 143 526 122 400 126 595 131 056
Aantal sessies 9 488 9 493 9 507 9 420 9 242 9 186 9 261 9 237 9 357 9 655
Gemiddeld aantal kinderen/
sessie

15,9 15,7 15,6 15,7 15,9 16,4 15,5 13,3 13,5 13,6

Bron: ONE, 2008

tabel 5-04 evolutie van de deelname aan raadplegingen voor kinderen in het Brussels Gewest, K&G, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aantal inschrijvingen 3 218 3 274 4 059 3 682 3 860 4 070 4 155 4 324
Aantal raadplegingen 11 540 11 586 12 779 12 269 12 726 13 396 13 543 13 143
Aantal sessies 978 1 013 1 047 1 027 1 045 1 043 1 103 1 132
Gemiddeld aantal kinderen/
sessie

11,8 11,4 12,2 11,9 12,2 12,8 12,3 11,6

Bron: K&G, 2009
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3. De ziekenhuizen

3.1  HET ZIEKENHUISAANBOD

In België zijn er twee categorieën ziekenhuizen: algemene 
en psychiatrische ziekenhuizen [7]. Op 01/07/2009 zijn er 27 
ziekenhuizen in Brussel, waarvan 18 algemene ziekenhuizen 
en 9 psychiatrische ziekenhuizen. 

7  Bron: http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/medische_
diensten/ziekenhuizen/index.jsp 

Klassering van de ziekenhuizen (aantal in het Brussels Gewest)

1. Algemene ziekenhuizen

Acute ziekenhuizen:

• niet-universitaire acute ziekenhuizen behandelen een brede waaier aan pathologieën, waaronder 
psychiatrische (6)

• universitaire ziekenhuizen hebben niet alleen een zorgfunctie maar verzorgen ook opleidingen en 
verrichten wetenschappelijk onderzoek; ze worden als dusdanig aangeduid bij Koninklijk Besluit en 
hangen af van een universiteit die over een faculteit geneeskunde beschikt (3) 

• algemene ziekenhuizen met een universitair karakter bieden het volledige zorgaanbod aan en 
beschikken daarnaast over voorzieningen die zijn gericht op samenwerking met universitaire 
ziekenhuizen op het gebied van opleiding van gezondheidswerkers en van gespecialiseerde zorg (3)

Gespecialiseerde ziekenhuizen behandelen enkel specifieke aandoeningen en staan in voor behandeling 
en revalidatie (gespecialiseerd in hart- en longziekten, locomotorische aandoeningen, neurologische 
problemen, palliatieve zorg, chronische ziekten, psychogeriatrie…) (1)

Geriatrische ziekenhuizen zijn uitsluitend bedoeld voor specifieke ouderenzorg (5)

2.  Psychiatrische ziekenhuizen

Psychiatrische ziekenhuizen verlenen alle psychiatrische zorg via multidisciplinaire teams (psychiater, 
psycholoog, ergotherapeut, verpleegkundige, sociaal werker,…) (9)
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Kaart 5-02 ligging van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen (vestigingen) in het Brussels Gewest, 2009

1,5 3 km0

Ziekenhuisvestingen
Algemeen ziekenhuis (13)
Algemeen ziekenhuis met universitair karakter (6)
Universitair ziekenhuis  (3)
Geriatrisch- & gespecialiseerd ziekenhuis (6)
Gespecialiseerd ziekenhuis (1)
Psychiatrisch ziekenhuis (11)

Bron: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
FOD Volksgezondheid (situatie 01/07/2009) 8  Sommige ziekenhuizen beschikken over verschillende vestigingen; dit verklaart 

het verschil tussen de cijfers in de tekst en het aantal locaties op de kaart.

Onderstaande kaart geeft de ligging van de verschillende 
vestigingen [8] van ziekenhuizen in het Brussels Gewest weer 
(kaart 5-02).
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De programmering van het ziekenhuisaanbod wordt 
geregeld volgens criteria van de FOD Volksgezondheid; 
sinds 1982 bestaat er een moratorium die een verdere 
toename van de ziekenhuissector tegenhoudt en de sluiting 

en fusie van eenheden oplegt. In het Brussels Gewest wordt, 
net zoals in de rest van België, een daling van het aantal 
ziekenhuizen en van het aantal bedden vastgesteld (tabel 
5-05).

tabel 5-05 evolutie van het aantal ziekenhuizen* en van het aantal bedden** in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen in het Brussels 
Gewest en in België, 1996-2009 (1 januari)

 
Brussels Gewest België

1996 2001 2005 2006 2007 2009 1996 2001 2005 2006 2007 2009
algemene ziekenhuizen          Not 

availableAantal ziekenhuizen 35 22 20 21 21 18 224 164 146 147 146
privé 20 13 11 12 12 10 138 100 97 98 93 n.a.
openbaar 15 9 9 9 9 8 86 60 49 49 53 n.a.

Aantal bedden 8 249 7 991 8 174 8 161 8 073 7 627 58 382 56 549 55 644 n.a. 55 050 n.a.
Psychiatrische ziekenhuizen 
Aantal ziekenhuizen 10 10 10 10 10 9 70 68 68 68 69 n.a.

privé 9 9 9 9 9 8 59 58 58 58 58 n.a.
openbaar 1 1 1 1 1 1 11 10 10 10 11 n.a.

Aantal bedden 1 109 1 109 1 040 1 040 1 040 1 040 16 767 16 303 15 375 n.a. 15 620 n.a.
totaal             
Aantal ziekenhuizen 45 32 30 31 31 27 294 228 214 215 215 n.a.

privé 29 22 20 21 21 18 197 158 155 156 151 n.a.
openbaar 16 10 10 10 10 9 97 70 59 59 64 n.a.

Aantal bedden 9 358 9 100 9 214 9 201 9 113 8 667 75 149 72 852 71 019 70 609 70 670 n.a.
* Eenheden: aantal ziekenhuizen = aantal hoofdvestigingen 

** Eenheden: aantal bedden = totaal van het aantal bedden van alle vestigingen
Bron: FOD Volksgezondheid

Er wordt geen vergelijking gemaakt met de andere 
gewesten voor wat het aantal bedden per inwoner betreft. 
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, trekt Brussel 
namelijk, als gevolg van zijn status van hoofdstedelijk 

gewest en door zijn aanbod aan gespecialiseerde zorg, veel 
patiënten aan uit de andere gewesten: meer dan een derde 
van de ziekenhuisverblijven in Brussel staat op naam van 
niet-Brusselaars (3).

3.2 fACTOREN DIE EEN 
ZIEKENHUISOPNAME BEïNVLOEDEN

Talrijke elementen, die zowel betrekking hebben op de 
kenmerken van de bevolking als op de organisatie van 
de medische zorgen, kunnen een ziekenhuisopname 
beïnvloeden.

3.2.1 Kenmerken van de bevolking

Demografische evolutie

Tussen 1998 en 2008, zoals reeds in het eerste deel 
beschreven, evolueert de Brusselse bevolking anders 
dan die van de rest van het land: het aandeel ouderen is 
gedaald, terwijl de jongvolwassenen en jonge kinderen 
sterk toenemen (stijging van het geboortecijfer en daling 
van het sterftecijfer). 
De verwachtingen van het Federaal Planbureau voorspellen 
tegen 2020 een stijging van de bevolking jonger dan 15 
jaar (+49 000), van de 65-plussers (+13 000) en van de 
80-plussers (+2 000) (4). 

Het Brussels Gewest ondergaat ook omvangrijke 
migratiebewegingen, zowel intern in het land (tussen de 
gewesten) als internationaal (over de landsgrenzen heen).
Hoewel migraties moeilijk te voorspellen zijn, is het toch 
nuttig aandacht te besteden aan de evolutie van de niet-
Belgische Brusselaars, met name in de leeftijdscategorieën 
die het meest behoefte hebben aan gezondheidszorg; 
zij kunnen immers andere types gezondheidsproblemen 
hebben, andere zorgtrajecten, specifieke behoeften inzake 
interculturele bemiddeling in ziekenhuizen, enz. 
Uit de socio-economische enquête van 2001 bleek dat er 
bij de 50-54-jarigen 34 % niet-Belg was bij de geboorte 
en bij de 80-84-jarigen was dit zowat 13 %. Als men ervan 
uitgaat dat de evoluties van de levensverwachting en de 
migratiebewegingen stabiel blijven, krijgt men in 2011 
een verschuiving van deze percentages en een belangrijk 
aandeel immigranten onder de personen die het meest 
behoefte hebben aan verzorging.
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Epidemiologische evolutie

Zoals in voorgaande hoofdstukken al werd vastgesteld, 
constateert men bij bepaalde ziekten een verandering van 
de incidentie of prevalentie. Voor een reeks aandoeningen 
zorgt de verbetering van de medische behandelingen voor 
een verlenging van de levensduur bij chronisch zieken (zoals 
bij aids en talrijke kankers) en dus voor een toename van de 
prevalentie van deze aandoeningen in de bevolking.
Voor een aantal gezondheidsproblemen wordt ook een 
toename van de incidentie vastgesteld, met name bij 
geestelijke gezondheidsproblemen en bij problemen 
verbonden aan de levensstijl (obesitas, diabetes, 
vroeggeboorten).
Voor een aantal andere gezondheidsproblemen wordt dan 
weer een daling vastgesteld (longkanker bij mannen).
Al deze evoluties beïnvloeden de hospitalisatiebehoeften.

Sociologische evolutie

De sociologische evolutie heeft een onbetwistbare invloed 
op de behoeften aan verzorging en het soort verzorging. 
Kansarmoede en isolement (vaak voorkomend in het Brussels 
Gewest) verhogen de kans op een ziekenhuisopname en de 
verblijfsduur in het ziekenhuis. De Brusselse bevolking die 
thans in de oudere leeftijdscategorieën binnenkomt waar de 
gezondheidsproblemen het grootst zijn, bevindt zich in een 
kwetsbaardere situatie dan de huidige oudere bevolking (5). 
Voor mensen die moeilijke levensomstandigheden hebben 
gekend gaat de verlenging van de levensverwachting 
gepaard met een langere periode in slechte gezondheid (6).
Ook bij de jongeren wordt een toename genoteerd van de 
kansarmoede (zie Deel Levensloop) wat hun toekomstige 
gezondheid zal beïnvloeden.

3.2.2 factoren die verband houden met de 
zorg

Attractiviteit van de Brusselse ziekenhuizen

De Brusselaars laten zich zelden verzorgen buiten Brussel. 
Daarentegen, zo schatte men in een studie uitgebracht in 
2004 (MKG 2000 en 2002), kwam 38 % van de verblijven in 
een Brussels ziekenhuis op rekening van niet-Brusselaars (3). 
Bijna 2/3 van de niet-Brusselaars kwam uit de rand en 
onderging gelijkaardige ingrepen als de Brusselaars; 35 % 
van de opnames van niet-Brusselaars kwamen op rekening 
van personen uit verder gelegen arrondissementen, 
voornamelijk van Wallonië. (3; 7). In de MKG 2006 bedraagt 
het aandeel niet-Brusselaars in de opnames in een Brussels 
algemeen ziekenhuis 24,8 %.

In 2006 betrof een kwart van de opnames in 
Brusselse algemene ziekenhuizen patiënten 

die niet in het Brussels Gewest wonen.

Evolutie van de werkwijzen

Hoewel het evident lijkt dat preventieve maatregelen 
bijdragen aan een vermindering van zowel aantal als duur 
van de hospitalisaties (bijvoorbeeld door preventie van 
dehydratatie bij kinderen of van ondervoeding bij oudere 
mensen), kunnen ze soms ook leiden tot een toename. Een 
Franse studie voorspelt op die manier bijvoorbeeld een 
verhoging van de ziekenhuisopnames als gevolg van de 
opsporing van colorectale kanker (8). 

Een verbeterde behandeling draagt eveneens vaak bij 
tot een vermindering van de ziekenhuisopnames, maar 
anderzijds voorziet men bijvoorbeeld een verhoging van 
het aantal ziekenhuisopnames wegens bloedingen die te 
maken hebben met de verbetering van de behandeling 
van cardiovasculaire ziekten (nevenwerkingen van 
de geneesmiddelen). Eveneens in dit verband zullen 
kankerbehandelingen, die talrijker, efficiënter maar ook 
zwaarder worden, de duur van de ziekenhuisopname 
verlengen en draagt een toename van het aantal 
keizersnedes bij tot een verlenging van de verblijven in de 
kraamafdeling.

Evolutie van de organisatie van de zorg

Verschillende factoren beïnvloeden de ziekenhuisopname: 
de respectieve plaatsen van de eerstelijnszorg en de 
ziekenhuizen [9] in het zorgcontinuüm, het gebruik van 
ambulante zorg (dagziekenhuis), de ontwikkeling van de 
thuiszorg en de palliatieve zorgen buiten het ziekenhuis; 
de culturele en financiële toegankelijkheid van deze zorgen 
buiten het ziekenhuis, enz.

Wat de eerstelijnszorg betreft, raadpleegt de Brusselse 
bevolking het minst vaak een huisarts en beschikt ze het 
minst vaak over een Globaal Medisch Dossier (Nationale 
Gezondheidsenquête 2004), hoewel op dit vlak de laatste 
jaren een positieve evolutie aan de gang is.

De thuiszorg is nog onvoldoende ontwikkeld: de gemiddelde 
uitgaven voor thuiszorg zijn 2,7 maal lager in Brussel dan 
in Vlaanderen en 2,1 maal lager dan in Wallonië. Een van 
de redenen ligt waarschijnlijk in de moeilijkheid om dit 
soort verzorging in het Brussels Gewest te coördineren: 
institutionele moeilijkheden, moeilijkheden met betrekking 
tot het naast elkaar bestaan van verschillende netwerken, enz.
De oprichting van de Geïntegreerde Diensten voor 
Thuiszorg (bicommunautaire GDT, opgericht in 2008) en 
de regelmatige werking van het Platform eerstelijnszorg/
thuiszorg zijn bedoeld om deze coördinatie te verbeteren.
De projecten van alternatieve zorg en ondersteuning voor 
zorg, gefinancierd door het RIZIV in het kader van het derde 
protocolakkoord betreffende de ouderenzorg, zijn eveneens 
initiatieven die op termijn de ziekenhuisopnames van deze 
personen zouden moeten beperken.

Brusselaars consulteren minder vaak een 
huisarts, beschikken minder vaak over een GMD, 

en maken minder gebruik van thuiszorg dan 
de inwoners van de twee andere gewesten.

9  Brusselaars overlijden bijvoorbeeld vaker in het ziekenhuis dan bewoners van 
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3.3 KENMERKEN VAN DE 
ZIEKENHUISVERBLIJVEN

De Minimale Klinische Gegevens [10] (MKG, zie Deel VI 
Bronnen en methodologische toelichting) laten toe 
verschillende kenmerken van de ziekenhuisverblijven te 
analyseren. Onderstaande analyses zijn uitgevoerd op basis 
van de gegevens van de jaren 2000 tot 2006; ze betreffen 
enkel de gehospitaliseerde Brusselaars (opgenomen in een 
Brussels ziekenhuis of elders).

3.3.1  Klassieke ziekenhuisopname en 
dagopname

Van 1999 tot 2006 is het aantal klassieke ziekenhuisverblijven 
(verblijven met minstens 1 overnachting) stabiel gebleven, 
terwijl het aantal dagopnames significant is gestegen. Het 
totaal aantal opnames in een ziekenhuis is dus toegenomen 
tussen 1999 en 2006.

De spreiding van het aantal dagen ziekenhuis-
verblijf naar leeftijd verschilt naargelang het gaat 
om een klassieke opname of om een dagopname; 
ze verschilt eveneens van de leeftijdsverdeling 
van de Brusselse bevolking. De 70-plussers, 
die 11 % van de Brusselse bevolking uitmaken, 
vertegenwoordigen 27 % van de klassieke 
ziekenhuisopnames en 26 % van de dagopnames. 
De 50-69-jarigen, die 19 % van de Brusselse 
bevolking uitmaken, vertegenwoordigen 32 % in 
de dagopnames (figuur 5-08).

10  De FOD Volksgezondheid beheert de databank van de registraties 
van de algemene ziekenhuizen: voor elke ziekenhuisopname van 
meer dan 24 u wordt een MKG opgemaakt waarin de belangrijkste 
informatie over elk ziekenhuisverblijf wordt opgenomen.

Figuur 5-08
leeftijdsverdeling van de bevolking en van het aantal dagen 
voor acute ziekenhuisopnames en dagopnames, Brusselaars, 
2006
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Figuur 5-07 evolutie van het aantal klassieke en dagopnames van Brusselaars, 1999 tot 2006 
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Gezien de gegevens van ziekenhuisverblijven voor een 
geboorte worden meegeteld, wordt er bij kinderen jonger 
dan 1 jaar een erg hoog aandeel klassieke hospitalisaties 
geteld (figuur 5-09). Ook de stijging bij vrouwen tussen 20 
en 40 jaar is hoofdzakelijk te wijten aan bevallingen. Vanaf 
50 jaar zijn de aandelen bij mannen hoger. 

Tussen 2000 en 2006 is het aantal klassieke 
ziekenhuisopnames in Brussel lichtjes gedaald voor de 
mannen en de vrouwen van 85 jaar en ouder.

Het aandeel dagopnames stijgt daarentegen significant 
tussen beide periodes voor beide geslachten en voor alle 
leeftijdscategorieën (behalve voor vrouwen ouder dan 95 
jaar). 

Figuur 5-09 aandeel klassieke ziekenhuisopnames voor inwoners van Brussel per leeftijd en geslacht, 2000 tot 2006
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Figuur 5-10 aandeel dagopnames voor inwoners van Brussel per leeftijd en geslacht, 2000 tot 2006 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Per 100 000

<
1 j

aa
r

1-
4 j

aa
r

5-
9 j

aa
r

10
-1

4 j
aa

r

15
-1

9 j
aa

r

20
-2

4 j
aa

r

25
-2

9 j
aa

r

30
-3

4 j
aa

r

35
-3

9 j
aa

r

40
-4

4 j
aa

r

45
-4

9 j
aa

r

50
-5

4 j
aa

r

55
-5

9 j
aa

r

60
-6

4 j
aa

r

65
-6

9 j
aa

r

70
-7

4 j
aa

r

75
-7

9 j
aa

r

80
-8

4 j
aa

r

85
-8

9 j
aa

r

90
-9

4 j
aa

r

≥
95

 ja
ar

Mannen 2000
Mannen 2006
Vrouwen 2000
Vrouwen 2006

Bron: MKG 2000-2006



Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010276 V. Aanbod en consumptie van zorg

3.3.2  Duur van het verblijf

De evolutie van de verblijfsduur tijdens de periode 2000-
2006 vertoont een lichte daling van het gemiddeld aantal 
ziekenhuisdagen voor volwassen mannen en vrouwen, 
met een sterkere daling bij de mannen dan bij de vrouwen. 
De evolutie van het aantal klassieke hospitalisaties en de 
duur van het verblijf laten, zonder bijkomende informatie, 
niet toe te besluiten dat er zich een verschuiving heeft 
voorgedaan van een klassieke opname van korte duur naar 
daghospitalisatie.

Figuur 5-11 verblijfsduur voor de klassieke ziekenhuisopname voor inwoners van Brussel per leeftijd en geslacht, 2000 tot 2006
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4.  Zorg en woonvoorzieningen 
voor ouderen

4.1  BELEIDSOPTIES

De bevoegdheden op het gebied van ouderenzorg zijn 
in België verdeeld over de verschillende beleidsniveaus. 
Om tot een samenhangend ouderenbeleid te komen werd 
binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 
– samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale 
overheid, de Gemeenschappen en Gewesten en de 
verschillende administraties – een interkabinettenwerkgroep 
(IKW) “ouderenzorg” opgericht.

De beleidsopties die deze IKW uitstippelde, werden vertaald 
in drie protocolakkoorden tussen de betrokken overheden 
(1997, 2003 en 2005). Centraal hierin staat het aanbieden van 
een aangepaste verzorging en verzorgingsondersteuning 
van de oudere en het ontwikkelen van alternatieve 
verzorgingsvormen. De oudere zo lang mogelijk in zijn 
of haar thuisomgeving laten wonen, vormt een van de 
prioriteiten. 

Het zorgaanbod voor ouderen in Brussel gaat vandaag dan 
ook van een ambulante zorgverlening (die het ouderen 
mogelijk moeten maken om thuis te blijven wonen) tot 
residentiële zorgvoorzieningen (waar de verzorging volledig 
in handen genomen wordt door een instelling). Steeds 
meer worden intermediaire oplossingen verkozen waar een 
evenwicht wordt gezocht tussen zorg en autonomie, in de 
vorm van alternatieve woonformules zoals groepswonen, 
serviceflats (zie verder in 4.3.1) of kangoeroewoningen [11].

4.2  THUISHULP EN THUISZORG

Er bestaat een breed gamma aan gezondheids- en 
welzijnsdiensten die het mogelijk maken dat Brusselse 
ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit 
aanbod wordt door verschillende overheden georganiseerd 
en ondersteund. Dit thema was in 2007 het onderwerp 
van de uitgebreide studie van het observatorium in 
samenwerking met het CMDC_CDCS “Thuiswonen na je 
65ste. Atlas van de behoeften en de actoren in Brussel” 
(www.observatbru.be). Het aanbod werd benaderd vanuit 
24 mogelijke behoeften van de ouderen.
Dit aanbod wordt georganiseerd door 404 zeer diverse 
actoren: ziekenfonsen, lokale dienstencentra, sociale 
diensten van gemeente of het OCMW, wijkgerichte 
organisaties, socio-culturele verenigingen, PWA’s, parochies, 
wijkgezondheidscentra,…

Ondanks het uitgebreide, gevarieerde en goed gespreide 
aanbod worden verschillende behoeften nog onvoldoende 
beantwoord of is het aanbod te weinig toegankelijk. Dit is in 
het bijzonder het geval voor het nachtelijk toezicht waarvan 
de kostprijs erg hoog blijft. 
Voor sommige behoeften moeten drempels worden 
weggewerkt die de toegankelijkheid van de dienstverlening 
hinderen (taal, financiële drempels, administratieve 
rompslomp). Algemeen kan de coördinatie tussen de 
diensten en het respect van de keuzevrijheid van de 
ouderen beter.

4.3  WOONVOORZIENINGEN

4.3.1  Diversiteit aan woonformules 

Wanneer het voor een oudere niet meer mogelijk 
is om alleen thuis te blijven wonen bestaan er 
tal van woonformules die aangepast zijn aan de 
gezondheidstoestand en mate van onafhankelijkheid van de 
oudere (RVP, 2009 (9)). Deze formules gaan van residentiële 
voorzieningen waar men dag en nacht dienstverlening 
geniet in de instelling, tot semi-residentiële voorzieningen 
waar men enkel gedurende een deel van de dag (’s nachts 
of overdag) dienstverlening geniet.

Het Rustoord voor bejaarden (ROB) is een openbare of 
private instelling voor zestigplussers die er permanent 
verblijven. Het verstrekt logies maar ook collectieve 
diensten, hulp in het dagelijks leven en indien nodig 
verpleging en paramedische zorgen. De ouderen die er 
verblijven zijn licht tot matig zorgbehoevend.

Het Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) is een ROB dat 
een aantal verzorgingsbedden telt. Deze bedden zijn 
bestemd voor zeer afhankelijke senioren met een grotere 
zorgbehoefte. Sommige tehuizen hebben een afdeling die 
geschikt is voor gedesoriënteerde personen. 

Kortverblijf is gericht op het verzekeren van de materiële, 
affectieve en psychologische veiligheid van bejaarden 
tijdens een kort verblijf in een rust- of verzorgingstehuis 
voor bejaarden. Het verblijf kan enkele dagen tot meerdere 
weken duren. 

Serviceflats zijn alternatieve woonformules die de laatste 
jaren meer en meer ontwikkeld worden. Ze bevatten 
kenmerken van verschillende woonformules en zijn dan 
ook moeilijk in een categorie onder te brengen. De flats 
bevinden zich in een of meer gebouwen die samen een 
functioneel geheel vormen. Het biedt een aangepaste 
individuele woongelegenheid voor zestigplussers die 
zelfstandig leven, waar de bewoners naargelang hun 
behoeften gebruik kunnen maken van een aantal collectieve 
diensten en uitrustingen (maaltijden, huishoudhulp, 

11  De term “kangoeroe” verwijst naar de buidel van een kangoeroe waarin het kleine 
buideldier zich veilig en beschut voelt. Concreet gaat het om oudere personen die 
zich installeren op het gelijkvloers van een woning terwijl een jong koppel of gezin 
de rest van de woning inneemt (L’habitat kangourou, Question-santé, 2007) (te 
downloaden op www.questionsante.be).
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12  We gebruiken de kortere term “rusthuizen” om het geheel van ROB’s en RVT’s aan te 
duiden. Wanneer dit zinvol is wordt de opsplitsing naar ROB en RVT gemaakt.

13  Infor-Homes Bruxelles asbl wijst op de moeilijkheid om het exact aantal bedden in 
serviceflats te kennen, aangezien deze structuren een zekere souplesse hanteren op 
het vlak van onthaal (flats en/of appartementen die geschikt zijn om een of twee 
personen te huisvesten). Infor-Homes kiest er voor om rekening te houden met het 
aantal kamers en niet met het aantal bedden waarover de instellingen beschikken.

Het residentiële aanbod heeft de laatste tien 
jaren een afname gekend door het verdwijnen 

van een groot aantal kleinere instellingen. Deze 
afname werd gedeeltelijk gecompenseerd door 

een toename van het aantal serviceflats.

paramedische diensten, animatie enz.). Op die manier 
vormt het een intermediaire oplossing voor ouderen die in 
zekere mate onafhankelijk willen blijven, maar niet helemaal 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Een dagcentrum biedt gedurende de dag niet-medisch 
onthaal aan valide zestigplussers. 

Een dagverzorgingscentrum is verbonden aan een 
rusthuis of rust- en verzorgingstehuis en vangt gedurende 
de dag zestigplussers op met een verminderde autonomie 
en zorgt ervoor dat deze autonoom kunnen blijven of 
weer worden. Zo kunnen zij zo lang mogelijk in hun eigen 
omgeving blijven en daar indien nodig verzorgd worden. 
Het dagverzorgingscentrum voorziet indien nodig tevens 
een therapeutische en sociale omkadering. 

4.3.2  Aanbod in Brussel

Het semi-residentiële aanbod beperkt zich tot 10 
dagcentra die dagopvang aanbieden aan 170 personen. 9 
van deze centra zijn dagverzorgingscentra die naast opvang 
ook diverse verzorging aanbieden. 

Het residentiële aanbod is sterker uitgebouwd. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest telde eind 2008 197 residentiële 
ouderenvoorzieningen, goed voor een capaciteit van 16 745 
bedden. 176 rusthuizen [12] staan in voor een capaciteit 
van 15 502 bedden. De 21 serviceflatgebouwen vullen dit 
residentiële aanbod aan met 1 243 flats of appartementen 
voor 1 of 2 personen [13]. 

Evolutie van het residentiële aanbod

Het residentiële aanbod is in de loop van het voorbije 
decennium gestaag afgenomen (figuur 5-12), zowel voor 
wat het aantal instellingen als het aantal bedden betreft. 
In vergelijking met 1997 telt het aanbod aan residentiële 
ouderenvoorzieningen in 2008 76 instellingen en 927 
bedden minder. 
De grote afname van het aantal rusthuizen (-84 rusthuizen, 
-976 bedden) wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een 
toename van het aantal serviceflats (+8 serviceflats, +49 
bedden). De daling lijkt sinds enkele jaren te stabiliseren, 
sinds 2006 stellen we zelfs opnieuw een stijging van het 
totaal aantal bedden vast (10).

Het zijn vooral de kleinere instellingen die zijn verdwenen. 
Waar het totale aanbod afneemt, blijft het aantal 
middelgrote en grote rusthuizen en servicewoningen 
stabiel. Het aantal kleine instellingen neemt daarentegen 
sterk af van 88 tot 16. Bijgevolg neemt ook de proportie 
kleine instellingen af: waar in 1997 nog een derde (32 %) 
van de rusthuizen en verzorgingswoningen een capaciteit 
van 2 tot 25 bedden hadden, is dit in 2008 afgenomen tot 
een kleine minderheid (8 %). 

Het aandeel van de grote rusthuizen en serviceflats (> 75 
bedden) is sterk gestegen van 31 % naar 44 % van het totale 
residentiële aanbod. 

Figuur 5-12 evolutie van de grootte van de residentiële ouderenvoorzieningen (rusthuizen en serviceflats), Brussels hoofdstedelijk Gewest, 
1997-2008 
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Kaart 5-03 aandeel ouderen van 65 jaar en ouder en residentiële ouderenvoorzieningen (rusthuizen en service-flats) in het Brussels 
hoofdstedelijk Gewest, 2009
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Brussels Gewest: 10,1 % Bron: Home-Info 2009, ADSEI Rijksregister 2007

Verspreiding van het aanbod over het Brussels Gewest

De kaart 5-03 geeft de ruimtelijke spreiding van de 
residentiële ouderenvoorzieningen op het Brusselse terrein 
weer ten opzichte van de verspreiding van de oudere 
bevolking. 

De ouderen zijn relatief het sterkst oververtegenwoordigd 
in de tweede kroon. In de binnenstad en de 19de eeuwse 
gordel zijn de proporties ouderen daarentegen over het 
algemeen relatief laag. In de dichtbevolkte buurten in de 
meest achtergestelde zones van het Brussels Gewest wonen 
– ondanks het klein aandeel in de totale bevolking – toch 
een groot absoluut aantal ouderen (Atlas Thuiswonen na je 
65ste, 2007, p. 23).
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Het beperkt aantal serviceflats (21) ligt bovendien 
geconcentreerd in een aantal gemeenten. De helft van de 
gemeenten beschikt niet over serviceflats, de gemeente 
Ukkel heeft dan weer een kwart van al de serviceflats op 
haar grondgebied.

De ruimtelijke verspreiding van de rusthuizen lijkt de 
proportionele aanwezigheid van 65 plussers in de 
bevolking goed te weerspiegelen. Naast een aantal grote 
ouderenvoorzieningen binnen de vijfhoek, vinden we de 
meeste rusthuizen immers terug in de tweede kroon (kaart 
5-03).
Wanneer we echter rekening houden met de 
bevolkingsdichtheid – en dus het absoluut aantal ouderen 
– zien we dat de inplanting van rusthuizen niet volledig 
overeenstemt met de werkelijke spreiding van ouderen. 
Vooral de afwezigheid van rusthuizen in de dichtbevolkte 
wijken van de meest achtergestelde zone van het Brussels 
Gewest, waar toch een groot absoluut aantal ouderen woont, 
valt sterk op. Andersom zien we de inplanting van een groot 
aantal rusthuizen in wijken met een klein absoluut aantal 

ouderen (bijvoorbeeld Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en 
Oudergem). De inplanting van een groot aantal instellingen 
in het westen van de tweede kroon (maar bijvoorbeeld ook 
in Etterbeek, het zuiden van Elsene en het westen van Sint-
Lambrechts-Woluwe) komt tenslotte overeen met een grote 
(proportionele en absolute) aanwezigheid van een oudere 
bevolking. Dit gezegd zijnde staat het mensen natuurlijk vrij 
een rusthuis te kiezen buiten de eigen gemeente en is de 
grootte van dit fenomeen onbekend.

In het Brussels Gewest is er gemiddeld een rusthuisbed 
beschikbaar voor tien 65 plussers. In de gemeenten Sint-
Joost-ten-Node (1 bed voor 13 personen), Vorst (1 bed 
voor 15 personen), Ganshoren (1 bed voor 17 personen), 
Sint-Pieters-Woluwe (1 bed voor 19 personen) en Sint-
Lambrechts-Woluwe (1 bed voor 23 personen) ligt dit 
aanbod lager dan het gewestelijk gemiddelde. Brussel-Stad, 
Sint-Jans-Molenbeek en Watermaal-Bosvoorde scoren beter 
met een rusthuisbed voor respectievelijk zeven, zeven en 
acht 65 plussers. 

tabel 5-06 aantal rusthuisbedden per gemeente, Brussel, 2009 

Gemeente 65 jaar en meer 
(1/01/2008)

% 65+ in de 
gemeente

aantal rusthuis-
bedden (juni 2009) bedden/ 65+ 65+/ bed

Anderlecht 15 695 16 % 1 573 0,10 9,98
Oudergem 5 424 18 % 491 0,09 11,05
Sint-Agatha-Berchem 3 590 17 % 419 0,12 8,57
Brussel 18 586 12 % 2 414 0,13 7,70
Etterbeek 5 283 12 % 615 0,12 8,59
Evere 5 997 17 % 506 0,08 11,85
Vorst 7 124 15 % 473 0,07 15,06
Ganshoren 4 552 21 % 270 0,06 16,86
Elsene 9 037 11 % 841 0,09 10,75
Jette 7 666 17 % 901 0,12 8,51
Koekelberg 2 710 14 % 324 0,12 8,36
Sint-Jans-Molenbeek 11 110 13 % 1 619 0,15 6,86
Sint-Gillis 4 537 10 % 461 0,10 9,84
Sint-Joost-ten-Noode 1 958 8 % 147 0,08 13,32
Schaarbeek 12 830 11 % 1 460 0,11 8,79
Ukkel 14 682 19 % 1 525 0,10 9,63
Watermaal-Bosvoorde 4 616 19 % 554 0,12 8,33
Sint-Lambrechts-Woluwe 9 013 18 % 392 0,04 22,99
Sint-Pieters-Woluwe 7 635 20 % 400 0,05 19,09
Brussels Gewest 152 045 15 % 15 385 0,10 9,88

Minder bedden dan gemiddeld

Meer bedden dan gemiddeld

Bron: Home-Info, Infor-Home en rijksregister 2008
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Conversie van ROB-bedden naar RVT-bedden

De laatste jaren evolueren rusthuizen meer en meer naar rust- 
en verzorgingstehuizen door middel van een reconversie 
van ROB-bedden naar RVT-bedden. Deze reconversie werd 
vastgelegd binnen de protocolakkoorden (zie eerder) en past 
binnen de idee om enkel nog de zwaarst zorgbehoevende 
personen residentieel op te vangen. Voor minder zwaar 
zorgbehoevende senioren worden semi-residentiële en 
ambulante alternatieven gestimuleerd. Ook het uitbreiden 
van het aanbod serviceflats past binnen dit idee. 

Waar in 1996 [14] de overgrote meerderheid van de 
instellingen (88 %) uitsluitend ROB-bedden aanboden, is 
dit aandeel in 2008 teruggelopen tot 39 % (69 instellingen 
met een capaciteit van 3 248 bedden). De meerderheid van 
de instellingen (59 %) functioneert vandaag als ROB dat 
eveneens RVT-bedden aanbiedt (104 instellingen met een 
totale capaciteit van 12 045 bedden). De overige 2 % van de 
instellingen bieden uitsluitend RVT-bedden (209 bedden). 
Het aandeel RVT-bedden neemt sinds 1997 voortdurend 
toe, en bedroeg in 2008 36 % (5 515 bedden) van het totale 
aanbod. 

Institutioneel en administratief kader

De grote meerderheid van de residentiële 
ouderenvoorzieningen komen uit de private sector. 73 % 
van de Brusselse rusthuizen zijn private instellingen (goed 
voor 63 % van de bedden), 12 % wordt beheerd door een 
vzw (13 % van de bedden). 15 % van de rusthuizen (25 % 

van de bedden) maken deel uit van de publieke sector en 
worden beheerd door een OCMW. Het aandeel van de 
publieke sector in het aantal bedden is dus groter dan het 
aandeel instellingen. 

De meerderheid van de rusthuizen (70 %) vallen 
onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (tweetalig). Minder dan een 
derde (29 %) valt onder de verantwoordelijkheid van de 
Commission communautaire française, twee rusthuizen 
(1 %) vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

De vaste maandprijs omvat enkel de kosten voor het verblijf, 
de huisvesting en de verzorging; extra diensten moeten 
bijkomend betaald worden. Bijna de helft van de instellingen 
(48 %) hanteert een maandprijs tussen € 1 101 en € 1 500. 
Voor meer dan een kwart (27 %) ligt de maandprijs tussen 
€ 751 en € 1 100. 32 rusthuizen (16 %) vragen tussen € 1 501 
en € 2 000, 16 rusthuizen (8 %) vragen meer dan € 2 000 per 
maand (10).

De evolutie van de kostprijs van een verblijf in het rusthuis 
is moeilijk vast te stellen. Toch zien we dat een verblijf in 
een rusthuis in de loop van het voorbije decennium alsmaar 
duurder is geworden. Het aandeel van de goedkopere 
rusthuizen (< € 990) is fors gedaald tussen 1997 en 
2005 (figuur 5-13). Ter informatie; het bedrag voor een 
Inkomensgarantie voor Ouderen lag op € 670,59 voor een 
alleenstaande op 01/08/2005.

14  Een jaar voor het afsluiten van het eerste protocolakkoord over het te voeren 
ouderenzorgbeleid.

Figuur 5-13 evolutie van de prijs van de residentiële ouderenvoorzieningen (rusthuizen en serviceflats), Brussels hoofdstedelijk Gewest, 
1997-2005
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Bron: Home-Info, 2009

Het aandeel rusthuizen die minder kosten dan € 990 per maand 
verminderde in 8 jaar tijd van 60 % naar 25 %. 
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