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Kerncijfers

1.  Kerncijfers activiteiten 

1.1.  Kerncijfers: nominaal

  2011 2012 2013 2014 2015

Structurele gegevens     

Erkende bedden 573 573 573 573 573

Verantwoorde bedden per 1 juli (1) (2) 551 561 557 559 565

Verantw. bedden chir. dagziekenhuis per 1 juli 11 12 12 12 12

Verblijven     

Verblijven met overnachting 26.170 27.316 27.095  27.572  27.845

Verblijven zonder overnachting (3) 29.685 31.628 34.120 35.292 37.549

Verblijven: totaal 55.855 58.944 61.215 62.864 65.394

Verblijven: ratio’s     

Gemiddelde verblijfsduur (ziekenhuisdienst) 5,14 4,96 4,98 4,92 4,83

Gemiddelde verblijfsduur (per verblijf) 6,09 5,88 5,89 5,83 5,75

Gemiddelde bedbezetting (%) 76,20 76,81 76,34 76,83 76,57

Verhouding zonder nacht / totaal 0,53 0,54 0,56 0,56 0,57

Verpleegdagen     

Verpleegdagen: historisch quotum 164.962 164.962 164.962 164.962 164.962

Verpleegdagen: reëel 159.372 160.634 159.651 160.736 159.279

Verpleegdagen: afwijking (t.o.v. hist. quotum) -5.590 -4.328 -5.311 -4.273 -5.683

Verantwoorde dagen per 1 juli 161.058 163.586 160.200 161.187 162.499

Verantw. dagen chir. dagziekenhuis per 1 juli 3.006 3.465 3.436 3.427 3.425

Medische activiteit     

Consulten & technische verstrekkingen (4) 585.600 625.850 651.859 665.497 659.794

Transplantaties 57 59 50 60 73

Ingrepen operatiekwartier 16.020 16.687 16.634 17.192 17.195

 •  Gewone ingrepen 10.098 10.420 10.652 11.059 10.956

 •  Zware heelkundige ingrepen (>K240 of N400) 5.556 5.799 5.413 5.746 5.996

 •  Andere verstrekkingen 366 468 569 387 243

 •  Verstrekkingen anesthesie 14.492 15.039 15.793 16.956 17.445

Medische activiteit: ratio’s     

Percentage zware heelkunde (>K240 of N400) 34,68 34,75 32,54 33,42 34,87

(1) de gegevens van de verantwoorde bedden en -dagen (per 1 juli van het jaar) zijn gebaseerd op de activiteit tijdens een referentieperiode die zich drie jaar eerder situeert.  

 De verantwoorde bedden en -activiteit per 1 juli 2015 (BFM 2015 - 2016) zijn gebaseerd op de referentieperiode 1ste en 2de semester 2012;

(2) per 1 juli 2014 (BFM 2014 – 2015) : inclusief verantwoorde N bedden;

(3) tengevolge van een retroactief gewijzigde wetgeving werden voor de maand januari 2014 geen korte interne dagverblijven gefactureerd; normaliter loopt dit aantal  

 verblijven op tot +/- 1.350/maand;

(4) de daling van 2015 t.o.v 2014 is te verklaren door de sluiting van de radiotherapie.
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1.2.  Kerncijfers: relatief

   2011 2012 2013 2014 2015

Structurele gegevens     

Erkende bedden  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Verantwoorde bedden per 1 juli  100,00 101,81 101,09 101,45 102,54

Verantw. bedden chir. dagziekenhuis  100,00 109,09 109,09 109,09 109,09

Verblijven     

Verblijven met overnachting  100,00 104,38 103,53 105,36 106,40

Verblijven zonder overnachting  100,00 106,55 114,94 118,89 126,49

Verblijven: totaal  100,00 105,53 109,60 112,55 117,08

Verblijven: ratio’s     

Gemiddelde verblijfsduur (ziekenhuisdienst)  100,00 96,50 96,89 95,72 93,97

Gemiddelde verblijfsduur (per verblijf)  100,00 96,55 96,72 95,73 94,42

Gemiddelde bedbezetting (%)  100,00 100,80 100,18 100,83 100,49

Verhouding zonder nacht / totaal  100,00 101,24 105,17 105,92 108,34

Verpleegdagen     

Verpleegdagen: historisch quotum  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Verpleegdagen: reëel  100,00 100,79 100,18 100,86 99,94

Verpleegdagen: afwijking (t.o.v. hist. quotum)  100,00 77,42 95,01 76,44 101,66

Verantwoorde dagen per 1 juli  100,00 101,57 99,47 100,08 100,89

Verantw. dagen chir. dagziekenhuis per 1 juli  100,00 115,27 114,30 114,01 113,94

Medische activiteit     

Consulten & technische verstrekkingen  100,00 106,87 111,31 113,64 112,67

Transplantaties  100,00 103,51 87,72 105,26 128,07

Ingrepen operatiekwartier  100,00 104,16 103,83 107,32 107,33

 •  Gewone ingrepen  100,00 103,19 105,49 109,52 108,50

 •  Zware heelkundige ingrepen (>K240 of N400)  100,00 104,37 97,43 103,42 107,92

 •  Andere verstrekkingen  100,00 127,87 155,46 105,74 66,39

 •  Verstrekkingen anesthesie  100,00 103,77 108,98 117,00 120,38

Medische activiteit: ratio’s     

Percentage zware heelkunde (>K240 of N400)  100,00 100,20 93,83 96,37 100,55
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Activiteitenverslag

1.  Verblijven

1.1.  Verblijven met overnachting

Ten opzichte van vorig jaar steeg het aantal verblijven met overnachting met 0,9%: 
27.846 ten opzichte van 27.597 in 2014 en 27.109 in 2013. De groei werd in hoofdzaak 
gedragen door de chirurgische disciplines (+190 verblijven), de dienst intensieve zor-
gen (+130 verblijven) en de verloskunde (+79 verblijven) terwijl het aantal verblijven 
binnen de interne disciplines licht terugliep (-51 verblijven). Opvallend is wel de stijging 
van het aantal verblijven op het slaapcentrum (+287 verblijven). Dit is te verklaren door 
de opening van een extra bed voor slaaponderzoeken in juni 2015.

De chirurgische disciplines stijgen met 2,0%, voornamelijk door een toename van het 
aantal opnames bij thorax- en vaatheelkunde, urologie en orthopedie.

Bij de interne diensten verbergt het status-quo van het aantal verblijven de verschui-
vingen binnen de verschillende disciplines:

• de sterke daling van het aantal verblijven op de dienst cardiologie (-8,8%) is voor 
de helft een gevolg van de migratie van de catheterisaties naar het dagziekenhuis;

• eveneens is er een sterke daling van het aantal verblijven met overnachting op de 
dienst hematologie (-9,3%); dit wordt gecompenseerd door een sterke stijging in 
het aantal dagopnames binnen diezelfde dienst (zie infra);

• de daling van de interne verblijven wordt ongedaan gemaakt door het slaapcen-
trum (+8,3%) dat sinds juni 2015 over een extra opnamebed beschikt, alsook door 
de diensten oncologie (+11,3%), pneumologie (+6,9%) en diabetologie (+7,8%).

Het aantal verpleegdagen bedraagt 159.279 ten opzichte van 160.737 in 2014 of een 
afname van 0,9%. Deze afname is voornamelijk een gevolg van de verdere substitutie 
naar verblijven van één enkele nacht. 

Voorgaande evolutie impliceert tevens een verdere daling van de gemiddelde verblijfs-
duur (5,75 dagen ten opzichte van 5,83 in 2014). De bedbezetting daalt licht (76,2% in 
2015 en opzichte van 76,8% in 2014).
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1.2.  Verblijven zonder overnachting

De (administratief) geregistreerde verblijven zonder overnachting nemen met 3,2% toe: 
van 37.583 in 2014 naar 38.799 in 2015.  

• Bij de chirurgische disciplines steeg het aantal verblijven van 12.273 naar 12.475. Dit 
is een toename van 1,6%. Net als vorig jaar is de groei hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan de stijgende activiteit op het pijncentrum (+7,8%). Het resterende deel van de 
groei is voor rekening van de afdeling urologie (+6,7%) en orthopedie (+6,3%).

• Bij de interne diensten steeg het aantal verblijven zonder overnachting met 4,0%. 
Hier was de groei voornamelijk voor rekening van die diensten die eerder al een 
grote activiteit in dagziekenhuis ontwikkelden en over een eigen dagverblijf be-
schikken. Op de dienst hematologie en oncologie, goed voor ongeveer 1/3de van 
alle interne dagverblijven, steeg het aantal verblijven met respectievelijk 12,6% en 
3,9%. Deze groei is goed voor nagenoeg de helft van de groei bij de interne discipli-
nes. Ook de diensten nucleaire geneeskunde (+3,9%), thoraxoncologie (+39,8%), 
spoed (+34,2%) en immunologie (+3,4%) kennen een mooie groei t.o.v. 2014. De 
toename op de dienst cardiologie (+185 verblijven of een toename van + 17,3%) 
weegt echter niet op tegen de daling van het aantal verblijven met overnachting 
(-381 verblijven of -8,8%). 

• Bij de diensten die ressorteren onder de moeder en kind cluster is er voornamelijk 
een opvallende stijging in het aantal dagverblijven op pediatrie (+17,2%) 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2011 2012 2013 2014 2015

Evolutie geregistreerde verblijven zonder overnachting – 
periode 2011-2015

31
.3

0
6

32
.2

94

34
.8

46

37
.5

83

38
.7

99



5  |   UZA Jaarrekening 2015

2.  Medische activiteit

De ambulante activiteit is in 2015 gestegen met 3,8 % ten opzichte van 2014. Bij de 
chirurgische diensten (+4,4%) is de groei wat sterker dan bij de interne diensten. Vooral 
de diensten orthopedie (+12,0%), urologie (+17,0%) en NKO (+6,0%) kenden een sterke 
stijging in 2015.  Over het algemeen tekenden de meeste medische diensten voor een 
bescheiden tot milde toename van hun ambulante activiteit en kunnen wat sterkere 
schommelingen in plus en min worden gekoppeld aan de toe- of afname van de medi-
sche staf. 

Het aantal consulten en technische verstrekkingen nam af in 2015: van 665 duizend 
verstrekkingen naar 660 duizend in 2015 of een afname van 0,9%. Dit is in hoofdzaak 
te wijten aan de sluiting van de afdeling radiotherapie.
Indien het effect van de sluiting van de radiotherapie gelaten wordt, is het aantal raad-
plegingen echter gestegen t.o.v 2014 met 4,1%  terwijl het aantal technische verstrek-
kingen daalde met 2,0%. Deze daling van de technische verstrekkingen deed zich voor-
namelijk door op oogheelkunde en cardiologie. 

Het aantal chirurgische ingrepen bleef status quo ten opzichte van vorig jaar: 17.195 in 
2015 ten opzichte van 17.192 in 2014 waarbij er wel een toename wordt waargenomen 
in het percentage zware chirurgie.
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