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INLEIDING 

 Types gezondheidseconomisch onderzoek: o.a. 

• Kosten-effectiviteit 

• Kosten-baten, kosten-minimisatie  

• Kost-uitkomst: cost-of-illness 

 

 Types kosten 

 

 

 

 

 

        
 

 

(Annemans 2008) 

 

 

Medische Niet-medische 

Directe Ziekte gerelateerde kosten 

zoals preventie, behandeling 

Ziektegerelateerde kosten  

die geen deel uitmaken van 

de gezondheidszorg, zoals 

verplaatsingskosten 

Indirecte Toekomstige gezondheidszorg- 

kosten omwille van langer 

leven door behandeling ziekte 

Arbeidsgerelateerde kosten 

omwille van morbiditeit of 

vroegtijdig overlijden 



INLEIDING 

 Methodes 

• Bottom-up versus top-down 

• Prevalentie versus incidentie 

• Preventie/behandeling: praktijk, model, onderzoek 

 

 Perspectieven  

• Patiënt 

• Instelling: ziekenhuis, WZC, thuiszorg 

• Mutualiteit, RIZIV 

• Maatschappij (inclusief indirecte kosten) 

 

 



INLEIDING 

 Systematisch literatuuronderzoek gebruik makend van de richtlijnen van 

de Cochrane Collaboration  

 Studies uit Noord-Amerika en Europa 

 Methodologische heterogeniteit  

 Preventie: kost/risicopatiënt/dag: € 2.65 - € 87.57   

 Behandeling: kost/patiënt/dag: € 2.16 - €812.66 

 

  



DOEL  

Inzicht verwerven in de kost van preventie en behandeling van decubitus in 

Vlaamse ziekenhuizen en WZC 



METHODE 

 Onderzoeksdesign: cost-of-illness gebruikmakend van een bottom-up 

aanpak met een gecombineerd perspectief (patiënt, instelling, mutualiteit) 

 Reeks van multicentrische studies tussen 2008 – 2013 

 Uitkomst: 

• Kost van preventie en behandeling per patiënt of bewoner/dag = 

eenheidskost  materiaal/dag/patiënt + eenheidskost verpleegkundige 

activiteiten/patiënt/dag 

• Kost van preventie en behandeling per patiënt of bewoner per 

hospitalisatie of tot wondheling 

• Kost van preventie en behandeling per patiënt of bewoner per jaar 



METHODE 

Decubitus 
prevalentie en 
preventieve 
maatregelen 

Ziekenhuizen (n=48) 

Afdelingen (n=454) 

Patiënten (n=11 792) 

(Vanderwee et al. 
2011) 

WZC (n=84) 

Afdelingen (n=294) 

Bewoners (n=8008) 

Kost van 
materialen voor 

preventie en 
behandeling 

Ziekenhuizen (n=20) 

Wondbehandelingen 
(n=78)  

WZC (n=20) 

Wondbehandelingen 
(n=59) 

Loonkost 

Ziekenhuizen  

KCE rapport 178A 

(Swartenbroekx et al. 
2012) 

WZC (n=20) 

Duurtijd 
activiteiten voor 

preventie en 
behandeling 

Ziekenhuizen (n=15) 

Patiënten (n=753)  

Tijdsmetingen 
(n=1717) 

WZC (n=20)  

Bewoners (n=198) 

Tijdsmetingen 
(n=1052) 



RESULTATEN 
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RESULTATEN 
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RESULTATEN 

 Kost van behandeling per patiënt per hospitalisatieperiode 

• Hospitalisatieperiode decubitus categorie I: 7.57 dagen (Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid)  

• Hospitalisatieperiode decubitus categorie II-IV: 11.88 dagen (Graves et al. 

2005) 

 

 Kost van behandeling per bewoner tot wondheling in WZC 

• Tijd tot wondheling decubitus categorie I: 28 dagen 

• Tijd tot wondheling decubitus categorie II: 94 dagen 

• Tijd tot wondheling decubitus categorie III: 127 dagen 

• Tijd tot wondheling decubitus categorie IV: 155 dagen (Dealey et al. 2012) 

 

 Kost van behandeling per jaar 

• Ziekenhuizen: 165 miljoen euro 

• WZC: 18 miljoen euro 



DISCUSSIE 

 Kost voor preventie en behandeling zijn laag in vergelijking met de cijfers 

uit de internationale literatuur 

• Directe observatie van de duurtijd van de activiteiten  

• Geïncludeerde activiteiten  

• Gebaseerd op de praktijk, niet op preventie/behandeling volgens 

richtlijnen 

 

Beperkingen van het onderzoek 

 Geen data over  

• % risicobepaling in ziekenhuizen en WZC 

• Extra ligduur wegens risico op decubitus 

• Extra ligduur per decubituscategorie  

 Kost  van materialen/arbeid gebaseerd op éénmalige metingen: 

onderschatting van de kost voor ernstige decubitus 

 Alleen directe medische kosten geïncludeerd 

 

 



DISCUSSIE 

 

  

Aanbevelingen  

 Nood aan richtlijnen voor het uitvoeren van gezondheidseconomisch 

onderzoek naar kost van decubitus  

• Data collectie 

• Rapportage 

 

 Nood aan aandacht voor gestructureerde risicobepaling en regelmatige 

herevaluatie  

 

 Nood aan preventie volgens richtlijnen 

• Aangepast aan risicoprofiel  

• Regelmatige herevaluatie van de maatregelen 

 

 Nood aan meer inzicht in de kost van materiaal voor wondzorg in 

ziekenhuizen 
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