
Schriftelijke vraag nr. 4-3030 van senator Nele Jansegers over de dringende medische 
hulp aan illegalen in 2007 

 
Analyse van de gegevens in tabelvorm 

 
 
Tabel 1. Medische en farmaceutische kosten buiten verpleeginstellingen voor illegalen in 
2007 (weergave cijfers volgens de indeling gehanteerd door de minister) 

Buiten een verpleeginstelling 
Medische kosten Farmaceutische kosten 

Aantal % € % Aantal % € % 
Vlaanderen 3.576 38% 1.050.785,29 39% 2.789 35% 823.882,42 32% 
Brussel 4.486 48% 1.131.230,43 43% 4.137 52% 1.409.124,19 55% 
Wallonië 1.322 14% 480.597,56 18% 995 13% 312.536,19 13% 
Totaal 9.384   2.662.613,28  7.921  2.545.542,80   
 
Tabel 2. Medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten binnen verpleeginst. voor 
illegalen in 2007 (weergave cijfers volgens de indeling gehanteerd door de minister) 

Binnen een verpleeginstelling 
Hospitalisatiekosten Medische kosten Farmaceutische kosten 

Aantal % € % Aantal % € % 
Aan

t % € % 
Vl. 1.447 31% 6.162.308 24% 5.484 35% 2.479.839 40% 117 63% 26.611 57%
Br. 2.774 59% 17.149.395 67% 9.172 59% 3.452.514 55% 44 24% 13.415 29%
W. 489 10% 2.213.193 9% 970 6% 306.698 5% 24 13% 6.796 14%
Tot. 4.710   25.524.897  15.626  6.239.052   185  46.823  
 
Tabel 3 Totaal aantal uitgaven voor dringende medische hulp aan illegalen in 2007, 
opgesplitst per gewest 
 Totale uitgaven in € Procentueel aandeel 
Vlaanderen 10.543.427 28,48%
Brussel 23.155.680 62,55%
Wallonië 3.319.822 8,97%
Totaal 37.018.930 100,00%
Conclusie: niet minder dan 62% van de uitgaven worden in Brussel gedaan. Vlaanderen is 
goed voor meer dan een kwart, Wallonië voor niet eens één tiende. 
 
Tabel 4. Totaal aantal medische handelingen (medische kost, hospitalisatiekost, 
farmaceutische kost) voor illegalen in 2007, opgesplitst per gewest 
 Aantal medische handelingen Procentueel aandeel 
Vlaanderen 13.413 35,46%
Brussel 20.613 54,49%
Wallonië 3.800 10,05%
Totaal 37.826 100,00%
Conclusie: wat het aantal medische handelingen betreft, stijgt het aandeel van Vlaanderen 
naar meer dan een derde; Brussel blijft goed voor iets meer dan de helft, Wallonië voor 
nauwelijks een tiende. 
 



Tabel 5. Aantal medische handelingen (medische kost, hospitalisatiekost, farmaceutische 
kost) voor illegalen in 2007 in verhouding tot de totale bevolking, opgesplitst per gewest 
 Aantal medische 

handelingen 
Totale bevolking 

1.1.2007 
Verhouding 
handel./bev. 

Vlaanderen 13.413 6.117.440 1 op 456
Brussel 20.613 1.031.215 1 op 50
Wallonië 3.800 3.435.879 1 op 904
Totaal 37.826 10.584.534 1 op 280
Conclusies:verhoudingsgewijs zijn er in Brussel negen maal meer medische handelingen voor 
illegalen dan in Vlaanderen en liefst 18 maal meer dan in Wallonië. In Vlaanderen is dat 
dubbel zoveel als in Wallonië. 
 
Tabel 6. Verdeling van de gevallen volgens de wijze van behandeling voor 2007, 
opgesplitst per gewest. 
 Buiten 

verplegingsinst. 
Binnen verplegingsinst. Totaal 

 Medische kosten Medische kosten Hospitalisatie  
 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
VL 3.576 34,0% 5.484 52,20% 1.447 13,77% 10.507 100%
Br 4.486 27,3% 9.172 55,82% 2.774 16,88% 16.432 100%
W 1.322 47,5% 970 34,88% 489 17,58% 2.781 100%
Conclusies:  

• Vlaanderen kiest vooral voor een behandeling in een verpleeginstelling, gevolgd door 
een behandeling buiten een verpleeginstelling. Het kiest verhoudingsgewijs het minste 
voor hospitalisatie. 

• Brussel kiest net als Vlaanderen vaak voor behandeling in een verpleeginstelling, 
maar meer voor hospitalisatie en het minst voor behandeling buiten een 
verpleeginstelling. 

• Wallonië onderscheidt zich van de twee andere gewesten door merkelijk vaker te 
kiezen voor een behandeling buiten een verpleeginstelling en tegelijkertijd voor 
hospitalisatie. Voor een behandeling in een verpleeginstelling alleen wordt dan weer 
veel minder vaak gekozen. 

 
Tabel 7. Gemiddelde kostprijs in euro voor één medische handeling voor een illegaal in 
2007, opgesplitst per medische categorie en  per gewest 

 Buiten een verpleeginstelling Binnen een verpleeginstelling 
 Medische 

kosten 
Farmaceutische 

kosten 
Hospitalisati

ekosten 
Medische 

kosten 
Farmaceutische 

kosten 
VL 293,80 € 295,4 € 4.258,70 € 452,19 € 227,45 €
Br. 252,17 € 340,1 € 6.182,19 € 376,40 € 304,89 €
W. 363,53 € 314,1 € 4.526,00 € 316,20 € 283,20 €
Totaal 283,73 € 321,4 € 5.419,30 € 399,30 € 253,10 €
Conclusies:  

• Voor 3 van de 5 categorieën komt Vlaanderen als de zuinigste uit een vergelijking met 
de andere gewesten. Voor de medische kosten buiten een verpleeginstelling is 
Vlaanderen duurder van Brussel, maar goedkoper dan Wallonië. Enkel voor de 
medische kosten binnen een verpleeginstelling is Vlaanderen merkelijk de duurste. 

• Brussel is voor 3 van de 5 categorieën de duurste, met als opmerkelijke uitschieter de 
hospitalisatiekosten (45% duurder dan in Vlaanderen). Voor farmaceutische kosten is 



Brussel steeds de duurste. Opmerkelijk is ook dat waar Brussel de goedkoopste is, de 
medische behandeling buiten een verpleeginstelling, deze uitgerekend het minste 
wordt toegepast. 

• Wallonië is slechts éénmaal de duurste, maar dat komt door de hoge scores van 
Brussel in de andere categorieën. Voor drie andere categorieën eindigt Wallonië qua 
duurte immers na Brussel, maar voor Vlaanderen. Het is opmerkelijk dat de categorie 
waar Wallonië het duurst is, de behandeling buiten een verpleeginstelling, uitgerekend 
diegene is die veel vaker wordt toegepast dan in de andere gewesten.  

 
Tabel 8. Gemiddelde kostprijs per medische handeling (medische kost, 
hospitalisatiekost, farmaceutische kost) voor een illegaal in 2007, opgesplitst per gewest 
 Aantal 

handelingen 
Totale kostprijs Gemiddelde 

kostprijs 
Procent. verschil 

(VL = 100%) 
Vlaanderen 13.413 10.543.427 € 786,06 € 100%
Brussel 20.613 23.155.680 € 1123,35 € 142,91%
Wallonië 3.800 3.319.822 € 873,63 € 111,14%
Totaal 37.826 37.018.930 € 978,66 € 124,50%
Conclusies: wanneer men alle medische handelingen samenneemt, dan is een medische 
handeling voor een illegaal in Brussel 43% duurder dan in Vlaanderen. In Wallonië bedraagt 
de meerkost 11%. 
 
Tabel 9. Herberekening van de kostprijs in euro van de dringende medische hulp aan 
illegalen in 2007 op basis van het gemiddelde Vlaamse uitgavenpatroon. 

 Buiten een 
verpleeginstelling 

Binnen een verpleeginstelling  

 Medische 
kosten 

Farmaceuti
sche kosten 

Hospitalisati
ekosten 

Medische 
kosten 

Farmaceuti
sche kosten 

Totaal 

VL 1.050.785 823.882 6.162.308 2.479.839 26.611 10.543.427
Br. 1.317.986 1.222.070 11.813.634 4.147.486 10.007 18.511.183
W. 388.403 293.923 2.082.504 438.624 5.458 3.208.912
Totaal 2.757.175 2.339.875 20.058.447 7.065.950 42.078 32.263.522
Conclusie: mocht het uitgavenpatroon in Brussel en Wallonië hetzelfde zijn als in Vlaanderen, 
dan zou dit een besparing met zich meebrengen van 4.755.402 euro of 12,8%. 


