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VAN DE FRZV BETREFFENDE EEN ONDERSTEUNINGSBUDGET VOOR DE ZIEKENHUIZEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE
FINANCIERING VAN LAAGVARIABELE ZORG

Mevrouw de minister,
Uw adviesaanvraag van 16 mei 2018 betreffende het ter beschikking stellen van een
ondersteuningsbudget voor de ziekenhuizen in het kader van de nieuwe financiering van
laagvariabele zorg werd besproken tijdens de plenaire vergadering van 17 mei 2018.
Zoals u aangeeft, zullen de « one shot » implementatiekosten effectief aanzienlijke
inspanningen met zich meebrengen voor de ziekenhuizen; de Federale Raad verwelkomt
dan uw initiatief: als de eerste middelen ter beschikking gesteld kunnen worden van de
ziekenhuizen vanaf 1 juli 2018, zullen die inderdaad welkom zijn.
De FRZV benadrukt dat het systeem van « forfaits laagvariabele zorg » zowel de financiering
als de organisatie zelf van alle ziekenhuizen nodeloos complex maakt. De FRZV vraagt ook
dat er indicatoren worden uitgewerkt om de evolutie van de Kwaliteit tussen de beginsituatie
en de uitrol van het systeem van jaar tot jaar op een continue manier te monitoren.
Behalve de implementatiekosten en de ad-hoc financiële ondersteuning ervan, benadrukt de
Federale Raad dat de uitvoering van dat nieuwe financieringssysteem ook structurele kosten
met zich mee zal brengen; wat dat betreft verwijst de Raad naar de kostenraming uit de
budgettaire fiche « gegroepeerde financiering van de ziekenhuisactiviteiten – laagvariabele
clusters » in het kader van zijn toekomstig advies betreffende de prioritaire behoeften 2019
(« one shot » budget geraamd op 17,6 miljoen € en het structureel budget, op jaarbasis,
geraamd op 5,74 miljoen €).
Ook al gebeurt die eerste ad-hoc-financiering via contracten ‘B4’, toch dringt de Raad erop
aan dat elke aanvullende one-shot-financiering en de structurele financiering waarvan
hierboven sprake is, gebeuren door een structurele bepaling op te nemen in het KB BFM, en
niet via contracten, zodra de wet die voorziet in de nieuwe financiering gegroepeerd in
laagvariabele clusters gestemd zal zijn.
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Bovendien, als blijkt dat de « grouper » gefinancierd moet worden door de ziekenhuizen zelf
(tussen 6 en 7 miljoen €), moet die som worden toegevoegd aan de hogervermelde
financieringsbehoeften.
Tot slot heeft de Raad geen opmerkingen aangaande de verdelingscriteria (vast en variabel
gedeelte) van de som van 7.000.000 €, maar vraagt hij om die ter beschikking te stellen van
alle ziekenhuizen waarop het systeem « laagvariabele zorgforfaits » wordt toegepast (of hun
aantal nu groter is dan 102 of niet).
Hoogachtend,

In naam van de voorzitter van de FRZV,
Peter Degadt

Pedro Facon
Directeur-generaal

Victor Hortaplein 40, bus 10 ● 1060 Brussel ● www.gezondheid.belgie.be

