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BETREFT: ADVIES VAN DE FRZV M.B.T. DE FINANCIERING VAN EPD VIA HET BFM 2020

EN VERVOLG ACCELERATORPROGRAMMA

Geachte mevrouw de minister,
Op 3 februari 2020 heeft de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen u een brief
gestuurd (ref. FRZV/C/01-2020) betreffende de financiering van het EPD in de ziekenhuizen
op basis van BMUC-criteria voor het jaar 2020.
In deze brief heeft de Raad u in kennis gesteld van zijn voornemen om voor de plenaire
vergadering van 12 maart 2020 een uitvoerig advies over dit onderwerp op te stellen. Deze
vergadering moest worden afgelast vanwege de uitzonderlijke omstandigheden in verband
met de Covid-19-crisis. De Raad heeft zijn werkzaamheden daarom niet kunnen afronden
en wil daarom meer tijd krijgen om u dit uitvoerige advies te bezorgen.
Om ervoor te zorgen dat de Raad zich niet in de situatie bevindt dat hij geen advies op tafel
kan leggen, wordt u echter nu al een advies voor het BFM van juli 2020 bezorgd, rekening
houdend met de huidige uitzonderlijke omstandigheden.
U vindt dit advies als bijlage.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Voorzitter van de FRZV,
Margot Cloet

Annick Poncé
(Signature)
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De Secretaris,
Pedro Facon
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Kenm.: FRZV/D/507-3 (*)

Advies van de FRZV m.b.t. de financiering van EPD via het BFM 2020 en vervolg
acceleratorprogramma

Namens de Voorzitter,
Margot Cloet

De Secretaris,
Pedro Facon

(*) Dit advies werd goedgekeurd (per e-mail) door de plenaire van 23/04/2020 en bekrachtigd door
het bureau op dezelfde datum.

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen vraagt dat de modaliteiten die u had voorzien in het
kader van de vereisten op het vlak van de BMUC-criteria voor het jaar 2020 met het oog op de
toekenning van een financiering aan de ziekenhuizen niet zouden worden geïmplementeerd.
In een tweede advies zal de Raad u zijn eigen concrete voorstellen bezorgen over de implementatie
van passende modaliteiten en van de timing m.b.t. die modaliteiten, rekening houdend met de
situatie waarmee de ziekenhuizen momenteel worden geconfronteerd en de impact van deze
situatie op de komende maanden.
Gezien de huidige context en om de gedane investeringen en de verdere inspanningen om het EPD
te implementeren niet in gevaar te brengen, vraagt de Raad om, zonder dat er voorwaarden worden
toegepast, een correcte financiering van het EPD in het kader van de BFM van juli 2020 te garanderen.
Rekening houdend met het feit dat de berekeningsregels zo eenvoudig mogelijk moeten zijn om op
korte termijn te worden uitgevoerd en dus zo nauw mogelijk moeten overeenkomen met de
bestaande regels (vóór de nietigverklaring van het koninklijk besluit), lijkt de volgende methodologie
het meest geschikt op korte termijn.
1) Algemene gespecialiseerde ziekenhuizen: toepassing van de financieringsmodaliteiten
voor de algemene ziekenhuizen
Overeenkomstig de eisen van de Raad van State stelt de Raad voorop dat gespecialiseerde algemene
ziekenhuizen als algemene ziekenhuizen zouden worden beschouwd en dat hun financiering van het
EPD in die zin zou worden aangepast in het BFM dat op 1/7/2020 wordt bekendgemaakt.
De budgetverdeling was oorspronkelijk 84% voor de algemene ziekenhuizen en 16% voor de andere
ziekenhuizen. De FRZH stelt voortaan voor om het beschikbare budget te verdelen in de ratio van het
BFM op 1/7/2019, een sleutel die de FRZH eerder ook al voorstelde in het advies over het
Zorgpersoneelsfonds.
Dit betekent dat de enveloppe voor de psychiatrische ziekenhuizen 14,50% (1 254 720 182/8 651 655
452) van het beschikbare budget bedraagt en 85,5% voor de algemene ziekenhuizen.
Zo stijgt de beschikbare enveloppe voor de algemene ziekenhuizen en zouden (volgens een eerste
simulatie) de aanpassingen in de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen tot een minimum
worden beperkt.
Dit is in overeenstemming met het arrest van de Raad van State.
In het arrest van de Raad van State wordt ook opgemerkt dat het belangrijk is dat de minister het
advies van de FRZH opvolgt. Indien dit niet het geval is voor een bepaald deel van het advies, moet
een correcte en duidelijke motivatie worden gegeven om de risico's van een nietigverklaring die zou
volgen uit een beroep bij de Raad van State te beperken.
2) cruciaal element van 15% vast bedrag per ziekenhuis
In 2019 is de sokkel per ziekenhuis = 5% en de sokkel per bed = 10%.
Het is dus mogelijk om de 2 sokkels te consolideren en vervolgens een bedrag per ziekenhuis volledig
te betalen (door het budget sokkel per bed en budget per ziekenhuis te delen door het aantal
ziekenhuizen). Deze berekening wordt afzonderlijk uitgevoerd tussen de algemene ziekenhuizen
enerzijds en tussen de psychiatrische ziekenhuizen anderzijds, respectievelijk binnen het budget van
hun sector.

Op deze manier wordt 15% van het budget "per ziekenhuis" betaald, zoals we in eerdere adviezen
immers hadden gevraagd, wat heel belangrijk is op dit crisismoment.
3) actualisatie van het aantal bedden in 2020
De budgetten accelerator en early adopter (afzonderlijk voor elk van de 2 sectoren: algemene
(inclusief gespecialiseerde) ziekenhuizen enerzijds en psychiatrische ziekenhuizen anderzijds) zijn
verdeeld over respectievelijk algemene (inclusief gespecialiseerde) en psychiatrische ziekenhuizen,
naar rato van hun aantal bedden, indien mogelijk geactualiseerd, d.w.z. bedden die in 2020
verantwoord zijn, aangevuld met erkende bedden (indien geen enkele verantwoorde activiteit).
Op deze manier houden we weliswaar niet meteen rekening met ziekenhuizen die het afgelopen jaar
meer inspanningen hebben gedaan om het BMUC te implementeren dan andere ziekenhuizen.
Gezien de tijd die is verstreken en de onmogelijkheid om een fatsoenlijk tijdschema voor het
informeren van de ziekenhuizen over nieuwe financieringsmodaliteiten na te leven, laat staan een
redelijke termijn voor het meten van het bereiken van de functionaliteit in het jaar 2020,
Gezien het ontstaan van de Covid-19-crisis en de concrete moeilijkheden om de ontwikkeling van het
EPD in de ziekenhuizen in het midden van de Covid-19-crisis normaal voort te zetten, moeten alle
beschikbare middelen in de ziekenhuizen worden gemobiliseerd,
De FRZH is van mening dat de hierboven beschreven conservatoire maatregelen moeten worden
vooropgesteld om een correcte en onvoorwaardelijke financiering van het EPD in het kader van het
BFM op 1/7/2020 te waarborgen.
De opstelling van een nieuw koninklijk besluit zou normaal gezien vrij snel moeten gebeuren,
aangezien het volstaat om enerzijds het nieuwe artikel 61 op te stellen op basis van de punten 1), 2)
en 3) hierboven, zonder enige voorwaarden, en anderzijds de bijlagen 19, 19bis, 19ter, 19c en
19quinquies te schrappen.
Daarom zou het besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 zo eenvoudig mogelijk
moet worden opgesteld, in dit geval :
- afdeling §1 algemene ziekenhuizen (inclusief gespecialiseerde ziekenhuizen) - §2
psychiatrische ziekenhuizen
- binnen elk van deze § :
o enveloppe 15% = bedrag per ziekenhuis (ambtshalve gegarandeerd)
o enveloppe 85% = bedrag per bed * aantal bedden (ambtshalve gegarandeerd)
- schrapping van de bijlagen 19, 19bis, 19ter, 19quater en 19quinquies
Zodra de Covid-19-crisis voorbij is, zullen we niet nalaten om u een volledig aanvullend advies over
dit dossier te geven, in het bijzonder met betrekking tot het BFM 2021 en de essentiële voortzetting,
in de toekomst, van de ontwikkeling van het EPD in de ziekenhuizen.
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