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Inleiding
In de adviesvraag van 26 november 2019 vraagt minister De Block advies over de verdeling van de
vergoeding aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen voor de registratie van de Treatment
Demand Indicator.
In de adviesvraag stelt de minister voor om niet langer de geëxtrapoleerde MZG-gegevens voor de
algemene ziekenhuizen en de geëxtrapoleerde MPG-gegevens in de psychiatrische ziekenhuisdiensten
als basis te hanteren om het beschikbare budget te verdelen over de ziekenhuizen. Het voorstel is om
over te stappen naar een vergoeding op basis van het aantal geregistreerde TDI-gegevens in de schoot
van Sciensano, dat de TDI-gegevens vanuit de ziekenhuizen ontvangt.

TDI-registratie
Volgens de handleiding is de TDI-registratie zo opgezet dat een ziekenhuis, algemeen of psychiatrisch,
voor elke ziekenhuisverblijf, waarbij de ten laste neming van een verslavingsproblematiek m.b.t.
middelen1 de expliciete focus van zorg in het ziekenhuis uitmaakt, een record naar Sciensano over te
maken met hierin een 20-tal gegevens over patiënt en zijn middelengebruik. Deze registratie is sinds
2015 verplicht.
De verzameling van de TDI-gegevens vergt voor de betrokken patiëntverblijven een bijkomende
inspanning van het registrerende ziekenhuis. Daarom steunt de FRZV het voorstel om het beschikbaar
budget voor de TDI-registratie te verdelen op basis van het aantal records dat de ziekenhuizen aan
Sciensano overmaken.
Conform de handleiding bij TDI dient men gegevens per behandelingsepisode te registreren. De
handleiding verduidelijkt verder dat in een residentiële setting, zoals een ziekenhuis, een
behandelingsepisode geacht wordt te starten bij de ziekenhuisopname en te eindigen bij het ontslag
uit het ziekenhuis.
We gaan er van uit dat Sciensano een dataclearing uitvoert om eventuele dubbele records voor
eenzelfde patiënt voor eenzelfde verblijfsepisode in eenzelfde ziekenhuis te verwijderen.

Verdeling van het budget in het BFM
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Lijst van middelen (cf. handleiding TDI)











Opiaten (heroïne, misbruik van methadon, misbruik van bupreporfine, misbruik van fentanyl, andere opiaten)
Cocaïne (poedercocaïne (HCL), crack-cocaïne, andere cocaïne)
Andere stimulantia dan cocaïne (amfetamines, metamfetamines, MDMA en derivaten, synthetische cathinones,
andere stimulantia)
Hypnotica en sedativa (misbruik van barbituraten, misbruik van benzodiazepines, GHB/GBL, andere hypnotica en
sedativa)
Hallucinogenen (LSD, ketamine, andere hallucinogenen)
Vluchtige snuifmiddelen
Cannabis (Marihuana, Hasj, Andere cannabis)
Alcohol
Uitgezonderd: tabak !!

Momenteel gebeurt de aanpassing van de TDI-financiering op 1 januari en volgt de financiering op 1
juli, telkens verrekend met een negatief inhaalbedrag voor het eerste semester en een positief voor
het tweede semester. De administratieve last van dergelijke herverdeling staat niet in verhouding tot
de grootte van het budget.
Om zowel de ziekenhuizen continu aan te moedigen de nodige registraties uit te voeren en aan
Sciensano over te maken, als de werklast voor de administratie van de FOD Volksgezondheid te
beperken, adviseert de FRZV daarom om de verdeling van het beschikbare budget
-

te baseren op het aantal geclearde records2 bij Sciensano ontvangen m.b.t.
ziekenhuisverblijven van het jaar t-2 (januari-december);
de eerste 3 jaar jaarlijks te actualiseren en vervolgens minimum om de twee jaar
aan te passen en te financieren in het BFM op 1 juli

Hoewel de adviesvraag voorstelt om reeds in het BFM van 1/1 of 1/7/2020 van de TDI-registratie
gebruik te maken, stelt de FRZV voor om de nieuwe verdeling toe te passen vanaf het BFM 1/7/2021.
Dus eerste toepassing: verdeling van het TDI-budget in het BFM 1/7/2021 op basis van het aantal
behandelepisodes per ziekenhuis in het jaar 2019, waarvoor Sciensano een ingevulde TDI-registratie
ontving.
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Verwijdering van dubbele records voor eenzelfde verblijf van eenzelfde patiënt in een zelfde ziekenhuis.

