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Omwille van de aanhoudende crisis heeft de FRZV niet verder kunnen werken aan de EPD
financiering o.b.v. BMUC, zoals vooropgesteld in het voorjaar (zie advies 507-3 van 23 april
2020).
In afwachting van een adviesvraag over het BFM 1/7/2021 wenst de FRZV alvast aandacht te
vragen voor volgende overwegingen en feiten:
-

De huidige context: ziekenhuizen bieden nog volop het hoofd aan de crisis.
Moeilijk om de ontwikkeling van het EPD in de ziekenhuizen tijdens de Covid19-crisis normaal voort te zetten.

-

Alle beschikbare middelen in de ziekenhuizen maximaal mobiliseren om
verdere inspanningen om het EPD te implementeren niet in gevaar te brengen

-

Ziekenhuizen vragen voor hun begroting 2021 snel duidelijkheid over de
financiering volgend jaar

-

Timing: we zijn intussen eind 2020 en de spelregels op basis van BMUC voor
2021 zijn nog niet gekend. Het is onmogelijk om een fatsoenlijk tijdschema uit
te werken voor een nieuwe financiering op 1/7/2021
•

De FRZV moet de werkzaamheden om tot een advies te komen terug
opstarten (ten vroegste in januari)

•

Daarna
tijdig
de
ziekenhuizen
informeren
over
nieuwe
financieringsmodaliteiten/spelregels (BMUC, meetperiode, …)

•

Vervolgens redelijke termijn voor ziekenhuizen om zich te conformeren
aan de nieuwe modaliteiten, ook in het kader van het meten van het
bereiken van de functionaliteiten in het jaar 2021.

-

Arrest Raad van State met betrekking tot art. 61 van het KB van 25 april 2002.

-

Berekeningsregels zo eenvoudig mogelijk om op korte termijn uit te voeren
(BFM 1/7/2021).

Rekening houdend met bovenstaande adviseert de FRZV om zekerheid te geven over de
financiering van het EPD in het kader van het BFM van juli 2021. Meer bepaald om de
financieringsmodaliteiten van 2020 uitzonderlijk te verlengen met 1 jaar en dus in 2021 op
dezelfde manier de financiering te berekenen als in 2020 (zie bijlage advies EPD 2020).
Concreet houdt dit in voor de financiering van art. 61 (EPD-financiering):
-

Stap 1: verdeling beschikbaar budget AZ (85,5%) – PZ (14,5%)

-

Stap 2: binnen elk deel budget: 15% vast bedrag per ziekenhuis – 85% per bed.
Met actualisatie van het aantal bedden op 1/7/2021: bedden die in 2021
verantwoord zijn, aangevuld met erkende bedden (indien geen enkele
verantwoorde activiteit).

Op deze manier houdt de financiering weliswaar niet meteen rekening met ziekenhuizen die
het afgelopen jaar meer inspanningen hebben gedaan om het BMUC te implementeren dan
andere ziekenhuizen, maar omwille van de crisis blijken de verschillen tussen de inspanningen
van ziekenhuizen de afgelopen maanden beperkt.
De FRZV kan dan de tijd nemen om vanaf begin volgend jaar te werken aan een advies o.b.v.
BMUC, met ingang vanaf 2022.
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