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1\angezien de meest recente gegevens betreffende de bestaande S-diensten en
de eventueel geplande reconversies in de Gemeenschappen niet onmiddel1ijk
beschikbaar waren, werd door het Bureau van de N.R.Z.V. om uitstel gevraagd
voor de adviesvorming.

Op 9 ju1i 1987 sterrrle de Minister hiermede in

Dit onderzoek leidde tot hierna ver me Ide resultaten.
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lNSTELLlNGEN lN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP.

1. Op 22 septemœr 1987 waren vo1gende diensten erkcnd:

102 S neurologie

110 S orthopedie-
.pediatrie

HELSBROEK -MS lnstituut

ST. PIETERS-LEEUW, Vlezenbeek

OOS1~E -Belgische Zee
Insti tuut voor Orthopedie

KLEMSKERKE, Vrolijk Verblijf

167 Sreva1idatie -42 42 RVT

38 S Allergie

OOSmuINKERKE
Elisabeth

-20 20 G te
ASSE H. Hart
-40 40 RVT

-98 98 RVT

te verspreiden over
vijf rusthuizen
en een ziekenhuis

225 S revalidatie

MIDDELKERKE
Van Himsberg

98 S Allergie

30 S revalidatie
OVERPELT
Neurologisch Centrum

AN'IWE~prn
Apra

55 S Orthopedie

-33 (sluiting)
Geen andere bestem-

ming gevraagd.

33 S AllergiePULDEROOS
Astma

2. Men kan deze S-diensten groe~ren in 4 kategorieën nI. :

a) S-diensten voor orthopedie : ANfWERPEN en VLEZENBEEK (165 b)

b) S-diensten voor asthma en allergie: KLEMSKERKE, MIDDELKERKE en PULDER-
009 (169 b)

C) S-diensten voor revalidatie : OOSTDUINKERKE en OOSTENDE (392 b)

d) S-diensten voor multiple sclerose : ~ŒLSBROEK en OVERPELT (132 b)

Op te merken va1t dat M.S. pathologie zich œvindt in zowe1 S-neuro1ogie
a1s S-reva1idatie en dat tevens een ander type bedden aanwezig is (n1.
H of V).

../ .
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ver

-MIDDELKERKE

-OOSWUINKERIŒ

-OOS1ENDE

-PULDEROOS

: 

-volledig sluiten 98 S
-omschakeling naar 98 R.V.T.: 

-overdracht 20 S naar AS SE (wordt 20 G)
-sluiten 40 Sen omschakeling naar 40 R.V.T.: 

sluiten 42 Sen omschakeling naar 42 R.V.T.: 

-volledig sluiten 33 S
-overdracht van stimuli naar St. Vincentius,

AN1WERPEN

Dus blijft volgende situatie over :

-AN'IWERPEN

-KLEr-1SKERKE

-MELSBROEK

-OOSTDUINKERKE
-OOSTENDE

-OVERPELT

-VLEZENBEEK

: 

55 b: 
38 b: 

102 b: 
165 b: 
125 b: 

30 b: 
110 b

(erkend tot 30.09.1987)
(erkend tot 30.06.1087)
(erkend tot 31.12.1990)
(erkend tot 31.03.1989)
(erkend tot 30.09.1987)
(erkerrl tot 31.12.1987)
(erkend tot 31.12.1987)

Er blijven dus 625 b over -233 b).

4.1. Orthopedie

4.1.1. 

ANTWERPEN : Aprak1iniek

1. 

Specifieke activiteit :

-hoofdzake1ijk behandelen van arbeidsongeva11en (70 %)
-daarnaast orthopedische ingrepen (30 %)
-meesta1 patiën.ten verzekerd bij de maatschappij, s1echts

+ 20 % patiënten van ziekenfolldsen
-zeer 1age bezetting nI. van 1984 : 28 % naar 1986 : 30 %
-korte 1igduur : nI. van 1984 : 9 d naar 1986 : 7,8 d

2. Medische en paramedische staf :

-4 F. T. orthopedische chillttgen in samenwerking me t 3
omnipractici

-degelijke wachtdienst met inwonende geneesheren
-voldoerlde gel~walificeerd personeel
-zeer belangrijke dienst fysio (3 kinesisten F.T.)

3. Technische infrastructuur :

-pas volledig vernieuwd met eigen middelen
-ui tstekende infrastructuur met moderne up to date appa-

ratuur (o.a. in O.P. kwartier, Rx en fysio)
-o. a. in fysio loopbad met beweegbare bodem

./.
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4. Bes1uit

Deze inste11ing vervu1t ziekenhuisactiviteiten. De dienst kan
erkend worden onder ken1etter C doch zou in dat geva1 moeten
overgaan tot fusie met een andere inste11ing (een C-dienst kan
niet geIso1eerd bestaan).
Er wordt opgemerkt dat de 1igdagprijs van deze inste1J_ing slechts

1.295 F. bedraagt. Ingeva1 van fusie zou deze minstens verdubbe1en.

4.1.2.. VLEZENBEEK -De Bijtjes

1. 

Specifieke aktiviteit :

-gespecialiseerde instelling voor zeer zwaar zieke kinde-
ren en adolescenten met vooral orthopedische en spieraan-

doeningen
-in feite 4 hospitalisatie eenheden, hoewel zware locomo-

torische stoornissen een gemeenschappelijk kenmerk zijn :
30 b neurologie, 30 b orthopedie, 30 b myopathieën en 20
b acute pediatrie (vooral voor cardiopulmonaire en urolo-

gische verwikkelingen)
-bezetting! 75 %, ligduur! 210 d.

2. Medische en paramedische staf :

-uitgebreide staf : orthopedisten, pediaters, 1 neuro-psy-
chia ter, 1 uroloog,l dermatoloog, 1 N.K.O. arts, 1 radio-
loog, 2 anesthesisten (wachtdienst thuis verzekerd)

"- functionele binding met een groot am1tal universitaire instel-

lingen
-verpleegkundig : onvoldoende k\vantitatief en k\valitatief,

doch aangevuld met volgende paramedici : 7,5 kïnesisten, 7,5
ergotherapeuten en 4 logo (psycho).

3. Tecru1ische' infrastructuur :

-overwegend oudere konstruktie met herconditioneringswerken
(gepland of bezig)

-erkend belendend ré'validatiecentrurn
-geen labo weI RX

4. Besluit :

Het gaat hier om een instelling die ziekenhuisactiviteiten ver-
richt. Het is echter onmogelijk deze bedden onder een bestaande
index onder te brengen. Er wordt opgemerkt dat hier patiënten
behandeld worden die men nergens anders wil opnemen.

./
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4.2. ['\~thma en Allergie

KLEMSKERKE : Vrolijk Verblij.f :

1. 

Specifieke activiteit :

-kleine instelling voor behandeling astl1Jt1atische kirlderen
(van i 3 j. tot i 16 j.)

-verblijfsduur 3 à 6 maanden
-+ 92 % bezetting
-zeer veel heropnarnen -kinderen uj. t aJ.le provincies (oak Wal-

lonië) maar toch 33 % uit West-Vlaanderen

2. Medische en paramedische staf :

-slechts 1 kj.nderarts (geholpen door 1 olmupracticus)
-zwakke verpleegkill1dige bezetting
-0,5 kinesist

3. Technische infrastructuur :

-Villastructuur met aangebouwde lokalen voor school en een mooi
zwembad

-geen labo, weI mobiel RX apparaat

4. Besluit :

Deze instelling is geen ziekenhuis doch eerder een preventorium.

De huidige 1igdagprijs bedraagt 2.169 F.

4.3. Revalidatie

4.3.1. OOSTDUINKE~ : ~i!!- Elisabetll Insti tuut :

1. Specifieke activiteit :

-vooral geriatrische problematiek (internistisch en re-
validatie)

-bezettj_llg + 98 %, Ij_gduur + 140 dagen
gemiddelde-leeftijd: 79 jâar

-patiënten komen voor 05 % uit West-Vlaanderen (voor 75 %
van thuis)

-1 afdeling specifiek psychogeriatrie en 1 afde1ir~ speci-
fiek oncologie

../
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2. Medische en paramedische staf :

-uitgebreid team met a.a. 1 geriater, 1 internist, 2 omni-
practiçi, 1 radialoog, 1 uroloog, 1 fysiotherapeut, 1

neuropsychiater
-zeer gaede verplegÎ11g -valdoende personeel in aalltal

en kwalificatie

3. Technische infrastructuur :

-recent volledig gehercorrlitioneerd (nog gedeeltelijk
œzig)

-labo en RX (1 zaal) aarlwezig

-endoscopies
-dienst voor fysiotherapie

4. Besluit

8)
Deze instelling vervul t een ziekenhuisacti vi tei t. De œdden kun-
nen ondergebracht worden onder indexen D, G, V en RVT.
Om aan de erkenningsnormen te voldoen zal deze instelling moeten
toetreden tot een ziekenhuisgroepering.

4.3.2. OOSTENDE: Belgisch Zeeil1Stituut voor Orthopedie:

die

1. 

Specifieke activiteit :
-gericht op bejaardetl[X)pulatie (78 % ouder dan 60 j.

reva1idatie nodig heeft
-50 % van patiënten komt uit BRUSSEL en W1\LLONIE
-bezetting ~ 85 %, 1igduur ~ 60 d.8

2. r.1edische en paralneèlische star :

-2 ortho~dische chirurgen en 1 omnipracticus ; consu-
lenten in andere specialismen

-verpleegkmrlig voldoeilde personeel

3. 'l'echnische inf r astrl1c tuur :

-belangrijke brarrlbevej_1.igj.ngsproblemen (bou~ossier)
-globaal architectonisch verouderd en niet bijzorrler goed

onderhouden
-zeer goede uitrusting voor hydrotherapie
-1 RX zaal, geen labo

4. Besluit :

Deze insteIIing kan niet aIs een acuut ziekenhuis ziekenhuis
beschou\AoÙ worden "
Er kunnen 42 bedden omgeschakeld worden naar 42 RVT-bedden.
de overige bedden kunnen onder index "V" erkend worden op voor-
waarde dat ze geëvalueerd worden zoais de overige V-insteIIingen

De Iigdagprijs bedraagt 2.083 F.
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4.4.

4.4.1. t-tELSBROEK : Multiple Sc1erose

1. Specifieke aktiviteit :

-voor 90 % (\1. S., voor het overj_ge aanverwante nettrolo-
giscoe problematiek

-bezetting + 80 %, '1igd11ur -..72 dagen
-herkomst patiënten : 50 % üit BRUSSEL en BRAB1\N'f

2. Medische en paramedische staf :

-vooral neuropsychiaters (nl. 3 mE,t l, 75 eq. aktj_viteit) ;
zij worden bijgestaan c.loor 1 fysiotherapeut en enkele
consulenten (o.a. o.rtho~isch en plastisch chirurg)

-verpleegkundig: voldoende personeel kwalitatief en kwantita-
tief

-uitgebreide staf kine, ergo, logo, psycho

3. Technische infrastructuuJ: :

-architectonisch verouderd (bouwen verbouw 1960)
-uitgebreid reva1idatiecentrurn
-aanwezigheid VaJl 1 o. P. -zaal, 1 RX zaa1, labo, echo

4. Besluit :
cx>rspronkelijk was een samenwerkj.ng voorzien met OVERPEL'r .
en FRAlTURE voor de voortgezette behandelit~. Deze samen-
werking is niet gerealiseerd,in de praktijk.
fJet is een specifieke instelling die niet onder een arrler
kenletter kan worden gErangschikt en die niet vatbaar is
voor zieker1l1uisgroeperiry,J of fusie.

De ligdagprijs bedraagt 3.488 F.

4.4.2. OVERFELT : M.S.-Kliniek :

1. Specifieke aktiviteit :

-naast de 30 Sb zijn er nog 90 V b.
-poging tot sclleiding S- van V-patj.ënten
-in feite + 85 % M.S. patiënten, rest is post orthopedie

en traumatologie (o.a. ~Jadrj_plegie)
-bezetting S : + 94 % -ligduur S : 84 d

V : + 92 % V : 88 d
--patiënten vooral uit Llr.,BIJRG en lIN'IWERPEN

2. Medische en paramedische staf

-bekwaam medisch team met o.a. neuroloog, revalidatiearts,
internist ...

-verp].eegkundig juist vo1dc'ende maar1icht tekort aan ge-
kwa1ificeerden

-zeer uitge'breid te am in fysio nI. 11,5 kine, 3 ergo,
2,5 logo en 1 bezigheidstllerapeut.

./.

Multiple Sclerose
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3. Technische infrastructuur :

vrij ruim gebou\oJà ziekenlruis (tamElijk recent)
goed uitgebouwde dienst fysiotherapie
weI labo, geen RX zaal (naar NEERPEL'r)

4. Besluit :

Het onderscheid tussen V en S patiënten is niet altijd
evident ~
De ligdagprijs bedraagt 3.156 F. zowel voor de"S" aIs voor
de V-bedden.
AIle bedden kunnen onder index V ondergebracht worden op voorwaarde
dat ze betrokken worden bij de evaluatie die oak a~~dere V-dien-
sten oweIegd wordt. ' 6Iè-\



INSTELLINGEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP.

1. Clinique Dr. DERSCHEID -vlATERLOO

1.1. Is erkend voor 60 T-bedden en 161 .S-bedden, waarVffi1 136 bedden
pneumologie en 25 bedden cardiologie.
De instelling beschikte teyens over 41 bedden S (sana) die reeds ge-
sloten werden en heeft tevens beslist 40 S-bedden te sluiten.

8

Aktiviteit.

Pneumologie: behandelj_ng van chronj_sche long- en bronchitisaandoe-
ningen, emphyseem, beroepsziekten, allergiën, asthrna,
tuberculose en nawerlc1ngen van tuberculose.

Cardiologie: readaptatie van hartpatiënten voor werkhervatting na de
opname in acute cardiologische diensten van verschil-
lende Brusselse ziekenhuizen.
Deze dienst is erkend door N.F.W.O. en wordt gesubsidieerd
door het Fonds Marron.

1.3. 

Infrastructuur.
RX met beeldversterker, bronchograp1iezaal met fibroscoop, uitrusting
voor pleurale punctie. Laboratorium voor biochemie, voor bactericlo-
gie en functioneel onderzoek. Cardiologische readaptatie, Jmie- en
ergo,therapie, en E.E.G.

8'

1.4. 

Personee1.
"-- Medisch : 6 pneumologen, 2 cardiologen, 3 specialisten in readapta-

tie, 2 internisten, l ophtamoloog, 2 neuropsychiaters,
l radio100g, l N.K.O., l uroloog.

Geen enke1e resideert. De wachtbeurten worden verzekerd
door 5 omnipractici.

Paramedisch : -19 gegradueerden
-30 gebreveteerden
-2 sociale assistenten
-2 technische radio1ogen
-8 kinesisten
-5 1abo-techniekers
-l medische secretaresse
-1 psychoterapeut
-1 apotheker met hulp
-1 gegradueerde ergotherapeut
-1 gegradueerde diëtiste

Statistische gegevens.

1986 -gemiddelde bezetting

gemidde1de ligduur
82 %
63,67 dagen

.

..
1.6. Bes1uit

"Het gaat hier am een inste11ing die zou moeten erkend worden onder een
index S-cardio-pulmonair. ".
Er zou moeten nagegaan worden of er geen deel RVT-bedden tussen zitten.
Dit zou kunnen gebeuren via een soort doorlichting zoals nu voor de V-
diensten gebeurt.

/.
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2. Ecole Clinique Provinciale -r.ION'I'GNIES SUR SAMBRE

"'

:~:;;::.~;,::;::;;:c":"~~;;~':,~\:::c:: ~,;'~'

Aktiviteit.

Gedurende het schooljaar 1985-86 :

-65 heelkundige ingrepen waarvan 58 orthopedische ingrepen

-272 plaasters

-230 afdrukken voor orthopedische apparaten en schoenen
-51 post-operatieve plaasters
-22 plaasters-corsetten

Verwijzing van 43 patiënten naar het "Hôpital civil"

Infrastructuur.

loperatiezaal (met beeldversterker)1 plaasterzaal .

1 recoveryzaal
1 isoleerkan1er
1 RX zaal

2.4. Personee1

Medisch: Il geneesher~n
14 externe consultffilten

Geen wachtbeurt in het ziekenhuis.

Paramedisch : 7 gegradueer-de verpleegkurJdig~n
3 gebreveteerde verpleegkwldigen
1 kinderverzorgster

Statische gegevens

1986 : gemiddelde bezetting : 16,52 %

gemiddelde 1igduur : 14,19 dagen

De lage bezetting wordt o.m. verk1aard door het feit dat de kinderen
tijdens de vakantie zo veel nDge1ijk in hun falnilie verblijven.

2.6. Bes1uit.
Gezien de grootte van de instel1ing (16 bedden) en de gemidde1de

bezetting (16,5 %) kan \vorden vooroweste1d dat deze dienst in de toe-
komst niet meer 1eefbaar j.s en derha1ve client gesloten te worden.

De instelling verVult geen ziekenhuisactiviteit.

..1.
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3. Clinique St. Vincent de Paul te f{OCOURT

Deze instelling is erlcel1d onder kenletter M (74 bedden)
N (45 bedden), S-gyneco (30 bedden) en T (75 J:>edden).
Het ziekenhuis is toegetreden in een groe(::ering met de "Clinique de
l'Espérance" te f.10N'fEGNEE.

De S-bedden zijn moeilijk te individualiseren in het totaa1 van de
andere diensten (medisch (::ersoneel).
De S-dienst wordt geleid door een gynecoloog. De M en N-diensten door
een andere gynecoloog.

3.2. Personeel.

Medisch: 70 gynecologen werken in de instelling

Paramedisch: -.6 gegradueerde verpleegkurrligen
(+ 4 gegr. in het operatiekwartier)

-2 gëbreveteerde verpleegkundigen
(+ 2 in het operatiekwartier)

-1 hoofdvroedvrouw
-5~ verpleegassistenten
-~ kll1derverzorgster

Aktiviteit.
De dienst is geor ienteerd naar de senologie en de chirurgische en
chemotherapeutische oncologie.

Statistische gegevens
ln 1986 : 2.100 ingre~n (gyneco1ogische chirurgie)
Er zijn oak hee1kundige ingrepen voar de kinderen van de N-dienst.
Bevruchting in vitro

Gemiddelde bezetting : 88,37 %
Gemidde1de ligduur : 4,95 dagen.

3.5. Besluit.
ln het kader van een groepering lnoet het n1Ogelijk zijn de bedden
S (gynecologie)over te brengen naar J(enletter C.
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INSTELLINGEN lN HET BRUSSELSE GEWEST.

1. Centre de Traumatologie et de Réadaptation.

1.1. Is erkend onder de kenletter S (117 bedden) en kan worden beschouwd aIs
een categorj.aal ziekenhuis.
Deze instelling is specifiek gespecialiseerd in de behandelir~ en de
readaptatie van patiënten met meduliaire letsels en de nawerkingen
hiervan (tétraplégie, parapJ.égie).
Patiënten die geamputeerd worden aan de ledematen worden eveneens in

, de instelling behandeld. Het C.T.R. beschilcteveneerlS over een prothese
centrum.
Het C.T.R. beoefent gespecialj.seerde heelkunde in de orthopedie, de
urologie en de reconstruktieve heelJcunde.

1.2. uitrusting.
De instelling beschikl: over alie readaptatietechnieken : kinesitherapie
hydrotherapie en ergotherapie. De ergotherapie wordt in drie verschil-
lende sectoren beoefend : de sp?Cifieke ergotherapie, de pré-profes-
sionele ergotherapie en de beroepsoriëntering.

1.3. 

Personeel.
Medisch : 2 neuro1ogen, 4 orthopedische chirurgen, 2 urologen, 2 anes-

thesisten, 1 geneesheer-specia1ist inde fysische geneeskunde
De dienst voor beroepsoriëntering beschikt over een genees-
heer, een psycholoog en een sociale werker.

Pararnedische : 13 kinesi therapeuten, 5 ergotherapeuten en 3 sociale
werkers.

1.4. Statistische gegevens.
Gemiddelde bezetting 1985

1986

1985
1986

83 %
82,32 %
76 dagen

53,48 dagen

Gemiddelde ligduur

1.5. Besluit.
De instelling is gelegen op de CafllpuS van het Brugmannziekenhuis,
waarmee er functionele bindingen zijn.
Het is een categoriaal ziekenhuis dat niet vatbaar is voor een erken-
ning onder een ander kenletter.

2. S-dienst "Neurclogische Revalidatie van het: Brugmatmziekenllui~.

2.1. Het Brugmannziekenhuis is erkend voor 195 C, 203 D, 18 Men 55 S voor
neurologische revalidatie.
De bedden van de S-dienst waren oorspronkelijk erkend onder de let-
ter R.

.Een erkenning onder de kenletter G kan niet worden verleend gezien
de gemiddelde ouderdom van de patiënten, de specifieke neurologische
pathologie en de medische staff.
De dienst is gespcialiseerd in de oppuntstelling, de medische behande-
ling en de readaptatie van organische letsels van de hersenen.

..1.
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2.2. Uitrusting.
De dienst functioneert birmen een algemeen zieJ~enhuis en œschikt over
de nodige infrastructuur.

2.3. Personeel.
Medisch: 5 neurologen, 2 internisten, 1 psychiater, 1 uroloog,

1 N.K.O.

Paramedisch : 4 kinesi therapeuten , 3 ergotheral;:Jeuten, 3 logopeden,
2 psychologen.

2.4. Statistische gegevens.
Gemiddelde bezetting

Gemiddelde ligduur

96,49 %

39,94 dagen.

1986

1986 :

2.5. Besluit. .
Deze dj_enst zou eventueel k1mnen erlcend worden amer een medische index
maar dit zou voor gevolg hebben dat de dienst D, door de lange ligduur
van deze afdeJ_ing, zou gepenaliseerd worden.
Deze instelling Kan het Dest erkend worden onder een specifieke index

.~ "S-neurologische revalidatie"".


