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ADVIES VAN DE'NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUlSVOORZIENINGEN

AFDELING:"ERKENNIKG" MBT. EEN RATIONELER GENEESMIDDELEN-
..

VERBRUlK lN DESECTOR RUST- EN VERZORGlNGSTEHUIZEN.

1. 

De Raad 'is van oordee1 dat voor de rust- en verzorgingste-

huizen in een rustoord in privé-beheer,deze1fde moge1ijkheid
moet bestaan a1s voor de rust- en verzorgingstehuizen, die be-

heerd worden door het O.C.M.W., n1. de moge1ijkheid tot aan-

koop van de geneesmidde1en via een ziekenhuisofficina van een

ziekenhuis dat tot deze1fde inrichtende macht behoort a1s het

rust- en verzorgingstehuis, op voorwaarde dat ze ni et meer dan

20 km. van e1kaar verwijderd zijn, of de moge1ijkheid tot aan-

koop van de geneesmidde1en door het rust- en verzorgingstehuis,
via een ziekenhuisofficina op basis van een conventie, en zu1ks

op voorwaarde dat het rust- en verzorgingstehuis en de zieken-

huisofficina niet meer dan 20 km. van e1kaar verwijderd zijn.
Deze zienswijze houdt een wijziging in aan de bij1age vanhet

K.B. van 2 december 1982 houdende vastste111ng van de normen

voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen
m.n. aan punt B.4 "organisatorische normen" en een wijziging

aan het K.B. dd. 19 oktober 1978 houdende rege1en betreffende

de officina's en de geneesmidde1endepots in de verzorgingsin-
richtingen, gewijzigd door hc~ :~.B. van 30 apri1 1981.
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ln het kader van dergelijke wijzigingenJmoet voor aIle R.V.T.-

instellingen (openbaar en privé) op basis van een s~menwerkings-

akkoord met een G-dienst van een ziekenhuis oak de toelevering

van geneesmiddelen vanuit de ziekenl.uisofficina van dit zie-

kenhuis mogelijk (niet verplicht) zijn.

2. De geneesmiddelen afgeleverd aan personen die in een rust- en

verzorgingstehuis verblijven zullen worden gefactureerd op de-
zelfde manier aIs deze voor het ogenblik gefactureerd worden

tav. de ambulante patiënten van een ziekenhuis ongeacht wie
voor de toelevering instaat. .~

3. 

Wat de forfaitarisering van de medicatie in de R.V.T.-sector

betreft is de Raad van mening dat er nog te weinig basis-

gegevens gekend zijn om nu reeds een forfaitarisering~ysteem

uit te werken.

Algemene bemerkingen

1. 

Door eenzelfde prijs op te leggen als diegene die tav. ambulante

patiënten van een ziekenhuis gefactureerd worden w;ordt de toe-

levering vanuit een openbare officina moeilijk en weinig waar-

schijnlijk.

2. Het bestaan van twee verschillende prijzen tav. de rechthebbenden,

prijzen die schommelen naargelang van hec ta~reveringscircuit,

is ondenkbaar omdat een dergelijk systeem de toelevering vanuit

de ziekenhuisofficina niet zal bevorderen.

Om deze redenen zijn bepaalde leden van de Baad- van oordeel

dat de toele~ing van geneesmiddelen aan het rust- en verzorgings-

tehuis verplichtend en uitslu1tend vanuit de ziekenhuisofficina

moet gebeuren

3. 

Gezien de verplichte toelevering vanuit de ziekenhuisofficina

niet algemeen aanvaard wordt,bestaat een oplossing erin, onge-

acht het toeleveringscircuit,een eenheidsprijs vast te .stel1.en,

die echter het midden houdt tus sen de ziekenhuisprijs en de

openbare prijs en rekening houdt met de verplichting voor de

openbare officina's -en met de quasi zekerheid voor de zie-

kenhuisofficina's -om zich bij de groothandelaar te bevoorra-

den.


