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Betaalbaarheid P.V.T.

1. 

Vaststellingen

De resultaten van diverse studies worden bevestigd door de
resultaten van het nationaal onderzoek "effecten van de
reconversiemaatregelen op chronische psychiatrische patien-
ten". Deze resultaten tonen aan dat er grote financiele
drempels zijn voor opname in of doorverwijzing naar een
P.V.T. Gemiddeld genomen kan 20 % van de opgenomen patienten
in P.V.T. zijn huisvestingsprijs niet zelf betalen. ln
definitieve P.V.T.-bedden loopt dit op tot 50 %.8
De situatie zoals die nu vastgesteld wordt, zal in de toe-
komst aIIeen maar verslechteren. Zo wordt een dalende trend
geconstateerd in de tegemoetkoming voor minder-validen.
Bovendien zal bij de herzieningen van tegemoetkomingsdossiers
ook rekening gehouden worden met de kinderbijsIag aIs inko-

men. Dit zal resulteren in nog Iagere inkomens dan vastge-
steld in de enquête.

Bovendien zijn de vaststellingen uit de enquête gebaseerd op
de huidige populatie van P.V.T.-bewoners. Wegens de specifi-
citeit van bepaalde sub-doelgroepen (mentaal gehandicapten)
is de financiele situatie van de huidige populatie gunstiger
dan de te verwachten financiele situatie van de toekomstige
P.V.T.-bewoner.

8
Voor een bewoner die uit een langdurige opname in het psychi-
atrisch ziekenhuis opgenomen wordt in het P.V.T. is het
verschil in remgeld enorm. Zo betaalt een ziekenhuispatiënt
na 5 jaar opname in cat. 1) 8.773 fr.; in cat. 2) 12.741 fr.
en in cat. 3 20.429 fr.

Ten slotte scherpte de invoering van een sociale en fiscale
franchise deze penibele financiële situatie nog aan. Vanaf
oktober '94 ontvangen bepaalde categorieën van patiënten in
het psychiatrisch ziekenhuis irnmers terugbetaling van de
betaalde remgelden boven de grens van 15.000 fr. De overige
patiënten zullen deze terugbetaling in 1995 geregeld zien via
hun belastingen. De bewoners van een P.V.T. -voor wie de
bijdragen in P.V.T. niet gelden aIs remgeld voor sociale en
fiscale franchise -zullen deze hoge bijdragen verder moeten
betalen. De wettelijke bevestiging van de uitsluiting van
P.V.T.-patiënten uit de sociale en fiscale franchise, zoals
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bepaald in art. 23 van de sociale programmawet van 21
december 1994, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23
december 1994, vorrnt een hinderpaal voor de doorstrorning van
chronisch psychiatrische patiënten uit het ziekenhuis naar
het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Verder werd bij de doorverwijzing van ziekenhuis naar P.V.T.
tot nu toe nog rekening gehouden met de sociale situatie van
de patiént in kwestie. Gehuwde personen met een partner en/of
kinderen in een thuissituatie konden tot nu toe om financiéle
redenen ni et verplicht worden naar een P.V.T. te gaan.

Ten glotte blijft er het probleem van het zakgeld dat tot nu
toe onveranderlijk vastgesteld is op 3.000 fr. Dit is bestemd
voor persoonlijke doeleinden, meer bepaald aIle persoonlijke
kosten die niet reeds op wettelijke basis vergoed zijn (1).
ln die zin verdient het aanbeveling de terrn "zakgeld" te
vervangen door de term "leefgeld". Deze 3.000 fr. is zeer
laag, zeker in vergelijking met de gehandicaptensector waar
het gewaarborgd zakgeld voor personen in een tehuis voor
niet-werkenden ongeveer het dubbele en in een tehuis voor
werkenden het driedubbele bedraagt. ln de gehandicaptensector
komt hierbij nog een socio-culturele toelage van ~ 2.000 fr.
De hoogte van het bedrag voor zakgeld vorrnt zeker voor de
nieuwe groep van jonge P.v.T.-bewoners een punt dat nader
onderzoek vraagt.

2. 

Voorstellen tot remediëring

a) Historisch

Bij het oprichten van het P.V.T. toonde de overheid zich
bezorgd over het feit dat de bijdrage van de bewoners ni et
te hoog mocht oplopen. Een staatstussenkomst in de opne-
mingsprijs moest de O.C.M.W.-isering van deze bewoners
vermijden. O.C.M.w.-isering van deze patiëntengroep is
immers strijdig met de uitgangspunten van de reconversie
en bedreigt het voortbestaan zelf van het P.V.T.-concept.
Bovendien belast het op een ongelijke en onrechtvaardige
wijze de O.C.M.W. van die gemeenten waar een psychiatrisch
ziekenhuis en P.V.T. gevestigd zijn.

Deze staatstussenkomst was degressief en afhankelijk van
de categorie waartoe de bewoner behoort.

VragenCf. antwoord op parlementaire vraag van de heer Didden, Senaat,
en Antwoorden, nr. 156, p. 8.293.

(1
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Voor categorie 1 bedroeg deze staatstussenkornst opeenvol-
gend 680 fr., 540 fr. en 400 fr.
Voor categorie 2 bedroeg deze staatstussenkornst opeenvol-
gend 560 fr., 430 fr. en 300 fr.
Voor categorie 3 tenslotte werd deze staatstussenkornst
degressief bepaald op 340 fr., 320 fr. en 200 fr.

Sinds 30 juni 1992 bedraagt de staatstussenkomst dus res-
pectievelijk 400, 300 en 200 fr. Deze tussenkomst werd
ni et geindexeerd.

b} Princi~es

ln dit voorstel gaan we uit van het algerneen principe van
een gezonde relatie tussen een stijging van de kosten en
een verbetering van de betaalbaarheid. Hiertoe hanteren we

volgende basisregels.
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1. 

Selectiviteit

Uit de diverse enquêtes blijkt dat de problemen van
betaalbaarheid zich verschillend manifesteren tussen
het definitief en het uitdovend P.V.T. en tussen de
verschillende betalingscategorieën. De problemen doen
zich het scherpst voor in het definitief P.V.T. bij
categorie 2.

2. Doelstelling

In een aantal individuele gevallen is het sociaal
inkomen zo laag dat een algemene verhoging van de
staatstussenkomst een zeer dure oplossing zou zijn.
Bovendien zou dit het omgekeerde effect hebben dat oak
patiënten met relatief hoge inkomens ervan genieten.
Daarom wordt een betaalbaarheidspercentage van 90 %nagestreefd.

8

3. Speciaal solidariteitsfonds

In de reconversiebesluiten werd de creatie aangekondigd
van een bijzonder fonds. Dit op federaal niveau geor-
ganiseerde solidariteitsfonds diende niet alleen de
O.C.M.W.-isering tegen te gaan, maar zou eveneens aan
aIle P.V.T.-patiënten de waarborg bieden van een te
verhogen minimum "leefgeld".
Dit fonds zou -naar analogie met het Speciaal Onder-
stands Fonds -tussenkomen in de betaling van de
P.V.T.-prijs voor die bewoners die ook na een verhoogde
staatstussenkomst de P.v.T.-prijs niet kunnen betalen
(cf. punt 2: z 10 %).

.

c) Voorstel

Rekening houdend met deze principes wordt voorgesteld om
voor categorie 1 de staatstussenkomst voor het definitief
P.V.T. te verhogen met 150 fr. per dag per plaats. Voor
categorie 2 wordt voorgesteld om de staatstussenkomst voor
het definitief P.V.T. te verhogen met 200 fr. en voor het
uitdovend P.V.T. met 50 fr. Voor categorie 3 is het alsnog
ni et mogelijk een gefundeerd voorstel te doen, gezien de
beperkte gegevens in deze categorie.

Macro-economisch geeft dit voorstel een totaal effect van
150 miljoen fr. Hiervoor werd rekening gehouden met een
totaal aantal bedden eind 1995 van 3.489 en een bezetting
van 90 %. Dit bezettingspercentage is eerder laag in
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vergelijking met de reële huidige bezetting. Deze 90 %
houdt echter rekening met het cumulatief effect van uitdo-
vende bedden en met de mogelijkheid dat het totaal gepro-
grammeerde effectief van 3.489 bedden nog ni et operatio-
neel zal zijn op 1/1/96. Bovendien wordt rekening gehouden
met een verdeling over de categorieën van 36 %, 58 % en 6
%, respectievelijk voor categorie 1, 2 en 3 (gegevens
Volksgezondheid) .


