
Bijlage 3

TECHNISCHE FICHE 1.3

Aanoassing van de A-normen

Situering1

Sinds 1 juni 1991 is er een discrepantie ontstaan tussen de
personeelsornkadering van de A-diensten in de algemene zieken-
huizen en de psychiatrische ziekenhuizen. Bij ministerieel
besluit van 7 augustus 1991 werd in de algemene ziekenhuizen
voor aIle diensten inclusief de A-diensten de personeelsnorrn
met 1 effectief per 30 bedden verhoogd. Deze maatregel werd
niet doorgetrokken naar de A-diensten in psychiatrische
ziekenhuizen.

Na de reconversie in de psychiatrische diensten is de "turn-
over" door een verkorting van de verblijfsduur verder toege-nomen. 

De werkbelasting van het personeel op deze diensten is
in evenredigheid toegenomen. De huidige omkadering van 16 per
30 bedden is volledig ontoereikend. Een gelijktrekken van de
omkadering in de psychiatrische ziekenhuizen is op basis van
deze vaststelling dan oak verantwoord.

Anderzijds wordt vastgesteld dat de bezettingsgraad in de
psychiatrische diensten nog steeds berekend wordt ten over-
staan van een 100% bezetting. Dit is compleet in tegenstel-
ling met de niet-psychiatrische diensten waar een lagere
bezettingsgraad gehanteerd wordt voor de berekening van het
toe te kennen personeel. De psychiatrische diensten dienen
een maximale bezetting te realiseren om de personeelsnorm
gefinancierd te krijgen.

voorgesteld wordt voor de voltijdse A-diensten in psychiatri-
sche en algemene ziekenhuizen de normbezetting van 100% terug
te brengen tot een vork van 80 -100%.
ln de partiële diensten wordt veelal in het weekend niet
gehospitaliseerd. Deze diensten hebben bijgevolg een maximale
bezetting van plusminus 70%. voorgesteld wordt voor deze
diensten de normbezetting te beperken tot 70.

2. 

Budgettaire weerslag

effectieven per 30
de psychiatrische

verhoging van de norm van 16 naar 17
bedden voor de voltijdse diensten in
ziekenhuizen:
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financiële weerslag:

81 + 26) x 1,5 rniljoen = 160,5 rniljoen

en/of

2.

verhoging van de personeelsnorm tot 11/30 voor A-dag en
12/30 voor A-nacht:

A-dag:

793 bedden x 11/30 x 70 % (reële bezetting

204 effectieven

verschil: 

204 -185 = 19 effectieven

A-nacht

334 bedden x 12/30 x 50 % (reële bezetting)

67 effectieven

verschil: 

67 -61 = 6 effectieven

financiële weerslag:

(6 + 19) x 1,5 = 37.5 miljoen

3. 

Gecumuleerd: bezettingsgraad 70 % + norrnverhoging

A-dag:

793 x 11/30 x 70 %)/ 7/10 = 290 effectieven

verschil: 

290 -185 = 105 effectieven

A-nacht:

(334 x 12/30 x 50 %)/ 7/10 = 95 effectieven

verschil: 

95 -61 = 34 effectieven

totale financiële weerslag

(105 + 34) x 1,5 miljoen = 208 mil;oen fr.
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4.392 bedden x 1 per 30 = 146 effectieven
financiële weerslag: 146 x 1,5 miljoen = 219 miljoen

Invoering van een normbezetting van 80 -100% voor
voltijdse diensten in algernene en psychiatrische diensten:

geactualiseerde ornkadering:

4.392 + 1.997) x 17/30 = 3.620 effectieven

toepassing nieuwe normbezetting:

6.389' x 17/30 / 80% = 4.525 effectieven

financiële weerslag:

-3.620) x 1,5 mlj = 1.375.5 miljoen(4.524

voor de
algemene

70%
en

normbezetting van
in psychiatrische

1. 

Invoering van een
partiële diensten
ziekenhuizen:

A-dag:

huidig aantal effectieven:

= 185 effectieven793 x 10/30 x 70% (reële bezetting)

nieuwe normbezetting:

/ 70% = 264 effectieven(793 bedden x 10/30 x 70%)

verschil: 

264 -185 =81 effectieven

A-nacht:

huidig aantal effectieven:

bezetting) 

= 61(reele11/30 50%334 bedden
effectieven

xx

nieuwe normbezetting:

(334 bedden x 11/30 x 50%) x 70% = 87 effectieven

verschil: 

87 -61 = 26 effectieven


