
Bijlage 4
TECHNISCHE FICHE 1.4

AanBassina van de K-normen

1. 

Situering

ln 1993 werd do or de afdeling erkenning van de N.R.Z.V. een
advies uitgebracht inzake de aanpassing van de personeelsnor-
men op de K-diensten.

De vraag naar een hogere omkadering is aIs volgt gemotiveerd:

lagere aanwezigheid van therapeutisch personeel in de
weekends, waardoor de bezetting drukker is dan in de weeki
incidenten en urgenties dienen eveneens door het toezicht-
houdend personeel opgevangeni
de aanwezigheid van één personeelslid is onvoldoende om
tegelijkertijd toezicht te houden binnen en buiten de
leefgroepiontspanningsactiviteiten onder begeleiding van slechts 1
persoon is vaak niet haalbaar: zwemmen, wandelen, i
opvang van bezoek en ouders die hun kinderen ophalen enterugbrengen.

Na het advies van de afdeling financiering in zake de finan-
ciële weerslag van de verhoging van de personeelsnormen werd
in een eerste fase in 1995 de personeelsnorm verhoogd met
0,25 effectieven voor de voltijdse en daghospitalisatie en
0,15 effectieven per bed voor de nachthospitalisatie.

ln een volgende fase dient op korte termijn een verdere
verhoging van de norm naar 26 effectieven per 20 bedden
uitgevoerd te worden. Gelijktijdig dient oak de normbezetting
die gekoppeld is dan de personeelscriteria van 100% verlaagd
naar een vorkbezetting tussen 70 en 90%.

ln een latere fase na evaluatie van de nieuwe omkadering van
de personeelsverhoging kan een verder optrekken van de norm
naar 31 per 20 bedden overwogen worden.

2. Financiële weerslaq

optrekken van de norm naar 26 effectieven per 20 bedden

Huidig gefinancierd aantal effectieven:

= 415.25 eff
= 22,85 eff
= 15,14 eff

21/20
13/20
13,20

541 bedden x 73,1 bezetting X
99 bedden X 35,5 bezetting X
63 bedden X 36,98 bezetting X

K
K-dag
K-nacht

= 453,24 effTotaal



Aantal effectieven volgens nieuwe criteria:

K
K-dag
K-nacht

26/20
26/20
26/20

= 514,11 eff
= 45,68 eff
= 30,29 eff

541 bedden x 73,1 bezetting x
99 bedden x 35,5 bezetting x
63 bedden x 36,98 bezetting x

Totaal:

= 590,08 eff

Meerkosten:

(590,08 -453,24) x 1,5 miljoen= 205,2 miljoen

verlaging van de normbezetting van 100 naar vork 70-90 %:

590,08 effectieven / 80% = 737,6 effectieven

Meerkosten:

(737,3 -590,08) X 1,5 miljoen = 221,28 miljoen
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Onder:_staande voorstellenJ onderstaan~

prlnClpes
-lntegratle van dag, ..acht en volleàlge hospita-

l~sat~e (loper! in de praktl Jk doc.~ elkaar) ;
-per 20 "zleken" worde~ 3 tearns gevo~md d:.e

organ~sato~lsch gele~à ~lo~de~ doo~ éé~ ~.oofd-
ve~pleegkund~ge bu~ ~e~~ àe nor~le~. ;

-2 perscnen worde~ voo=zJ..er. voor àe nacr,td~er~s-: 1

per 20 z;;.eken ;-therapeu~~sch personee: t~o=à~ vco~z~e~, pe= 2(,

zleker-. :
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verpleegkund~ge
~ 1, 5 f~~c~le psychol c.og c.f or~h=.pejagoog
* 3 vr~j in te vu:len therapeutlscr.e fur.ctle;
r.e~ ~c.ezichtho~de~d pe=scneel t~jder.s de ~~eek
~lordt voorzien à ~ato va~ 2 vroegè~e~ste~ er, 2

:a~e die~sten, per ~ea~o ;voorz~et tijdens de weekends en feestdaçer!, de
weekendbezettir.g 'variëert tussen 40 % en 80 %
var. de weekbezett~ng, i vroege d~e.!s"C, ~ la te

dle~s~ en .àagdiens t per ~ea~l.

ve::trekke:l 

var.

2.

2.2. Motivatie
De k~nàeren àle ~~, ~eeke~d gaar:, 'vertrekken de
zaterdagnamlddag en korner: de zondagnaff,iddag terug
b~~.~en. Het vere~st een .vcldoe:ide bezetting van he~
toezichthoudend personeel op deze momenten voor oa.:

geen
)I" de

in de

door
opge-

is in
toe-

leef-

tijàens de weekends er. feestdagen is ertherapeut~scr. 
personeei aanwezig, waardoc

bezetting ~n de ieefgroep drukker is danweek;

~ncidenten en urgenties dienen eveneens
het toez~chthoudend personeel te worden

vangen ;
als er slechts één personeeslid aanwezig
de leefgroep, kan er n~et tezelfder tijd
zicht worden gegeven binnen en buiten de

groep;

fietsen, b10scoopbezoek, etc. ;
opvang varl ouders en bezoek d1e r.un k~nderen

ophalen en terugbrengen.
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2.4. Aanpass:L;'.Q o!"qan:.sa~or:Lsc~e norme!". K-dl.er:s--.

'..11. t ZOf"l.-rr,e~De alge~,e~.e ~ormer. z~:r. .var~ tc,epassl~g
de=~ng van deze vermeld onder 2 en i2'

Deze nor;r,er. worden aIs volgt aangevuld

Het medische team zal worden gele~d door een
F.T.E. (38u/w) geneesheer-special~st in de
neuropsychiatrie gekwal~ficeerd in de kinder-
psychiatrie, bijgestaan door een halftijdse
specialist ~n de neuropsych~atr~e of in kin-

dergeneeskunde.
Er moet beroep kunne~ worde~ gedaan op genees-
he=en-specialisten wanneer de toestand van de
z~eke dit vere~st.

2.

Op organisator~sch vla~ 221 de dlenst worden
geleid door een gegradueeràe hoofdverpleegkun-
dige,boven net personeel vastgesteld 1~ punt 5.

3.

Om de medisch-psychologische tea~, te vervol-
led~gen rnoeten 1,5 licentiaten ~n de klin~sche
psychologie of de orthopedagog~e en 1,5 maat-
schappelijk ass:..sten-: of gegradueeràe sociaal
verpleegkundige worden voorzien per 20 zieken.

4.

de verpleging
moet J.nstaan

5. He~ personeel dat bestendig voor
en net toezicht van de zieken
omvat per 20 zieken :

a ln geval van dag- en nachtverp:eg~ng :
3 teams van 8 persorLen, m~r~s~ens 2 van

deze 8 personen zijn verpleegkundigen.
A::e teamleden bez~tten ee~ dlploma .van

gegraèueerde of gebrevetteerde psychiatr~-
sche verpleegkund~ge, opvoeder Al of A2,
psycholog1sch assistent, maatschappelijk
',.;e:.-ker of ergotherapeut. 'Joor de ganse
dienst rnoeten, gedurende de nacht, 2 per-
sonen onder wie, een verpleegkundige, de

wachtdienst verzekeren.

b In geval van dagverplegirq :
3 teams van 6 personen. Deze zijn allen in
het bezit van een d1ploma zoals vermeld
onder pur!t Sa.

c) ln geval van nachtverpleging :
3 tearns van 2 personen. Deze z1Jn allen in
het bezit van ee~ diplorna zoals verrneld
onder PUrlt Sa.
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kere.:o z al he~ pe::-so:'lee l per 2~ Z l.eken,
dlen aangevuld wc:-de:,. rrle~ 3 persc,:"'.e:1.

Deze personeels:eden zu::e~, ~~ r~et bez~t 21 Jr.
van een licentlaatsd~ploma 0= een dlploma van
r.oger niet-universitair onderw~Js met een para-
~ledisch, sociaal-pedagogisch of art~stiek ka-
rakter, zoals klinische psychologie, orthopeda-
gogie, crim~nologie, lichamelijke opvoeding,
kinesitherap~e, ergotherapie, logopedie of een
diploma van opvoeder, onderwi)zer of regent.

III.

De werkgroep vraagt aandacht '/00= de honcrer~ng van jeze
geneesheren-special~sten in de k:nderpsychiatrle.


