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deDe ~rief van Minister De Galan dd. 30.09.96 betreffende
zware medisch-technische diensten bevat twee luiken :

de vraag naar inventarisatie van deze diensten, met
daaraan gekoppeld een voorstel van prog~ammatie
de vraag naar een voorstel tot stimuli voor bij vrijwil-
lige sluiting van zware medisch-technische diensten.

Wat de eerste vraag betreft meent de werkgroep dat de inventa-
risatie niet rnoet gebeuren aan de hand van thans vigerende
normen voor "diensten" maar weI aan de hand van de nieuwe
normen, door de NRZV voorgesteld wat betreft het concept
"functies". Toepassing van deze nieuwe normen op de. thans
erkende "diensten" moet Ieiden tot een gradatie in de "zwaar-
te" van deze medisch-technische diensten. Hieruit kan de
noodzaak van de aanwezigheid van bepaalde apparatuur afgeleid
worden.Hierbij moet eveneens rekening gehouden worden met het nieuwe
concept "programma", waarbij een ziekenhuis, erkend voor een
bepaald programma, zal moeten kunnell beschikken over de infra-
structuur, nodig voor het uitvoeren van dat programma.
Voor elk van deze programma's zal evenwel een kwantitatieve
minimumnorm moeten voorgesteld worden, opdat de noodzaak van
het programma zou kunnen worden aangetoond. Hierbij wordt
eveneens rekening gehouden met de minimale kwantiteit om de

nodige kwaliteit te verzekeren.

De realiteit van de noodzaak van het programma alsook de
kwaliteit van de realisatie ervan dienen getoetst te worden
aan de hand van een peer review. Op deze manier kan oak het

...' .r1S1CO van overconsumpt1e Dm de m1n1mumdrempel te halen best

geëvalueerd worden.

Daarenboven moeten kwaliteitscriteria i.v.ro. de gebruikte
technieken en procedures worden uitgewerkt, oro te verroijden
dat obsolete apparaten oro rentabilisatieredenen blijven ge-
bruikt worden. Hj.erbij kan bvb. gedacht worden aan een verroin-
derde terugbetaling na de periode van afschrijving, of aan een
ontkoppeling van de vergoeding voor afschrijving en de vergoe-
ding voor de prestatie zelf. Basisidee hierin is het ter
beschikking ~tellen van de vereiste apparatuur waar nodig,
zonder aanleiding te geven tot overconsuroptie orowille van de

afgeleide financiële baten.
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Hoewel een eventuele aanpassing van de terugbetalingsmo-
daliteiten niet behoort tot de bevoegdheid van de Natio-
nale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen rneent de werkgroep
dat deze oprnerkingen aan de Minister rnoeten medegedeeld
worden, omdat zij één van de basisredenen vormen voor de
plethora van zware medisch-technische diensten en de
daarmee gepaard gaande gebrekkige kostenbeheersing.

Wat de tweede vraag betreft meent de werkgroep dat de invoe-
ring van een schadeloosstelling voor vrijwillige sluiting van
een zware medisch-technische dienst gewenst is, naar analogie
met de sluitingspremie voor ziekenhuisbedden.

Deze schadeloosstelling,
van de sluiting op tedelen.:

die moet dienen om het socialevangen, 
zou kunnen bestaan uit

luik
twee

een vergoeding overeenkomend met de residuele waarde van
de apparatuuur
een vergoeding overeenkomend met een procentueel deel
(bvb. 30 %) van het gemiddelde van de honoraria voor de
dienst gegeneerd over de laatste drie jaar.


