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ADVIES (2de deel)
VAN DE PERMANENTE WERKGROEP PSYCHIATRIE NRZV

INZAKE TOEKOMSTIGE ORGANISATIE EN ONTWIKKELING
VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

1. De ae~ste~iike aezondheidszora vereist een eiaen snecifiek
oraanisatieconce~t

De organisatie van de geesteli jke gezondheidszorg moet rekening
houden met en uitgaan van de specifieke kenmerken van het
geestelijk ziek zijn. Daarom wordt in dit advies een concept
voorgesteld van inhoudelijke en organisatorische uitbouw van
de geestelijke gezondheidszorg dat op een aantal punten zal
verschillen van de organisatieprincipes van de somatische
geneeskunde en het ziekenhuisconcept van de algemene zieken-huizen.

-

Kenmerken van het geestelijk ziek zijn:

1.

2.

3.

8' 4.

5.

6.

Met geestelijk ziek zijn wordt bedoeld de psychische
stoornissen zoals omschreven in de DSM en in de lCD-lO
(mental disorder).
Kenmerkend voor het geestelijk ziek zijn is het gegeven
dat dit ziek zijn naast biomedische ook uitgesproken psycho-
sociale componenten bevat.
Meer nog, in een aantal gevallen is de geesteszieke evenals." ..
zlJn omgevlng, partner, gezln, soclaal netwerk, woon- en
leefsituatie mede betrokken partij. Maatschappelijk wordt
het psychisch ziek zijn nog steeds beladen met een negatief
stigma.
De behandeling, verpleging, rehabilitatie moet zoveel aIs
mogelijk en wenselijk gebeuren in de natuurlijke context
en moet deze Mecologie" van de patiënt viseren aIssteunpunt.

De psychische stoornissen kunnen eenmalig of chronisch of
recidiverend zijn. Ze kunnen een korte, middellange of een
langdurige meer of minder intensieve aanpak vereisen.
Psychische stoornissen zijn meestal multicausaal bepaald
en moeten door hun complexiteit veelal multidisciplinair
worden aangepakt.
De zorg voor de psychiatrische zieke is dan ook meestal
niet te isoleren of te begrenzen binnen één of enkele
voorzieningen en/of benaderingswijzen.
Zorg voor continuïteit in behandeling/verpleging/verzorging
en rehabilitatie veronderstelt een continuïteit in behan-
delvisie en behandelaanpak. De continuïteit in de therapeu-
tische relatie moet het uitgangspunt zijn voor aIle
zorgverleners maar moet zeker ook ten aanzien van de
psychiater gewaarborgd worden.
De patiënt spreekt niet steeds de personen en voorzieningen
aan op het gepaste moment of op hun gepaste opdracht.
De voor de patiënt meest haalbare of aanspreekbare hulpver-
leners zijn niet steeds de juiste plaats voor behandeling
(spoedgevallen, politie, somatische gezondheidszorg...).
ln die zin moet een onderscheid gemaakt worden tussen

7.
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8.

9.

aanspeelpunten van zorg en kristallisatieplaatsen voor
behandeling en therapie.
Patiënten hebben in de tijd wisselende behandelbehoeften
en rnoeten zonder "kleerscheuren" binnen het geheel van de
geestelijke gezondheidszorg een beroep kunnen doen op de
zorg die op dat ogenblik een antwoord geeft op hun behan-
delbehoeften en -rnogelijkheden. ln geval van doorverwijzing
van hulpverlening, therapieaanpak of voorziening rnoet de
nodige trajectbegeleiding voorzien worden voor de patiënt
en zijn farnilie.
Mede vanuit een preventief oogpunt rnoet in de geestelijke
gezondheidszorg de nodige aandacht gegeven worden aan de
problernatiek van psychische stoornissen die aan de orde
zijn in raakgebieden tussen geestelijke gezondheidszorg
en welzijns- en sociale zorg, tussen geestelijke gezond-
heidszorg en justitie, tussen geestelijke gezondheidszorg
en opvoeding en onderwi js, tussen geesteli jke gezondheids-
zorg en arbeid en tewerkstelling...

10.

Bij het managen van de geestelijke gezondheidszorg in deze
raakgebieden zal gericht moeten gezocht worden naar
steunpunten voor preventie, behandeling en rehabilitatie.
Hiertoe zal werk moeten gemaakt worden van samenwerking
met voorzieningen uit de(ze) belendende percelen (PMS, MPI,
bi jzondere jeugdzorg, gevangeniswezen, poli tie, beschutte
werkplaats, VDAB, maatschappelijkwerk, centra voor levens-
en gezinsvragen...).
Tegelijk zal er bij het uittekenen van het vernieuwd concept
geestelijke gezondheidszorg over moeten worden gewaakt dat
de zorgvoor ernstige, ingrijpende, moeilijke, acute en/of
langdurige chronische psychische stoornissen, bij prioriteit
het voorwerp is van de inzet van de huidige beschikbare
geestelijke gezondheidszorgmiddelen. Dit betekent evenwel
niet dat mede vanui t preventief oogpunt de lichtere vormen
van psychisch ziek zijn oak niet de nodige aandacht moetenkrijgen. 

De overheid moet door programmatie van het
zorgaanbod en door het vaststellen van indicatiecriteria
voor de diverse zorgonderdelen vermijden dat een te
verregaande verbreding van de geestelijke gezondheidszorgoptreedt.

ui t al de hierboven beschreven kenmerken van het psychisch
ziek zijn en van de te geven zorgen mag afgeleid worden
dat het uittekenen van een toekomstige organisatie van de
geestelijke gezondheidszorg dient uit te gaan van de
eigenheid van de geestelijke gezondheidszorg en van de
specifieke moeilijkheden die de patiënten en hun families
ervaren in de vraag naar geestelijke gezondheidszorg.

2. 

BasisQrinciQes voor de organisatie van de geestelijke ge-
zondheidszorg

Men zou in algemene termen kunnen aangeven welke de meest voor
de hand liggende opdrachten zijn van een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg, een PAAZ of een psychiatrisch ziekenhuis, een
vrij gevestigde psychiater, de thuiszorg... Een statische en
algemene of absolute uitspraak over opdrachten en taken van
voorzieningen volgens het mode! echelonnering of van taakver-
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deling biedt op zich echter weinig perspectief voor een
aangepaste uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg. Er is
veel meer nodig dan hèt bijspijkeren van enkele opdrachten vanvoorzienin-gen. 

ln het advies (lste deel) van de NRZV dd.
9/5/1996 m.b.t. de evaluatie van de reconversie 1990-1995 werd
reeds aangegeven welke remediëringen dringend noodzakelijk zijn.
Zo stelt dit advies dat de versterking van de diagnostische
en therapeutische opdracht van het psychiatrisch ziekenhuis
moet versterkt worden. ln punt 5 van dit advies worden ter zake
een aantal prioritair op te lossen knelpunten gesignaleerd.
Vanuit een toekomstgerichte optièk zal men bovendien in functie
van de specifieke doelgroep van patiënten waarvoor men zorg
opneemt telkens opnieuw moeten nagaan op welke plaats het best
aan de behandelbehoeften van de betrokken patiëntengroep kan
beantwoord worden.

Het geestelijk gezondheidszorgbeleid moet niet de voorzieningen
aIs ui tgangspunt van de organisatie nemen maar weI de patiënten-
groepen (doelgroepen) en hun behandelnoden.

Concreetwordt voorgesteld om t.a.v. o.a. volgende doelgroepen
volgende zorgcircuits in de geestelijke gezondheidszorg te
onderscheiden :

1)

2)
3 )

4)
5)
6)

volwassenen, met een opdeling naar psychische stoornissen
van kortstondige aard en psychische stoornissen met een
langdurig of recidiverend karakter;
kinderen en adolescenten;
ouderen;
toxicomanie en verslavingszorg;
forensische psychiatrie;
mentaal gehandicapten met ernstige psychiatrischestoornissen.

Voor elk van deze doelgroepen moet in het kader van een netwerk
van geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen een zorgcircuit
ontwikkeld worden waarin de di verse te voorziene behandelnoden
en daarbij aansluitende behandelmodules in het kader van een
geïntegreerd en integraal programma worden voorzien.

Elk netwerk bestaat, zoals nu reeds beschreven in het deeladvies
van de NRZV over de organisatie van de toxicomanie, ui t juridisch
onafhankelijke zorgaanbieders die in het kader van en met het
oog op de geesteli-jke gezondheidszorg voor een bepaalde doelgroep
in een bepaalde regio een programma opbouwen en dit vastleggen
in een functioneel samenwerkingsverband. Dit functioneel
samenwerkingsverband moet een minimale juridische structurering
krijgen waardoor het aan derden (o.a. de overheid) tegenstelbaar
is bv. in het kader van het respecteren van programmatie- en
erkenningsnormen. De zeggenschap over mensen en middelen die
ze in het samenwerkingsverband inbrengen van de participerende
partners mag hierdoor echter niet in het gedrang komen of beknotworden.

Binnen dit samenwerkingsverband wordt aangegeven welk het
doelgebied is van het netwerk, welk onderdeel van het programma
door elk van de participerende zorgverleners zal opgenomenworden:
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de middelen die zij daartoe zullen inzetten;
de wijze van samenwerking, coordinatie en supervisie over
de uitvoering van dit programma.

Voor elk van deze doelgroepen zal door de overheid m.b.t. de
aan te bieden zorgen binnen het zorgcircui t een programmatienorm
moeten vastgesteld worden. Oak de instellingenoverstijgende
programma-inhoud per circuit kan hierbij aIs in een lastenboek
omschreven worden. ln een regio kan, indien de programmatie
dat toelaat en er voldoende kri tische massa is per zorgcircui t,
meer dan ~ zorgcircuit functioneren.

In het bijzonder dient ten aanzien van een doelgroep & programma
oak voorzien te worden in een instellings- en hulpverleners-
overstijgende organisatie van demedische zorg en permanentie.
Mogelijk biedt de idee van een medische associatie per circuit
een uitwerkingsvorm. Ten aanzien van de huisartsen moet, naar
analogie met de liaisonpsychiatrie in het algemeen ziekenhuis,
een ondersteunende consultfunctie van de psychiaters t.a.v.
de huisarts uitgewerkt worden. Deze consultfunctie kan gericht
zijn op concrete patiëntenproblemen of meer algemene en
patiëntenoverstijgende adviesfuncties. Een aangepaste finan-
ciering voor de opdracht van de psychiaters t.a.v. de huisartsen
moet voorzien worden.

3. 

Realisatietechnieken

-

De ombouw van een op voorzieningenbasis georganiseerde
geestelijke gezondheidszorg naar instellingsoverstijgende
zorgcircuits veronderstelt dat er naast inhoudelijke
zorgvernieuwing oak vele nieuwe vormen van zorgorganisatie
ontstaan.
Deze uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg moet zich
inschrijven binnen het maatschappelijk kader dat er onder
andere in bestaat dat de middelen die actueel aan de
geesteli jke gezondheidszorg zi jn toebedeeld niet toereikend
zi jn om aIle bestaande en zeker de naar de toekomst vereiste
nieuwe of intensievere opdrachten te vervullen.
Rekening houdend met het gegeven dat de groei van de middelen
om budgettaire redenen beperkt zal zijn, moet er van uitgegaan
worden dat het realiseren van nieuwe zorgvormen en het
opvangen van nieuwe noden niet steeds kan gefinancierd worden
met bijkomende middelen.

Daarom wordt uitgegaan van volgend evenwichtigmacromodel vanfinanciering:

De waarborg dat de nu aan de geesteli jke gezondheidszorg
toebedeelde middelen kunnen behouden worden : herstruc-
turering levert dus geen besparingen op.

a)

b) De waarborg dat in de kornende jaren een aan de sector
geestelijkegezondheidszorgaangepastegroeicoëfficiënt
van bijkomende middelen zal worden toegekend. Die
groeinorm zal hoger moeten zi jn dan de actuele nationale
groeinorm voor de ZIv-uitgave~, nI. van 1,5 % buiteninflatie.



6

c De steIIing dat evenwel een belangrijk deel van de
zorgvernieuwing niet met nieuwe middelen moet gerealiseerd
worden maar weI via substitutie en heraIIocatie van de
besteding van middelen die tot nu toe aan de geestelijke
gezondheidszorg werden toegekend.

Hoe kan men hierbij te werk gaan ?

Op voorwaarde dat de waarborg gegeven wordt dat de tot nog
toe aan elke voorziening toegekende middeien behouden blijven
(budgetgarantie), moeten de diverse voorzieningen in de
geesteIijke gezondheidszorg via deregulering de mogelijkheid
krijgen om in het kader van substitutie en herailocatie deze
middeien toe te wijzen, bv. ter intensifiëring, aan bestaande
of nieuwe opdrachten die zowei binnen aIs buiten de histo-
rische " kri jtIi jnen" van hun huidige opdracht kunnen Iiggen.

Deze deregulering van de bestedingsregeien impliceert het
los komen in de financiering van vereisten aIs bv. ver-pIeegdag, 

bed, consult, toezicht... De budgetgarantie is
noodzakelijk om de substituerende voorziening in staat te
steIIen de zorg voor de patiënten en hun familie in de
zorgvernieuwing bIijvend waar te maken.

Netwerken die een functioneel samenwerkingsverband gevormd
hebben en die zich binnen het kader van de uitbouw van een
zorgcircuit engageren tot uitbouw van nieuwe tussenvormen
van geestelijke gezondheidszorg en die passen binnen de
prioriteiten van een ontschotting en/of zorgvernieuwingsplan,
zoals door de overheid vastgesteld in haar beleidsplan en/of
programmatienormen, moeten een beroep kunnen doen op het
verkrijgen van additionele middelen. Via de creatie van
een zorgvernieuwingsfonds kan een deel van de middelen uit
de groeinorm voor de sector selectief en gericht toegewezenworden.

Het zorgvernieuwingsfonds wordt gespijzigd met middelen die
jaarlijks uit een deel van de nationale groeinorm voor de
geestelijke gezondheidszorg worden afgezonderd.
Aandit zorgvernieuwingsfonds kunnen oak de besparingen uit
de voorbije reconversie worden toegewezen.

Het zorgvernieuwingsfonds zou naar analogie met bv. de EEG
ontwikkelingsfondsen, trekkingsrechten kunnen openen voor
regio' s, netwerken of onderdelen van deze netwerken die hetzi j
nu ondergefinancierd zijn of die omwille van de reeds
gerealiseerde reconversie over onvoldoende substitutiemo-
geli jkheden beschikken om de noodzakeli jke zorgvernie~wingen
te kunnen realiseren.

Via het vaststellen van programmatie- en erkenningsnorrnen
voor elk van de doelgroepen en de daaraan verbonden inhouden
van de zorgcircuits dient de overheid ten aanzien van de
realisatie van deze opdrachten, o.a. op het vlak van
kwaliteitsaspecten, een stirnulerende, regulerende en
bewakingsrol op te nernen, o.a. via de Peer review.
De hier bedoelde prograrnrnatie- en erkenningsnorrnen zullen
op een andere dan de huidige leest rnoeten geschoeid worden.
Deze norrnen zullen een rneer dynarnisch en doelstellingsgericht
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karakter moeten krijgen en op geregelde tijdstippen moeten
aangepast worden aan de beschikbare gegevens inzake evolutie
van de behandelingsmogelijkheden en de epidemiologie.

Oak de herwaardering van de medische honoraria kan volgens
hetzelfde principe gebeuren, al dan niet in eenzelfde of
parallel concept (cf. medische associatie belonen met een
verhoging van de honoraria, cf. accreditering en budgetga-
rantie op de "toezichtshonoraria" die nu aan de bedactivitei-
ten gekoppeld zi jn, oak ais de patiënt nîet meer gehospi tali-
seerd wordt maar in andere meer selectieve opname- en/of
behandelvormen medisch wordt begeleid).

4. Randvcorwaarden en cg te lcssen knelgunten

Ontschotting en zorgvernieuwing aIs bouwstenen voor het
ontwikkelen van de zorgcircuits en netwerken kan maar gerea-
Iiseerd worden aIs eèn aantal voorwaarden voorafgaandelijk wordenvervuld.

el
1 Het betreden van een nieuwe opdracht die in het gebied Iigt

of in het tussengebied van een andere geesteIijke gezond-
heidszorgpartner kan maar aIs dit gebeurt in overleg met
en met akkoord van de direct betrokken partners in hetnetwerk.

2) Elk netwerk waarbinnen een zorgcircuit voor een bepaalde
doelgroep wordt ontwikkeld, moet tenminste bestaan uit:

een psychiatrisch ziekenhuisi
een centrum voor geestelijke gezondheidszorgi
een PAAZ.

8'

Naargelang een netwerk en het daarbi j behorend zorgcircui t
zich richt op een specifieke doelgroep zullen de voor
deze doelgroep specifieke partners mee deel uitmaken van
di t netwerk, bv. voor de doelgroep ouderen (met psychischestoornissen) 

zullen BW, PVT en RVT en G~dienst in hun
netwerk moeten betrokken worden.
Bij de doelgroepskinderen en adolescenten zullen bv. MPI,
bijzondere jeugdzorg ...moeten betrokken worden.

Aangezien een psychiatrisch ziekenhuis, een PAAZ of een
CGG veelal voor meerdere doelgroepen een deelopdracht
zal opnemen, kunnen deze voorzieningen in meerdere
netwerken opgenomen worden.

3 Eén instellingsoverschrijdende taal voor het beschrijven
van de behandelopdrachten is vereist om de opvolging en
taakuitbesteding tussen diverse partners te laten plaats-
vinden. Het instellingsoverstijgende concept van behandelmo-
dules in Nederland biedt aanknopingspunten voor functie-
ui tklaring i ui tbesteding van deelopdrachten en samenwerking.
ln de komende tijd zal een applicatieonderzoek moeten
uitgevoerd worden om het instrument te "vertalen" naar de
Belgische situatie.
Oak zal bij de evaluatie en bijsturing van inhoud en procedure
van MPG-registratie moeten gewaarborgd worden dat de in de



8

zorgcircuits voorziene behandelmodulen
opgevolgd en geëvalueerd worden.

via MPG kunnen

4 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geestelijke
gezondheidszorg moet gewaarborgd worden. ln de eerste plaats
moet de geografische toegankelijkheid gewaarborgd worden
door voldoende omvang en aard van de zorgcircuits en door
een evenwichtige spreiding ervan (cf. programmatienormen
per doelgroep). De voorbije reconversie heeft de persoonlijke
aandelen en remgelden van de patiënten zeer gevoelig verhoogd.
Zelfs in die mate dat er sprake is van financiële ontoegan-
kelijkheid in de langdurige hospitalisatie en in het PVT.
De f inanciële toegankeli jkheid moet voor de patiënten opnieuw
gewaarborgd worden door te voorzien dat doorheen de diverse
vormen van geesteli jke gezondheidszorg een aan hun indi viduele
draagkracht aangepast persoonlijk aandeel wordt aangerekend.
Deze bijdrage moet losstaan van de hulpverleningsvorm waarop
ze een beroep doen. Oak het probleem van verzekerbaarheid
en het oprichten van een specifieke onderstandsregeling moet
in dit kader dringend een oplossing krijgen.

-

5 De personeelsleden, verbonden aan de diverse actuele
hulpverlenende instanties, moeten binnen een geharmoniseerd
bezoldigings- en verloningsbeleid op een flexibele wijze
kunnen gedetacheerd worden naar nieuwe opdrachten die o.a.
in het kader van de samenwerkingsinitiatieven nodig zijn.
Di t betekent dat de arbeidsovereenkomst met hun U detacherende
werkgever" , via dewelke de f inanciering van deze nieuwe vorm
van zorg verloopt, moet kunnen behouden blijven, oak aIs
het gaat om opdrachten met een langdurig karakter.

6) De zorgvernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg zal
gepaard gaan met nieuwe vormen van samenwerking. Rekening
houdend met het feit dat een deel van de activiteiten in
de geestelijke gezondheidszorg onder de bevoegdheid valt
van de Gemeenschappen, terwijl andere dan weer via de federale
overheid worden gereguleerd, is het noodzakeli jk dat tus sen
de diverse overheden een samenhangend en coherent beleid
wordt gevoerd.

-5. 

Proiectmatiae en exDerimentele uitwerking

Deze uitbouw van zorgcircuit, met de daaraan verbonden mecha-nismen van: -zorgvernieuwing; ,

-ontschotting, deregulering, associatievorm,
netwerk, functionele sarnenwerking, substi tutie. ..

moet op experimentele basis uitgewerkt worden in een reeks
beperkte en nog verder uit te bouwen domeinen van geestelijke
gezondheidszorg: bv. gerontopsychiatrie, kinderpsychiatrie,
verslavingszorg.
Hieromtrent kunnen regionale proefprojecten opgezet worden die
via wetenschappelijke en procesbegeleiding kunnen gestimuleerd
en opgevolgd worden.

ln deze proefprojecten zal de bijdrage van de diverse overheden,
instanties en organisaties van de geestelijke gezondheidszorg
nader moeten ingevuld worden, o.a.:
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de federale en gemeenschapsoverheden
het RIZIV, de conventiecommissies en de ziekenfondsen
de provinciale overlegplatforms
de huisartsen (coôrdinatie, verwijzing, ...); de thuiszorg
en de vrij gevestigde psychiaters, de geneesheer-specialisten
uit de somatische gezondheidszorg...
de familie- en patiëntenverenigingen
de professionele organisaties van voorzieningen en zorgver-
leners.

Via deze projectmatige en experimentele uitwerking kan zowel
de overheid aIs de geesteIijke gezondheidszorgsector ervaring
opdoen die nuttig is voordat men deze concepten veralgemeent
aIs organisatiemodel voor de toekomstige geesteIijke gezond-heidszorg.

ln de tU$senperiode (bv. 3 à 4 jaar) tussen nu en de veralge-
meende invoering van dit nieuwe organisatieconcept van geestelij-
ke gezondheidszorg kan naast het structureel oplossen van
knelpunten en randvoorwaarden (zie punt 3 en 4 van de nota)
orde op zaken gesteld worden inzake nog hangende dossiers zoals
de calculatie en regularisatie van de verpleegdagprijzen '93-'94-
'95-'96..., het financieren van het middenkader, het herfinancie-
ren van de ap'otheekfunctie, het normaliseren van de bezettings-
percentage voor de berekening van de verpleegdagprijs, het
normaliseren en harmoniseren van de personeelsnormen (zie advies
NRZV dd. 9/5/1996), herfinanciering doorde gemeenschappen van
de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Ter zake zal in
een later stadium een aangepast voorstel van financiering
uitgewerkt worden.

8'

Psychiatrische ziekenhuizen, die in afwachting van de veralge-
mening van de introductie van dit nieuwe concept van geesteli jke
gezondheidszorg alsnog vrijwillig een reconversie naar PVT of
Beschut Wonen willen doorvoeren, moeten hiertoe aangepaste
stimuli en schadeloosstellingen krijgen.

-

In samenhang met dit advies zal de werkgroep psychiatrie
de NRZV rond volgende punten een nota opstellen:

de opdrachten vaststellen die in elk programma voor
zorgcircuit moeten opgenomen worden.

in algemene termen een beschrijvend overzicht geven van de
meest natuurlijke opdrachten die elk van de bestaande
geestelijke gezondheidszorgpartners te vervullen heeft.
Concreet kan men voor het algemeen psychiatrisch ziekenhuis,
voor de centra geestelijke gezondheidszorg, voor de PAAZ-diensten, 

voor de spoedgevallen, voorde huisartsen ...de
opdrachten beschrijven die zij in de meeste gevallen in een
zorgcircuit zullen kunnen opnemen.


