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NRZV -~ermanente werkg~'""'~~ ~s~chiatrie

ONTWERP ADVIES INZAKE DE INHOUD EN DE ORGANISATIE VAN
DRINGENDE PSYCHIATRISCHE HULPVERLENING

1~ Situering: ~n opz~t van h~t advi~s

De rapport en m.b.t. de resultaten van de pilootprojecten inzake
psychiatrische spoedhospitalisatie in Antwerpen, Brussel en
Charleroi waren voor minister M. Colla, minister van Volksgezond-
heid en Pensioenen, de directe aanleiding om aan de NRZV een
adviesvraag ter zake over te maken. De permanente werkgroep
psychiatrie onderzocht de resultaten van deze pilootprojecten
en formuleert op basis van deze besprekingen hierna volgend
advies. Daarbij wordt gekozen voor een advies waarbij vanuit
een ruim referentiekader een inhoudelijk en organisatorisch
voorstel wordt geformuleerd voor de ui tbouw van diverse vormen
van dringende psychiatrlsche hulpverlening en de intensieve
psychiatrische crisiszorg.

ln dit advies worden vooreerst een aantal opdrachten en daarop
aansluitende begrippen inzake dringende psychiatrische
hulpverlening uitgediept en nader omschreven.
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de meest
voorkomende patiëntsituaties en de context waarin de dringende
psychiatrische hulpverlening gesitueerd kan worden.

Uitgaande van de specifieke kenmerken van de dringende
psychi~trische hulpverlening wordt een voorstel geformuleerd
voor de organisatorische uitbouw van de dringende psychiatrische
hulpverlening en de al dan niet daarop aansluitende noodzaak
van intensieve psychiatrische crisiszorg.
Bij het formuleren van dit voorstel wordt voortgebouwd op de
basisprincipes inzake de toekomstige organisatie van de GGZ,
zoals bepaald in het advies van de NRZV dd. 12/6/97 (advies
inzake het toekomstig çoncept van de GGZ, zoals inmiddels is
goedgekeurd in de interministerièle conferentie dd. 29/6/98).
Con~reet wordt de dringende psychiatrische hulpverlening
beschreven als een module van het zorgtraject psychiatrische
spoed, dat op zijn heurt een onderdeel is van de per doelgroep
te organiseren voorzieningoverstijgende zorgcircuits.

Begrippen2.

M.b.t. 

de problernatiek waarover dit advies handelt, worden op
het terrein een aantal terrnen en begrippen gebruikt die niet
altijd even eenduidig zijn (crisiszorg, spoedhospitalisatie,
intensieve psychiatrische crisiszorg, ...). Daarorn worden in



:~.. ,.

.-..

2

dezedit advies een aantal van
geherdefinieerd en benoemd. begrippen verduidelijkt,

2.1.

2.2. DIing~nci~ p.c;~ch;~trj~rhp hu]pv~rl~n~

AIs na aanmelding van de huIpvraag objectief wordt vastgesteld
dat de psychiatrische hulpverlening dringend is, kan de aard
van de te geven zorgen zeer uiteenlopend zijn (bv. gesprek
en advies of lste stabiliserende interventies, bv. rnedicamen-
teus, of bescherrnende rnaatregelen t.a.v. de patiënt en/of
zijn orngeving ter reductie van angst of ûgressie, ...).
Globaal genornen kunnen in de diverse vorrnen van dringende
psychiatrische hulpverlening steeds volg~nde aspecten
onderscheiden worden :

aanrnelding;
observatie en inforrnatieverzarneling;
stabiliserende interventies rn.b.t. de bio-, psycho- en
sociale aspecten van de zorgvraag;
indicatiestelling, lste voorlopige probleemstelling en/of
diagnose;
doorverwijzing naar de rneest passende instantie voor
vervolgzorg.

De dringende psychiatrische hulpverlening is te definiëren
als een functioneel samenhangende opdracht of module. Deze
module zal moeten opgenomen worden als verplichte opdracht
in het lastenboek van het zorgprogramma van elk zorgcircuit.

2.3. Vervolgzorg ~ k.1n zppr vpr.qchpidpn ~ijn

De vervolgzorg die volgt op de module dringende psychia-
trische hulpverlening kan oak zeer verschillend zijn van
inhoud en van plaats waar de vervolgzorg moet geboden worden.
Zo kan de vervolgzorg bestaan in zorg die geboden wordt in
de thuissituatie van de patiënt, bv. door de huisarts, door
een c~ntrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, door initiatie-
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ven voor psychiatrische thuiszorg of door een samenwerkings-
initiatief voor beschut wonen. ln andere patiëntsituaties
kan de vervolgzorg betrekkillg hebben op dienstverlening die
geboden wordt door een PAAZ of een psychiatrisch ziekenhuis.
ln een aantal gevallen kan de vervolgzorg betrekking hebben
op zogenaarnde intensieve psychiatrische crisiszorg die geboden
wordt in het kader van een Qpname.

2.4. Dringenrle p~~~hiarri~che hulpverlening ~ een opdracht die
op vele plaarsen opgenDroen roDer worrlen

Dringende psychiatrische hulpvragen zullen zich de facto op
vele plaatsen aanmelden.

De dringende huIpverIening moet zo uitgebouwd worden dat deze
huIpverIening zoveel aIs mogelijk kan worden opgenomen in
de thuissituatie van de patiënt.

Het opnemen van deze dringende hulpvraag in de woon- en
leefsituatie van de patiënt biedt o.a. de mogelijkheid om
de patiënt en zijn omgeving te leren omgaan met crisissitua-
ties. Hierbij zal men trachten om ondersteunend te werken
aan de in de thuissituatie aanwezige mantelzorgdragers, de
huisarts, de thuisverpleging, ...
Het kan oak nodig zijn om dringende psychiatrische hulp te
bieden aan personen die verblijven in thuisvervangende
situaties zoals BW, PVT, MPI, RVT, RH, ...

Voor de dringende psychiatrische hulpverlening in de thuis-
of thuisvervangende woonsituaties van patiënten zal in het
kader van de verdere uitbouw van zorgcircuits en -modules
een meer concrete invulling moeten gegeven worden, o.a. in
het nog te forrnuleren advies over de psychiatrische thuiszorg.

ln een aantal gevallen, zal het omwille van de aard van de
te geven hulp en/of uit hoofde van de bescherming die aan
de patiënt en/of zijn omgeving moet worden gegeven, niet
mogelijk zijn om de patiënt in zijn thuissituatie te
handhaven; daarom moeten binnen de psychiatrische ziekenhuizen
en PAAZ-en de organisatorische voorwaarden versterkt worden
om psychiatrische spoedopnames te realiseren. Uit de
pilootprojecten is gebleken dat een meer cliëntgericht en
laagdrempelig aanbod van GuZ-hulp een aantal dringende
psychiatrische hulpvragen kan voorkomen of kan helpen opvangen
zonder dat er een beroep moet worden gedaan op spoedprocedu-"
reg. Daarom moeten de CGG's, de psychiatrische ziekenhuizen
en PAAZ-en in hun normale basiswerking modaliteiten ontwikke-
len voor bv. dringende consultatie (al dan niet telefonisch),
voor open spreekuur zonder afspraak. ...

Bij het ontbreken van dergelijke procedures in het zorgaanbod
van de Geestelijke Gezondheidszorg is het algemeen gekend
dat spoedgevallendiensten van algemene ziekenhuizen vaak ten
onrechte aangesproken worden aIs snelle en 24 uur op 24 uur
toegankelijke aanmeldingspunten voor zorg.
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Hoe dan oak, aIs deze dringende psychiatrischehuIpvraag zich
aanmeldt in een spoedgevallenfunctie van een algemeen
ziekenhuis, dan zal men voor het opnemen van deze hulpvraag
een beroep moeten doen op de Iiaisonfunctie, toegeleverd
vanuit de GGZ. Reeds in het advies van de NRZV over de
Iiaisonfunctie werd expliciet melding gemaakt van de noodzaak
om de Iiaisonequipe te betrekken bij de dringende psychiatri-
sche huIpverIening in de spoedgevallenopvang en in de
gespecialiseerde spoedgevallenfunctie van de algemene
ziekenhuizen. Deze liaisonequipe (multidisciplinair en 24
op 24 oproepbaar) wordt, zoals in dit advies gesteId,
toegeleverd via een verplichte functionele samenwerking tussen
PAAZ-PZ en CGG. ln afwachting van een doorverwijzing zullen
op deze spoedgevallenfuncties een aantal faciliteiten
voorhanden moeten zijn voor een goede lste opvang. AIs in
het betrokken ziekenhuis een PAAZ aanwezig is, zal deze P~AZ
kunnen belast worden met deze 10 opvang.

~e

8

ln de piIootprojecten wordt eveneens melding gemaakt van de
zogenaarnde "repeaters" van dringende psychiatrische huIpverIe-ning. 

Voor deze specifieke patiëntengroep moet de aanpak
dubbel zijn, nI. vermijden dat door het niet aanbieden van
een aan hun noden aangepaste vervolgzorg deze patiënten steeds
opnieuw een beroep doen op dringende psychiatrische huIpverIe-
ning en rekening houden met het specifieke problematisch
functioneren van deze patiëntengroep : nI. dat zij zich
moeilijk Iaten motiveren voor of Iaten inpassen in de
reguliere zorgverlening.
Ten aanzien van deze patiëntengroep zal een zekere mate van

tolerantie nodig zijn.

2.5.

~e dr~ng~ndp p.q~~h]a~r;.q~hp htllpvprlpn;ng, omschreven als
de opdracht tot aanmelding, observatie en indicatiestellins
en gecombineerd met lste stabiliserende interventies, gevolgd
door een doorverwijzing voor passende vervolgzorg, zou in
de regel voor t 80 % van de patiënten gerealiseerd moeten
kunnen worden in een tijdsbestek van enkele uren tot
(maximaal) 36 uren. Het realiseren van deze opdracht behoort
tot het takenpakket van psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ
en oak van centra voor GGZ.

ln een aantal gevallen zal de doorverwij zing betrekking hebben
op een zogenaarnde crisis of spoedhospitalisatie. ln het bestek
van dit advies wordt voorgesteld om de term int.en.qiAvA
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ps~chiat_riR~h~ crisiR~nrg te gebruiken. Concreet gaat het
in het kader van een hospitalisatie om een geconcentreerde,
intensieve, multidisciplinaire psychiatrische aanpakwaarbij
in het kader van een opname in een psychiatrische ziekenhuis-
dienst binnen een tijdsbestek van 1,5 tot t 5 dagen,
gecombineerd met een stabiliserende aanpak, een begin gernaakt
wordt van een psychiatrische behandeling of gewerkt wordt
aan het leggen van de basis van vervolgbehandelingen.
Intensieve psychiatrische crisiszorg is een specifieke module
of opdracht die slechts voor een beperkt aantal patiënten
de vervolgzorg is na de dringende psychiatrische huIpverle-

ning.
De intensieve psychiatrische crisiszorg is een opdracht die
opgenornen moet worden door psychiatrische ziekenhuisdiensten
van een psychiatrisch ziekenhuis of een PAAZ. In de
pilootprojecten werd oak dit onderdeel van zorg uitgetest
door de betrokken ziekenhuizen die elk over de genoemde
psychiatrische ziekenhuisdiensten beschikken. Intensieve
psychiatrische crisiszorg vergt de inzet van een ornvangrijk,
gespecialiseerd, multidisciplinair psychiatrisch team en kan
aIs opdracht dan oak rnaar gesitueerd worden binnen het
takenpakket van psychiatrische ziekenhuizen of PAAZ-en met
een ruirne waaier van deskundigheden en doelgroepen.

e

3. Specifieke kenmerken van dringende psychiatrische hulpverlening

3.1. Globale aanpak

Zoals elke hulpverlening in de GGZ is oak de dringende
psychiatrische hulpverlening gericht op de relatie tus sen
bio-, psycho- en sociale aspecten van het ziek zijn. Daaruit
volgt dat de deskundige aanpak van de dringende psychiatrische
hulpverlening moet uitgaan van een psychiatrische multidisci-
plinaire equipe die op een functionele wijze gelieerd is aan
de GGZ-voorzieningen.8

3.2.

Tijd: 

relatieve factor

ln tegensteIIing met de dringende somatische huIpverIening
is de factor tijd ni et de aIIesoverheersende f==1ctor van
effectiviteit van de psychiatrische zorg. Bij CPR is het
effect van de huIpverIening eerl kwestie van minuten, seconden.
ln dringende psychiatrische huIpverIening is deskundige aanpak
van de dringende huIpverIening des te efficiënter aIs het
een eerste schakel is van een daarop aansluitend hulpverle-
ningsproces dat zijn vervolg kent nadat de dringendheid en
de crisis bezworen zijn.

3.3.

Efficiënt aIs onderdeel van circuitaanpak op Iangere terrnijn

AIs de dringende psychiatrische huIpverIening op zich staat
en geen wortels vindt in het geheel van de GGZ, zuIIen
draaideurfenomenen toenemen. Het g,root aantal repeaters in
de piIootprojecten toont aan hoe essentieel het is om de
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dringende psychiatrische hulpverlening als een onderdeel te
benaderen van een groter zorgpr~~amma. Kennis van de context
waarin de psychiatrische problematiek zich situeert, is
essentieel voor een goed gerichte dringende hulp en is
onmisbaar voor het goed richten van de vervolgzorg. Dringende
psychiatrische hulp is des te effectiever als ze zaveel als
mogelijk in en uitgaande van de thuissituatie van de patiënt
wordt georganiseerd en als deze zorg ingebed is in een
circuitaanpak.
Oak bij prafessionelen stelt men vast dat de motivatie om
te investeren in dit type van zorg (die vaak gekenmerkt wordt
doar crisis, onzekerheid, agressie) recht evenredig is met
de mate waarin .de dringende psychiatrische hulpverlening
resulteert in een langere-termijnaanpak.

3.4 Contact in d~ ~riRiR m~~ doorv~rwij?:ingRinRrnn~ie = succesfac-
.t.or

Dringende psychiatrische hulpverlening, contact met de patiënt
en zijn omgeving tijdens crisis, blijken uit ervaringen
bij zonder nuttige en cruciale aanknopings~omenten om patiënten
en hun naastbestaanden te motiveren tot een meer grondige
aanpak van vaak sluimerende of ontkende psychiatrischeproblemen. 

AIs de patiënt tijdens deze fase van dringende
psychiatrische hulpverlening lijfelijk in contact gebracht
kan worden met GGZ-hulpverleners die oak in de vervolgzorg
werkzaam zijn, stijgen de kansen dat de patiënt oak na de
crisis ingaat op de geindiceerde vervolgzorg. Oak wanneer
de in de spoedgevallendiensten aangemelde patiënten reeds
in behandeling en/of begeleiding zijn in een andere GGZ-
voorziening, bv. CGG of PZ is het een vorm van good practice
om deze hulpverleners zo spoedig als mogelijk uit te nodigen
op de spoedgevallenfunctie teneinde met hen sarnen na te gaan
welke passende vervolgzorg aangewezen is of hoe volgende
crisissituaties kunnen voorkomen worden.

3.5.

Functionele samenwerking rendeert

Uit dit alles kan afgeleid worden hoe essentieel het is dat
de dringende psychiatrische hulpverlening, die zich aanmeldt
o.a. in een spoedgevallenf'~ctie van een algemeen ziekenhuis,
in het kader van de verplichte functionele samenwerking voor
de liaisonfunctie wordt opgenomen door hulpverleners die deels
werkzaam zijn in psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ en CGG..

Door via functionele samenwerkingsverbanden een beroep te
doen op de deskundigheden en de mankracht uit het geheel van
de GGZ wordt het ook mogelijk om een zorgaanbod te realiseren
waarbij op een deskundige èn economisch haalbare wijze een
24 uur op 24 bereikbare wachtdienst georganiseerd wordt.

Bovendien laat deze functionele samenwerking oak toe om voor
de diverse patiëntensituaties (volwassenen, ouderen, kinderen,
toxico, ...) telkens een beroep te doen op de geëigende
specifieke deskundigheden.
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Aanmelding van dringende ~e~chiatrieche hulp_v:~rlening ~
t~eeituatiee : vooretel van oriëntatie van ~atiënten

4.

Uit de analyse van de resultaten van de pilootprojecten komt
naar voren dat binnen de totale populatie van patiënten die
een beroep doen op dringende psychiatrische hulpverlening, een
aantal typesituaties kunnen worden onderscheiden.

Patipn~en mpt ppn manifpstp of gpkpnnp p~~~hia~rische

problematiek
4.1.

Een grote (overgrote ?) groep van patiënten die zich aanmelden
met een vraag naar dringende psychii:trische hulpverlening
zijn patiënten met een manifeste, al dan niet gekende GGZ-
problematiek. Als de patiënt voor deze GGZ-problematiek reeds
in behandeling is of 'lias, dan is de dringende hulpvraag een
gevolg van de destabilisatie van de situatie.

Globaal genomen kan gesteld worden dat de vraag naar dringende
psychiatrische hulpverlening voor deze patiënten het best
kan worden opgenomen in een GGZ-instantie die een specifieke
opdracht heeft voor deze patiëntengroep (= waarborg voor
deskundige aanpak en continuiteit van aanpak).

..

~:.;~~~~g m~;;i "pql- ~~nwP7ig 'q ;", n'pl- vnnraf uitaes1=
k~n worden

4.2

Gezien de verwevenheid tussen somatische aandoeningen en
dringende psychiatrische hulp zal bij een eerste crisis of
spoedopname, waarbij manifest somatische aspecten aanwezig
zijn of niet vooraf kunnen uitgesloten worden (zelfmoord,
intoxicatie, tumordetectie, metabole afwijking, ...), de

patiënt bij voorkeur verwezen worden naar de spoedgevallen-
functie van een algemeen ziekenhuis. Deze benadering laat
toe om de somatische aspecten op diagnostischvlak en/of op
interventionistisch vlak efficiënt en snel aan te pakken via
de inzet van mens en en technische hulpmiddelen die beschikbaar
zijn in de spoedgevallenfunctie van een algemeen ziekenhuis.
Eens de somatis.::.he dimensie van de crisis uitgesloten is of
onder controle is, moet zo snel mogelijk voor vervolgzorg
een beroep gedaan worden op de psychiatrische hulpverlening
van de voorzieningen uit de GGZ (doorverwijzing naar het
psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ of CGG).

..

4.3.

ln vele gevallen stelt men vast dat verwijzers in de omgeving
van de patiënt (bv. politie) of de patiënt zelf (terecht of
niet) voor een bepaald aanmeldingspunt kiezen. Op dat ogenblik
is het zaak om na objectivering van de hulpvraag de patiënt
eventueel door te verwij zen naar een GGZ-voorziening als het
om een manifeste GGZ-problematiek gaat zonder somatische
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dimensie, of naar een spoedgevallenfunctie van een algemeen
ziekenhuiE als dit somatiscll as~:~t manifest aanwezig is of
niet uitgesloten kan worden.

5. ~ringende ps~chiatrische hulpverlening : basisprincipes voor
de organisatie

Op basis van de hierboven beschreven opdrachten, specifieke
kenmerken en patiëntsituaties m.b.t. dringende psychiatrische
hulpverlening worden volgende basisprincipes voor de organisatie
van deze zorg voorgesteld.

Dringende psychiatri~che hulpverlening is een opdracht die
in mindere of meerdere mate, en rekening houdend met de
specificiteit van de opdracht van elke GGZ-voorziening, door
elk van hen zal moeten worden opgenomen.

ln de "normale basiswerking" van CGG, PAAZ en psychiatrische
ziekenhuizen moet bovendien meer rekening gehouden worden
met de vraag naar spoed en laagdrempelige zorg.
ln elk van deze voorzieningen zullen specifieke prccedures
en faciliteiten gecreëerd moeten worden om in te gaan op
vragen naar dringende hulpverlening.

5.2. Dringende psychiatrische hulpverlening : deskundigheid en
con.tinuiteit waarborgen.

8

Wil men voor een bepaalde doelgroep en/of regio de opdracht
van dringende psychiatrische hulpverlening realiseren ten
aanzien van spoedopnamefuncties van algemene ziekenhuizen
en/of ten aanzien van de thuissituaties, dan veronderstelt
dit een geconcentreerde inzet van mensen en middelen en een
24-uurscontinuiteit.
De inzet van dermate specifieke en omvangrijke mankracht (o.a.
psychiater 24/24 uur oproepbaar) zal het best gerealiseerd
kunnen worden via een verplichte functionele samenwerking
tussen psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ en CGG.

Elk algemeen ziekenhuis (spoedgevallenopvang) en zeker elke
gespecialiseerd~ spoedgevallenfunctie van algemene
ziekenhuizen zal met zeer wisselende intensiteit in de tijd
(dagfnachtfweekfweekend, ...) geconfronteerd worden met
hulpvrageninzake dringende psychiatrische hulpverlening.

Noch vanuit zorginhoudelijk aspect, noch vanuit continuiteits-
aspect, noch vanuit economisch aspect is het mogelijk om in
elk van deze ziekenhuizen een op zich staande psychiatrische
hulpverlening aan te bieden. De effectiviteit van een
dergelijke geisoleerde aanpak is hoogst twijfelachtig.
Daarom wordt voorgesteld dat, indien patiënten met nood aan
een psychiatrische hulpverlening zich aanmelden in een
spoedgevallenfunctie, of spoedgevallenopvang van eenalgemeen
ziekenhuis, er voor deze lste dringende hulpverlening een
beroep moet worden gedaan op de liaisonfunctie. ln het
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deeladvies van de NRZV over de liaisonfunctie wordt gesteld
dat deze opdracht moet opgenomen worden vanuit een verplicht
functioneel samenwerkingsverL""'J.ld tussen psychiatrische
ziekenhuizen, PAAZ en CGG.

Dringende psychiatrische hulpverlening en daarop aansluitende
vervolgzorg moet een onderdeel zijn van een voorzieningsover-
stijgend zorgprogramma. Slechts op die wijze loont het op
termijn de moeite om in te gaan op dringende hulpvragen. De
dringende psychiatrische hulpverlening moet zijn wortels
vinden in de circuitbenadering.

Dringende psychiatrische hulpverlening zal maar efficiént
en toegankelijk zijn aIs niet aIIeen aanmelding, maar oak
doorverwijzing en vervolgzorg goed gemanaged worden, zodat
draaideurfenomenen en/of dichtsIibbing van de spoedfacilitei-
ten in aIle types van voorzieningen vermeden kunnen wo~'den.18

5.6. Intensieve psychiatrische crisiszorg gekoppeld aan een opname
is een specifieke vorm van vervolgzorg die zich voor een
beperkt aantal huIpvragen opdringt. Intensieve psychiatrische
crisiszorg kan en moet niet op elke plaats georganiseerd
worden waar aan dringende psychiatrische huIpverIening wordt
gedaan. Uit de evaluatie van de piIootprojecten bIijkt dat
deze intensieve psychiatrische crisiszorg maar deskundig en
efficiént aangeboden kan worden aIs onderdeel van een grotere
psychiatrische huIpverIening van een psychiatrisch ziekenhuis
of PAAZ-afdeIingen van een algemeen ziekenhuis met een
voldoende ruime waaier van deskundigheid ten aanzien van de
zeer uiteenlopende patiëntengroepen.

ln het opleidingscurriculum van GGZ-medewerkers zal het aspect
van dringende psychiatrische hulpverlening specifiek aan bod
moeten komen. Oak in het opleidingscurriculum van huisartsen
zal de nodige aandacht moeten gaan naar het ontwikkelen van
kennis en attituden om in te staan voor lste dringende
psychiatrische hulpverlening.

8

6. Operationalisering

De realisatie van de hierboven beschreven basisprincipes voor
de organisatie van dringende psychiatrische hulpverlening
veronderstelt een consequente en stapsgewijze uitbouw.

Concreet wordt aandacht gevraagd voor volgende punten

Dringende psychiatrische hulpverlening veronderstelt een
intensieve en geconcentreerde medisch-psychiatrische inbreng.

1

Het huidige honoreringsniveau noch de betaIingsmodaliteit
zijn hieraan aangepast. Voorgesteld wordt om de medisch
psychiatrische interventie in het kader van de dringende
psychiatrische huIpverIening adequater te honoreren aIs
deze activiteit een onderdeel is van een functioneel
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samenwe~'kingsverband in het kader van een 24-uurswacht
georganiseerd door een psychiatrisch ziekenhuis en PAAZ
of een functioneel samenwerkingsverband voor de liaisonfunc-
tie in de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis.

Op termijn moet voor de "module dringende psychiatrische
hulpverlening" een aangepaste maar globale financiering
van de medisch-psychiatrische interventies vastgesteldworden.

Psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ-en en CGG's die een
functionele samenwerking organiseren voor de realisatie
van deze 24-uurs wacht zouden voor de bijkomende werkingskos-
ten van dit J.nitiatief een beroep moeten kunnen doen op
rniddelen uit het zorgvernieuwingsfonds.

2)

Psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ-en worden in de huidige
erkenningsnormen belast met de opdracht om in te staan voor
dringende psychiatrische hulpverlening en intensieve

psychiatrische crisiszorg.

3)

De realiteit is dat met de huidige 100 % bezettingsnorm
slechts weinig psychiatrische ziekenhuisdiensten in staat
zijn om deze opdracht naar behoren op te nernen.

Daarom wordt voorgesteld cm, naast de verlaging van de
normale bezettingsnorm tot 80 %, aan de psychiatrische
ziekenhuisdiensten ruimere mogelijkheden te bieden cm,
enerzijds door toekenningen van bijkornende werkingsmiddelen
en anderzijds door substitutie van hospitalisatiecapaciteit,
de mensen en middelen van deze bedden te mogen inzetten
in de realisatie van de opdrachten : "dringende psychiatri-
sche hulpverlening en/of intensieve psychiatrische crisiszorg

binnen de instelling".

4)

-de bezett1ngsgraaa;
-de vereiste bereikbaarheid en regionale spreiding;
-de noodzaak tot inpassing van intensieve psychiatrische

crisiszorg in zorgcircuits voor specifieke doelgroepen
(bv. toxico-kind-ouderen).



Il

Inzake de vereiste minimale ornvang en de personeelsformatie
van deze opdracht zal de werkgroep psychiatrie in een volgend
advies e~n becijferd voorscel uitwerken. Deze eenheden voor
intensieve psychiatrische crisiszorg moeten deel uitmaken
van het aanbod van psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ' en
met een voldoende ruime waaier van doelgroepen, methoden
en deskundigheden.

Tijdens de interministeriële conferentie dd. 29/6/98 werd
beslist tot de realisatie van pilootexperimenten inzake
de organisatie van zorgcircuits. In het lastenboek van de
zorgcircuits zullen de opdracht of module dringende
psychiatrische hulpverlening en èe opdracht of module
intensieve psychia~rische crisiszurg als onderdelen van
de diverse doelgroepgerichte zorgcircuits opgenomen en
uitgetest moeten worden. .

5)


