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m.b.t. het vaststellen van een specifieke programmatienorm
voor de dienst Sp-psychogeriatrie in psychiatrische
ziekenhuizen (*)

(*) Dit advies werd bekrachtigd op de bijzondere Bureauvergadering
dd. 8 april1999

.1.

PenT1anente \\'erkbJfOCp 'psychiatrie

NRZV

ADVlES M.B.T. HET VASTSTELLENVAN EEN SPEClFlEKE
PROGRAMMATlENORM
VOORDE DlENST SP-PSYCHOGERlATRlE
lN PSYCHlATRlSCHE ZlEKENHUlZEN

Situering
1.1.

Advies

van

de

NRZV dd.

1414/94

inzake

erkenningsnormen

S~-cs~chogeriatrie

'

De Nationale
Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
bracht
op
14/4/94
een advies
uit
over de Sp-diensten
psychogeriatrie.
ln dit
advies
werd ervoor
gepleit
om binnen
het
kader
van de Sp-diensten
een subspecialisme
voor psychogeriatrie
te onderscheiden.
De dienst
Sp-psychoqeriatrie,
zo stelde
het advies,
diende in vervanging
te komen van enerzijds
de dienst
psychogeriatrie,
erkend
onder
destijds
de .index
V en onder
index
T.
net
advies
stelde
dan oak ultdrukkelijk
dat
naast
de reconversie
van Vp-bedden
naar Sp oak de reconversie
van T-bedden
naar Sp diende
voorzien
te worden.

;

ln de erkenningsnormen
Sp wordt dan oak de erkenning
van
deze
dienst
in
het
psychiat~isch
ziekenhuis
voorzien.
Consequent
met deze uitgangspunten
stelde
het advies
dat
voor
de reconversie
van T naar Sp specifieke
equivalentieregelen
en een aangepaste
programmatie
opgesteld
dienden te worden.
l

KD_çtd-l---W-19-L..'21.

Met het
KB dd.
29/10/97,
3S 21/11/97,
werd uitvoering
gegeven
dan de noodzaak
tot
het vaststellen
van equivalentieregelen
voor reconversie
van T-bedden
naar Sp-bedden. Concreet
voorziet
het besluit
dat 1 T-bed aanleiding
geeft
tot de erkenning
van 0,75 bedden Sp.
.
Aanvullend
op dit
KB wordt
in dit
advies
een voorstel
geformuleerd
voor
een specifieke
programmatie
van Spdier..3ten
in psychiatrische
z'~kenhuizen.

2.
2. 1.

.0
Programmatienorm

s~-~roararnrnatie

\/oorde

algernene

ziekenhuizen

Het KB dd. 12/10/1993
(BS 19/10/93)
voorziet
in een programmatienorm
van 0,52 bedden Sp per 1.000 inwoners.
De Sp-diensten,
in deze programrnatienorm
b~~doeld, hebben
betrekking
op volgende subspecialisrnen
:
cardiologische
SPi

Sp,

locornotorische

Sp,

neurologische

chronlsche
Sp met jaarin
begrepen
naast psychogeriatrische
diensten
Sp oak de palliatieve
diensten
Sp.

~s~chiatrische

in

.rie

~s~chogeriat

voor
ziekenhuizeo

2.2.

Sl?-programmatie

De aard van het hier
opgesornde subspecialisme
laat duidelijk
blijken
dat
deze programmatienorm
beschouwd
moet
worden
als de specifieke
programmatienorm
voor Sp-diensten in het algemeen ziekenhuis.

ln de psychiatrische
ziekenhuizen
werden de diensten
voor
psychogeriatrie
tot
op heder, erkend
onder
de index T.
Voor
deze T-bedden
werd een programmatienorm
van 0,23
bedden per 1.000
inwcners
weerhouden.
Nu de mogelijkheid
geboden
wordt
om deze T-diensten
te erkennen
onder
de
kenletter
Sp-psychogeriatrie,
wordt
voorgesteld
o~,
in
afwachting
van de resultaten
van de behoeftestudie,
in
een eerste
tussentijdse
fase ~~ ~rogrammatie
S~ in dg
l2s~chiatr
ische
z i~~huizen
'.fast te~_t..e.llen
o~ nivea~
.de totale

~ing

ca~ac~L~an

T-bedden

die

Q~~~g_~_Li.lliul--:.

w~~"L..i..2_9~l~-bedden.

Concreet
betekeno:.
rjlt:
\:iëit binnen
de program::1atienorm
Vé:\:..
0, 2.J °/oc. de tot
;:)t::' herlen
an n de psych ia tr lsche
z iekerlhu 1.zen
toegekende
(Jpdracht
zonder
u i tbre id ing
gehandhaa t:1

wordt.

~

