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Ingevolge de vraag van het Bureau heeft de vaste werkgroep "Rust- en verzorgingstehuizen"
op 21 juni 2000 vergaderd. Hij heeft het volgende advies uitgebracht over het schrijven dd.
30 mei 2000 van Mevrouw M. AEL VOET, Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu :

De werkgroep heeft het schrijven dd. 16 februari 2000 van de "Huisartsenvereniging regio
Turnhout v;z;w;" gericht aan het R.I.Z.I. V. goed ontvangen.

1 ln antwoord op de vraag naar een duidelijke omschrijving van de taken is de
werkgroep zo vrij te verwijzen naar de taken zoals beschreven in het koninklijk
besluit van 24 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1982
houdende vastelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en
verzorgingstehuizen, gepubliceerd op 29 februari 2000. Het schrijven van de
"Huisartsenvereniging regio Turnhout v.z.w." dd. 16 februari 2000 dateert van voor

de publicatie.

2. Betreffende de honorering wijst de werkgroep er op dat dit de bevoegdheid van het
R.I.Z.I. V. betreft, maar is evenwel van mening dat de activiteit van de coôrdinerend
en raadgevend arts zou gefinancierd moeten worden d.m. v. forfaitaire bedragen naar
rata van minstens 4 uur per week en per 30 bewonze op basis van het salmaris van een
raadgevend geneesheer van de verzekeringsinstelling (min ofmeer 1.600 BEF/u bruto

zelfstandigen);
Deze activiteit moet worden gefinancierd via de R.I.Z.I. V .-zorgforfaits.

Dit advies van de permanente werkgroep "Rust- en verzorgingstehuizen" werd besproken in
de plenaire vergadering dd. 28 september 2000 van de Afdeling "Programmatie en
Erkenning" van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en ongewijzigd met

éénparigheid van stemmen aangenomen.


