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Dit advies is er gekomen na twee en een half jaar lopende activiteiten 

in het kader van de proefprojecten m.b.t. psychiatrische zorg voor 

patiënten in de thuissituatie. Deze proefprojecten gingen op 1 december 

2001 van start. 

 

De NRZV betreurt het gebrek aan informatie over de follow-up van deze 

proefprojecten. De NRZV wenst snel te beschikken over de conclusies van 

het wetenschappelijk onderzoek waarin men zich heeft toegespitst op het 

evalueren van de proefprojecten. Bedoeling is een vollediger advies te 

kunnen uitbrengen met aanbevelingen en aanpassingen betreffende de 

doelstellingen, taken, werkingsregels en de toekomstige programmatie 

“psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie”. 

 

De NRZV heeft de activiteiten in het kader van de proefprojecten 

gedetailleerd onderzocht en is aan de hand van verschillende 

getuigenissen m.b.t. de samenwerking met de GGZ-sector en de partners 

“van buiten het terrein” echter tot de vaststelling gekomen dat het 

nuttig en noodzakelijk is de zorgmodaliteit “psychiatrie in de 

thuissituatie” voort te zetten. In het kader van de verschillende 

gespecialiseerde GGZ-instellingen, de partnersectoren en de 

thuisomgeving van de patiënt wordt er een onontbeerlijke dienstverlening 

aangeboden tussen de geestelijke gezondheid en de patiënt in zijn 

thuisomgeving.  

 

 

1. De proefprojecten “psychiatrische zorg voor patiënten in de 

thuissituatie” 

 

Er moet op worden gewezen dat de proefprojecten “psychiatrische zorg 

voor patiënten in de thuissituatie” worden gefinancierd met het oog op 

de vernieuwing van de psychiatrische zorg en dit met het budget dat 

tijdens de tweede omschakeling in de psychiatrie werd bespaard.  

 

- Afbakening van de doelgroep 

 

In 2000 heeft de NRZV zijn visie ontwikkeld op het organiseren van 

psychiatrische thuiszorg1. In dit advies heeft de NRZV de doelgroep als 

volgt gedefinieerd: 

 

“Personen (patiënten) met psychiatrische symptomatologie, aangemeld, 

opgespoord en eventueel gediagnosticeerd door deskundige hulpverleners 

en die nood hebben aan en baat bij de specifieke vorm van hulpverlening 

om zich te kunnen handhaven in de thuissituatie. 

De patiënten waarop de wet van 20/6/1990 van toepassing is, behoren 

eveneens tot deze doelgroep.2” 

 

- De opdrachten van de teams 

 

In hetzelfde advies heeft de NRZV de opdrachten van de teams 

afgebakend : “aanmelding, opsporing, diagnose, behandeling, begeleiding, 

activering, psycho-educatie en andere zorg aan patiënten die thuis 

geholpen (kunnen) worden.” Die opdrachten gelden nog steeds.   

 

 

                     

1
 Advies m.b.t. de psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie, Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV), 

14 december 2000 (ref. NRZV/D/PSY/183-2) 
2
  Wet van 26/06/1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 

27/07/1990, gewijzigd door de wet van 3 mei 2003. 



 

 

 

 

2. Perspectieven op het vlak van het opzetten van zorgnetwerken in de 

GGZ 

 

In het licht van de lopende activiteiten van de afgelopen 2 jaar en een 

half, met name de talrijke vormen van samenwerking zowel binnen als 

buiten de GGZ-sector, moeten de teams voor psychiatrische thuiszorg 

integraal deel uitmaken van het nieuwe concept “netwerken voor de 

geestelijke gezondheid”3. 

 

De zorgmodaliteit “psychiatrie in de thuissituatie” is van essentieel 

belang om de zorgcontinuïteit op lange termijn te kunnen garanderen voor 

patiënten met complexe, chronische, langdurige problemen. De 

verschillende actievlakken die tot op vandaag door de huidige teams 

werden ontwikkeld, moeten worden versterkt, met name: de zorgfuncties 

“behandeling” en “follow-up” van psychiatrische patiënten in de 

thuissituatie, en de ondersteuning van “reguliere” thuiszorg. 

 

 

3. Beleidsaanbevelingen voor de continuering en veralgemening van de modules “psychiatrische 
thuiszorg” 
 

- Duurzaamheid 
Teneinde de zorgcontinuïteit te verbeteren en de opvang van patiënten 

bij het ontslag uit de instellingen te bevorderen, blijkt het nodig dat 

de teams voor de “psychiatrische thuiszorg” en de geestelijke 

gezondheidssector zeer nauw met elkaar in verbinding staan. Deze 

werkwijze moet ervoor zorgen dat er een efficiënte band is tussen de 

patiënt en de verstrekkers van de geestelijke gezondheidszorg (zowel 

verstrekkers in het ziekenhuis, residentiële als ambulante 

zorgverstrekkers), de verstrekkers van buiten de geestelijke 

gezondheidszorg (thuiszorg “huisartsen”) en de hulpverleners van 

buitenaf (politie, justitie,…). Teneinde de toekomstige ontwikkeling van 

de teams mogelijk te maken, de ervaringen met de verschillende modules 

uit te breiden en de functionele vormen van samenwerking te versterken, 

wordt het aanbevolen om de proefprojecten m.b.t. psychiatrische zorg in 

de thuisomgeving voort te zetten door ze te implementeren als 

functionele vereniging van psychiatrische instellingen en diensten, 

waarbij rekening wordt gehouden met de conclusies uit het 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Veralgemening 

Om die projecten te integreren in de werking van de toekomstige 

zorgnetwerken van de geestelijke gezondheidszorg, is het van het 

allergrootste belang om te voorzien in een adequate financiering en een 

veralgemening van de “psychiatrische thuiszorg” in heel België.  

 

De huidige teams bestaan uit twee voltijdsequivalenten. Hun activiteiten 

zijn bijgevolg beperkt. Op dit moment leggen de teams zich grotendeels 

toe op volwassenen. Rekening houdend met een uitbreiding tot het hele 

grondgebied, kan men op termijn een toename van het aantal teams 

(wellicht zullen er in de toekomst 150 teams zijn) verwachten. Elk team 

                     

3
 Zoals aangetoond door verschillende hulpverleners tijdens de dag van de “psychiatrische thuiszorg in de thuisomgeving” die 

werd georganiseerd op 25 mei 2004 in het psychiatrisch ziekenhuis van Beau Vallon en dit op initiatief van de “FIH-W”, bestaan 

er verschillende vormen van samenwerking: IBW, PVT, GGZ, PZ, PAAZ, huisartsen, gezondheidscentra, hulp- en 

thuiszorgdiensten, enz. 



 

zou in staat moeten zijn om in te staan voor 50 000 tot 100 000 

inwoners. Die teams moeten tevens versterkt worden om de drie 

leeftijdsgebonden doelgroepen (kinderen, volwassenen en ouderen) te 

kunnen bereiken. In die context moet het aantal zorgverleners absoluut 

omhoog, zonder voor bepaalde teams de mogelijkheid uit te sluiten om 

zich te specialiseren in een bepaalde leeftijdsgroep, zolang er maar 

steeds een aanbod voor de rest van de populatie beschikbaar is .  

 

In afwachting van de verdere uitwerking van die doelstelling op lange termijn en teneinde de 
psychiatrische thuiszorgteams op korte termijn te betrekken bij het ontwikkelingsproces m.b.t. 
werken in netwerkverband, moeten de lopende proefprojecten inzake psychiatrische zorg worden 
voortgezet, rekening houdend met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Het is 
raadzaam om in een eerste fase over te gaan tot 50 projecten op basis van 2 voltijdsequivalenten 
per project, teneinde de verschillende thuiszorgmodellen te bestuderen en het project uit te 
breiden.  
 

Organisatie 

Naast rechtstreekse contacten met de geestelijke gezondheidssector, 

moeten er ook efficiënte samenwerkingsverbanden met een Thuiszorgdienst 

(GDT, SIT,…) worden aangegaan. Hiertoe moet het psychiatrische 

thuiszorgteam een samenwerkingsovereenkomst met een Geïntegreerde Dienst 

Thuiszorg (GDT, SIT…) ondertekenen waarin de rechten en plichten van 

elke partij worden verduidelijkt.  

 

Het psychiatrische thuiszorgteam moet tevens samenwerkingsverbanden 

aangaan in het kader van proefprojecten inzake werken in netwerkverband 

teneinde zijn optreden te ondersteunen en te valoriseren.  

 

Die bijzondere structurering moet het mogelijk maken om de patiënt in 

heel zijn complexiteit te vatten, een brede multidisciplinaire basis te 

bieden voor de opvang van de patiënt in zijn leefomgeving en de 

continuïteit van de zorg te waarborgen tussen de verschillende 

zorgverleners binnen en buiten het domein van de geestelijke gezondheid.  

 

Financiering 

In afwachting van de veralgemening tot het hele grondgebied teneinde de 

lopende basisactiviteiten voor te zetten en uit te breiden, moeten de 

bestaande proefprojecten “psychiatrische zorg voor patiënten in de 

thuissituatie” (28) en de nieuwe projecten (22) worden gefinancierd. 

 

- Een bevestiging van de 28 bestaande proefprojecten: die worden 

gefinancierd aan 99 157,41 € per project (4 000 000 BEF), wat 

overeenkomt met 2 voltijdsequivalenten. Voor 28 projecten gaat het om 

een bedrag van 2 776 407,48 €.  Dit voorstel brengt geen bijkomende 

budgettaire gevolgen met zich mee; het geld is afkomstig van de 

besparingen door de omschakeling in de psychiatrie en is reeds opgenomen 

in het huidige budget Volksgezondheid. 

 

- Een uitbreiding tot 22 bijkomende projecten in een eerste fase teneinde 

een groter aantal patiënten toegang te verlenen:  2 181 463,02 €. Dit 

gedeelte moet bijkomend worden gefinancierd. 

 

Voor alle 50 projecten betekent dit: 4 957 870,50 € op jaarbasis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voorstel betreffende het ontwerpadvies over de toekomstige ontwikkeling van de 

“psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie” in de sector van de geestelijke 

gezondheidszorg. 
 

Dit advies werd in de context van de volgende evaluatie van de proefprojecten “psychiatrische 

zorg voor patiënten in de thuissituatie” op initiatief van de NRZV uitgebracht. 

 

Samenvatting van het advies 

 

De NRZV vindt het nuttig en noodzakelijk om de proefprojecten “psychiatrische zorg voor 

patiënten in de thuissituatie” op te volgen en een permanent karakter te geven. De vele tot 

stand gekomen vormen van samenwerking met de zorgverleners, zowel binnen als buiten de sector 

van de geestelijke gezondheidszorg alsmede met buitenstaanders maken een zorgcontinuïteit en 

wezenlijke bijstand aan die patiënten mogelijk. 

 

De NRZV meent dat “de psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie” actief moet 

deelnemen aan de toekomstige “zorgnetten” van de sector geestelijke gezondheidszorg. 
 

Organisatorisch is het aanbevelenswaardig om die proefprojecten voort te zetten door ze als 

functionele vereniging van instellingen en psychiatrische diensten te implementeren. 

 

Met het oog op een versterkte toegankelijkheid meent men op termijn te moeten voorzien in 150 

teams van 5 VTE’s, die elk in staat moet zijn om voor een populatie van 50 tot 100.0000 inwoners 

tussenbeide te komen. Die teams moeten zorgen voor de opvolging van de drie op leeftijdsbasis 

gedefinieerde doelgroepen (of zelfs in een bijzondere doelgroep gespecialiseerd), en waartoe de 

toekomstige netten geestelijke gezondheidszorg zich zullen moeten wenden. In afwachting van die 

ontwikkelingen en met het oog op het onderzoeken van de verschillende modellen van thuiszorg 

en meer deskundigheid, vraagt de NRZV om 50 teams naar rata van 2 VTE’s per team 

officieel te erkennen en voort te zetten. Daarbij moet rekening gehouden worden met het 

wetenschappelijk onderzoek (de 28 lopende proefprojecten en 22 nieuwe teams). 

 

Overzicht van de budgettaire weerslag 
 

Om het de teams “psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie” mogelijk te maken aan de 

netten voor geestelijke gezondheidszorg mee te werken en opdat de teams zoveel mogelijk 

patiënten zouden kunnen bedienen, wordt er in het volgende voorzien: 

-Voortzetting van de 28 bestaande proefprojecten maar rata van 2 VTE’s per project (ongewijzigde 

situatie). De projecten worden gefinancierd ten bedrage van 99.157,41 per project of 

€2.776.407,48 in totaal. 

 

Dit gedeelte heeft geen financiële weerslag. Het geld is afkomstig van besparingen bij de 

omschakeling in psychiatrie. 
 

-Een uitbreiding met 22 bijkomende projecten naar rata van €99.157,41 per project, of een totaal 

van € 2.181.463,02. Dat gedeelte moet gefinancierd worden. 

 

Onmiddellijk financiële weerslag : € 2.181.463,02. 


