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Inleiding:  

 

In haar advies van 12 mei 2005 heeft de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen de 

toepassing van artikel 97ter gevraagd. 

 

In dit artikel staat het volgende vermeld: “De Koning kan in specifieke financieringswijzen 

voorzien om, op experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en 

programmageoriënteerde financiering van zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken”. 

 

De permanente werkgroep psychiatrie van de NRZV heeft een ontwerp van advies opgesteld 

betreffende de toepassing van artikel 97ter op de psychiatrische diensten in de algemene en de 

psychiatrische ziekenhuizen. 

 

Het principe is een versoepeling van de financierings- en erkenningsnormen van deze 

diensten en ziekenhuizen door de toekenning van maximum 10% van de onderdelen B1 en B2 

van het budget van financiële middelen voor een project dat door een psychiatrisch netwerk 

wordt georganiseerd waaraan het betrokken ziekenhuis deelneemt. 

 

Deze projecten die minstens 3 jaar zullen duren met een mogelijkheid tot verlenging van 

minstens 3 jaar zullen worden geformaliseerd in kaderovereenkomsten tussen de 

ziekenhuisinstellingen die dit wensen en de federale Staat. Het gaat over overeenkomsten die 

door de bevoegde overheden van de gewesten of gemeenschappen zullen moeten worden 

goedgekeurd. 

 

De toepassingsprincipes, de voorwaarden en bepaalde specifieke aandachtspunten worden 

nader toegelicht in het ontwerp van advies dat aan de werkgroep psychiatrie van de afdeling 

financiering van de NRZV is voorgelegd.  

 

Op basis van dit document is dit advies opgesteld. 

 

 

Advies :  
 

De afdeling financiering van de NRZV wenst er voorafgaandelijk op te wijzen dat in het hele 

land en acuter nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er momenteel een tekort is aan 

psychiatrische bedden, PVT’s en IBW’s en dat die situatie zal verergeren met het verdwijnen 

van de PVT-bedden in uitdoving. 

Dit tekort heeft een invloed op het algemeen aanbod aan psychiatrische bedden waar er een 

teveel aan patiënten in zitten die niet naar een instelling voor chronische verzorging kunnen 

worden overgeplaatst. Bepaalde instellingen waarvan de bezettingsgraad bijgevolg te hoog is 

en die de toepassing van artikel 97ter wensen te genieten, zouden van deze toepassing kunnen 

worden uitgesloten. 

 

Wat betreft de voorgestelde principes en regels, heeft de werkgroep de volgende 

opmerkingen: 

 

 



 

 

1. De bijkomende budgetten die reeds in het onderdeel B4 zijn toegekend, onder meer 

voor de realisatie van de proefprojecten, moeten worden behouden. De toepassing van artikel 

97ter mag geen reden zijn om de bestaande projecten niet te verlengen.  

 

2. Het bedrag dat overeenstemt met de onderdelen B1-B2 dat voor het project bestemd 

is, moet niet alleen worden geïndexeerd, maar het moet ook worden herzien teneinde rekening 

te houden met de evolutie van de regels en de wijzigingen inzake criteria en 

berekeningswijzen die op de onderdelen B1 en B2 van toepassing zijn. 

 

3. In de onderdelen B1-B2 die voor de projecten bestemd zijn, moet er ook een aandeel 

van het nieuwe onderdeel B9 (sociale akkoorden) worden toegevoegd. 

Dit onderdeel van het BFM dat niet bestond bij de uitwerking van het advies van de 

werkgroep psychiatrie van de NRZV heeft betrekking op het personeel dat door de onderdelen 

B1-B2 wordt gefinancierd en vormt dus een supplement dat in het kader van de financiering 

van het project in rekening moet worden gebracht. Ook dit element moet evolueren. 

Hetzelfde geldt voor alle nieuwe onderdelen van het BFM die later zouden worden 

gecreëerd en betrekking zouden hebben op de financiering van bijkomend personeel. 
 

4.  De onderdelen van het BFM waarvan de financiering is gebaseerd op het aantal 

erkende bedden ondervinden geen weerslag door het bestaan van het project. 

 

5. Het project moet in de analytische boekhouding door een specifieke kostenplaats 

worden geïdentificeerd. 

 

6. Naar gelang van de aard en de regels inzake de verwezenlijking van elk project moet 

er een analyse van de gegevens worden doorgevoerd die als basis voor Finhosta dient. 

Behalve op de hospitalisatiedagen kan het project een invloed hebben op andere 

verdeelsleutels of werkeenheden (bv.: oppervlakte die wordt toegekend aan de hospitalisatie). 

 

7. Een lid wijst erop dat het onderdeel B1 grotendeels overeenkomt met vaste lasten voor 

de instelling en kunnen in het kader van de projecten die het voorwerp van een 

kaderovereenkomst uitmaken de werkingslasten dus niet volledig worden gerechtvaardigd. 

Enkel een deel van het voor het project toegekende bedrag kan worden gebruikt om nieuwe 

rechtstreekse lasten te financieren. 

 

8. Er moeten dus bijkomende toelichtingen worden gegeven ofwel in het kader van de 

algemene toepassingsregels ofwel in het kader van de bijzondere regels voor elk project:  

 

� Neutraliteit van het globale budget, na aftrek van het eventuele remgeld, gelet op het 

feit dat de projecten intramuraal, extramuraal of gemengd kunnen zijn.  

� Het budget dat overeenkomt met de medische activiteit en de medische honoraria  

� Het niet verwezenlijken of de gedeeltelijke verwezenlijking van de in het project 

vastgelegde doelstellingen. 

Zullen er straffen worden opgelegd (zoals bij het niet halen van het quotum) en zal er 

een gedeeltelijke vermindering zijn van het aandeel van het budget dat in het 

onderdeel B4 is toegewezen? 

 

 


