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Inleiding 

 
Tijdens de vergadering van 12 februari 2009 heeft het Bureau van de Nationale raad 
voor ziekenhuisvoorzieningen de permanente werkgroep “Rust- en 

verzorgingstehuizen” - uitgebreid met enkele leden van de afdelingen “programmatie 
en erkenning” en “financiering” – gevraagd zich over bovenvermelde nota te buigen.  

 
De werkgroep heeft puntsgewijs de problemen overlopen die door de 
vertegenwoordigers van het terrein werden aangekaart en die aldus in 

bovenvermelde nota van het Platform werden opgenomen. 

 
1. Medische leiding van het Expertisecentrum 

 

De NRZV is van mening dat de medische leiding van het Centrum moet worden 

toevertrouwd aan een geneesheer-specialist in de neurologie zonder de vereiste van 
een bijkomende revalidatie-erkenning of aan een geneesheer specialist in de fysische 
geneeskunde en de revalidatie. 

 
Bovendien dringt de NRZV erop aan dat de betrokken patiënten tot beide disciplines 

toegang hebben en dat hun medewerking op structurele wijze wordt georganiseerd. 
 

2. Gebruik van eenpersoonskamers 
 

Veeleer dan te vermelden dat het gebruik van eenpersoonskamers wenselijk is, 
beveelt de NRZV het gebruik van eenpersoonskamers aan als een absolute 
noodzaak, zowel in de rust- en verzorgingstehuizen als in het ziekenhuis. 

De NRZV stelt voor dat uiterlijk tegen 1 januari 2015 alle kamers eenpersoonskamers 

zouden zijn. Bovendien beveelt de NRZV een minimale oppervlakte van 18 m² per 
individuele kamer aan, zoals het platform vraagt. 
 

De afdeling Financiering van de Raad moet dienovereenkomstig voorstellen 

uitwerken voor de financiering van dergelijke infrastructuur. 
 

De NRZV dringt er ook op aan dat er geen supplementen mogen worden gevraagd, 

noch voor de kamer, noch voor de honoraria.  
 

3. Franse en Nederlandse versie van artikel 15 b) van het KB 

 

De NRZV benadrukt dat er moet staan “voor de instellingen”.  
 

4. Vraag m.b.t. de verwijzing naar het protocol van 24 mei 2004 in de KB’s. 

 
De NRZV merkt op dat het niet mogelijk is om in het koninklijk besluit naar het in 

rubriek vermelde protocolakkoord te verwijzen; juridisch gezien heeft een protocol 
immers geen bindende werking. 
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5. Verplichte deelname aan een registratiesysteem  

 
De NRZV is het eens met het belang deel te nemen aan een registratiesysteem voor 
patiënten in een PVS/MRS teneinde de continuïteit en de doeltreffendheid van het 

zorgcircuit te kunnen evalueren.  
 

6. Integratie van de normen in een ruimer wetgevend kader voor NAH (multiple 
sclerose – Huntington) 

 

De NRZV vindt het nog te vroeg om die normen in een ruimer wetgevend kader voor 

NAH te integreren. De NRZV beveelt aan om de resultaten van de MS- en 
Huntingtonstudie af te wachten en op het einde van het proefproject die resultaten 
te evalueren.  

 

De NRZV beveelt ook aan om op termijn de financiering van die verschillende 
proefprojecten met elkaar in overeenstemming te brengen en deze proefprojecten 
niet tot in het oneindige te vermenigvuldigen.  

 
7. Financiële discrepantie tussen de verschillende formules voor langetermijnzorg  

 
De NRZV onderstreept het probleem van de financiële toegankelijkheid van de rust- 

en verzorgingstehuizen in vergelijking met de Nursing Home. 
Hij stelt voor om het financiële verschil tussen de 2 structuren weg te werken, in een 

eerste stadium, via een het copïeren van de harmonisering tussen de RVT en PVT, 
zoals dit voorzien is voor MS- en Huntington patiënten. 
 

8. Programmatie van “coma”-bedden in de rust- en verzorgingstehuizen  

 
De NRZV onderstreept de noodzaak de “coma”-bedden uit de programmatie van de 
rust- en verzorgingstehuizen te halen. Voor dergelijke patiënten is een specifieke 

programmatie noodzakelijk ; hetzelfde geldt voor de RVT-bedden Huntington en MS.   

 
 

9. “Locked in”-patiënten 

 
De NRZV beveelt aan om geen specifieke structuur te creëren voor deze patiënten 
die gelukkig met niet veel zijn. Men stelt voor hen te beschouwen als patiënten in 

een minimaal responsieve status. Men moet wel waakzaam zijn voor de specifieke 

behoeften van deze patiënten.  
 

10. Opmerkingen betreffende de aanbevelingen in het eindrapport van het 

platform van 2006 
 

 

• Toekenning van bijkomende financiële middelen voor de aanwerving van  
0,5 FTE psycholoog. 
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De NRZV beveelt aan om de resultaten van de studie met als objectief de impact de 

evalueren van de psychologische begeleiding van patiënten met een ernstige 

hersenbeschadiging (Ulg), af te wachten. 
. 
 

 
 

• Problematiek van de NAH-patiënten die gunstig geëvolueerd zijn maar 
zwaar zorgbehoevend zijn  

 

De NRZV is van mening dat men de verschillende types van opvang niet kan 
diversifiëren, maar onderstreept het belang om de verzorgingsnoden te 
beantwoorden in het kader van de algemene verzorging in een rust- en 

verzorgingstehuis. 
 

 

• Het zoeken naar oplossingen voor de expertisecentra die minder financiële 
middelen krijgen maar eenzelfde kwaliteit van zorg verstrekken 

 
De NRZV dringt erop aan de Budgetten van financiële middelen voor de Sp-bedden, 
ongeacht hun oorsprong, met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

• Opstellen van een toezichtshonorarium. 
 
De NRZV verwijst hier naar de Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen van het RIZIV 

die dienaangaande bevoegd is. 

 

• Verdere analyse van het financiële aspect van het materiaal nodig in de 
NAH-centra   

 

De NRZV is van mening dat dit een reëel maar niet specifiek aspect is; er moet een 

algemene oplossing worden gevonden. 
 

• Voorrang aan -65-jarigen voor opname in de structuren voor 
langetermijnzorg  

 
De NRZV is van mening dat er geen regels m.b.t. de leeftijd moeten worden 

opgesteld; de Gemeenschappen en Gewesten kunnen in hun respectieve wetgeving 
mogelijke afwijkingen voorzien.  

De NRZV benadrukt ook dat kinderen niet thuishoren in de bejaardensector. Andere 

oplossingen dienen te worden gevonden. 
 

• Mogelijkheid tot kortverblijf en dagrevalidatie in de CNAH’s  
 

De NRZV is van mening dat de CNAH’s niet moeten worden verplicht om in 
kortverblijf te voorzien. De organisatie van dit laatste is eveneens niet verboden. 
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• Formele erkenning van de regionale overlegplatforms  
 
De NRZV is van mening dat die erkenning niet strikt moet worden geformaliseerd; 

ook de samenwerking het overleg  tussen de actoren op het terrein moet worden 

gestimuleerd zonder deze te formaliseren. 
 

 

Behoudens deze opmerkingen vraagt de NRZV om tegen 2010 de bezettingsgraad in 

de verschillende structuren voor langetermijnzorg te evalueren, teneinde, zo nodig, 
de financiële verdeling te herzien. 

------------------------- 


