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ADVIES M.B.T.  

 
HET OPSTELLEN VAN EEN EIGEN PROGRAMMATIE VOOR DE RUST- EN 
VERZORGINGSTEHUISBEDDEN, VOORBEHOUDEN VOOR SPECIFIEKE 

PATHOLOGIEËN (PATIËNTEN IN PERSISTERENDE NEUROVEGETATIEVE STATUS / IN 
MINIMAAL RESPONSIEVE STATUS, PATIËNTEN MET DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON, 

MET MYOTROFISCHE LATERALE SCLEROSE OF MULTIPLE SCLEROSE) 
 

EN DE OPNAME VAN DE ZUIVERE RVT-BEDDEN IN DE PROGRAMMATIE VAN DE 
RUSTOORDBEDDEN 
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       Dhr Peter Degadt 
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(*) Dit advies werd bekrachtigd op de Bureauvergadering van 11 februari 2010 

 



 2 

 
1. De rust- en verzorgingstehuisbedden werden gecreëerd om zorgbehoevende personen 

met een beperkte zelfredzaamheid, in geval van langdurige ziekte en voor wie thuiszorg 
onmogelijk is geworden, buiten het ziekenhuis te kunnen behandelen.  

 
Strikt genomen zijn die bedden niet enkel voor bejaarden voorbehouden. Echter, via de 
herkwalificatie van rustoordbedden in rust- en verzorgingstehuisbedden worden die 
bedden in de praktijk veelal door 60-plussers ingenomen. 
 
Op 01/10/09 telde België 69.337 ROB-bedden zonder specifieke RVT-erkenning en 
61.898 RVT-bedden, waarvan 3.480 RVT-bedden zonder specifieke ROB-erkenning. 
 
Zonder dat de programmatie van de RVT-bedden werd verhoogd, werd een deel van de 
RVT-bedden in functie vrijwillig besteed aan personen met een specifieke pathologie 
zonder leeftijdscriterium: 
 
- 165 geprogrammeerde bedden voor patiënten met een niet aangeboren hersenletsel, 

waarvan 157 bedden thans erkend zijn door de deelregeringen; er wordt een specifiek 
forfait toegekend door het RIZIV;  

 
- 165 bedden in het kader van proefprojecten rond de organisatie en financiering van 

een programma voor de behandeling van patiënten met vergevorderde multiple 
sclerose of amyotrofische laterale sclerose (120 RVT-bedden) of met de ziekte van 
Huntington in een vergevorderd stadium (45 bedden); 

 
 
Die 330 bedden zijn dus niet langer beschikbaar voor zorgbehoevende ouderen, terwijl de 

vraag naar RVT-bedden voortdurend toeneemt. 
 
 
2. Een aantal zogenaamd zuivere RVT-bedden (afkomstig van de reconversie van een 

ziekenhuis of van een ziekenhuisdienst) blijven bestaan; zij hebben dus geen ROB-
erkenning wat soms problemen geeft op het vlak van beheer, in het bijzonder in het geval 
van een geïsoleerde instelling (een resident van wie de afhankelijkheidsgraad afneemt 
moet de instelling verlaten). Bovendien brengt dit ook voor de Gewesten en 
Gemeenschappen beheersproblemen met zich mee.  

 
Men telt 3480 zuivere RVT-bedden

1
: 

 

Gemeenschap / Gewest 
 

Aantal zuivere RVT-bedden 

Vlaamse Gemeenschap 205 
Waals Gewest 1.228 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.047 : COCOM     0 : COCOF 
Duitstalige Gemeenschap 0 
België 3.480 

 
 
 
 
 
 

                                         
1 Gegevens afkomstig uit het voorstel van aanhangsel 4 bij protocol 3 (december 2009). 
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3. Voorstellen 
 

De NRZV stelt voor: 
 

1) de 165 bedden die voorbehouden zijn voor patiënten met een niet aangeboren 
hersenletsel uit de programmatie van de rust- en verzorgingstehuisbedden te halen en 
voor die bedden een eigen programmatie te creëren; 
 
2) om, na het proefproject, de bedden die voorbehouden zijn voor patiënten met multiple 
sclerose, amyotrofische laterale sclerose en met de ziekte van Huntington uit de 
programmatie van de rust- en verzorgingstehuisbedden te halen en voor die bedden een 
eigen programmatie, aparte architectonische, functionele en organisatorische normen, én 
een eigen financiering op te stellen; er dient opgemerkt dat de normen bedoeld in bijlage 
3 van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen 
voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor 
dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels zoals gewijzigd zouden 
moeten overeenkomen; 
 
3) het ministerieel besluit van 02.12.1982 houdende vaststelling van de 
programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor 
dagverzorging dienovereenkomstig aan te passen; 
 
4) na het proefproject het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling 
van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum 
voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels zoals gewijzigd in 
juni 2009 dienovereenkomstig aan te passen;  
 
5) de zuivere RVT-bedden op te nemen in de programmatie die is vastgesteld in het 
moratorium op de RVT/ROB-bedden en hen daarbij een dubbele erkenning te geven. Die 
aanpassing zou eveneens een wijziging van het reeds aangehaalde ministerieel besluit 
betreffende de programmatiecriteria met zich meebrengen. Er dient opgemerkt dat het 
hierbij gaat om een administratieve vereenvoudiging zonder bijkomende kosten voor het 
RIZIV aangezien die bedden allemaal in functie of in portefeuille zijn. 


