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Supprimé : re

Vooreerst wenst de NRZV te benadrukken dat de ongelukkige communicatie over dit
onderwerp voor heel wat verwarring heeft gezorgd in de ziekenhuizen. In de toekomst
moet er alles aan gedaan worden om dit te vermijden.
Verder behoudt de NRZV integraal de zienswijze zoals eerder geformuleerd in februari
2010 in het kader van het globale advies BFM per 1 juli 2010. Ref: NRZV/D/AF/53-1:
« De financiering van opleidingen die een essentieel vereiste zijn om een functie uit te
oefenen, dient principieel geweerd te worden uit het BFM. Dit dient te gebeuren via
andere kanalen en andere bronnen. Het is een piste die de afdeling niet wenst te volgen.
Een financiering van de continue vorming daarentegen kan wel rechtstreeks of
onrechtstreeks aangemoedigd worden door de maatregelen van het BFM.” (Einde citaat).
Met dit principe voor ogen adviseert de NRZV wat volgt
Het budget wordt ter beschikking gesteld van alle ziekenhuizen met de bedoeling de
continue navorming te helpen realiseren van de aanwezige ziekenhuisapothekers al dan
niet met een voorlopige erkenning.
Het is een verruiming van het huidige onderdeel B5.
De NRZV adviseert verder om de beschikbare middelen toe te wijzen op basis van de
erkenningnormen eerder dan op basis van de financieringsnormen, dat wil zeggen het
aantal beschikbare VTE, berekend op basis van het aantal gepondereerde bedden, zoals
blijkt uit het koninklijk besluit van 4/3/1991.
Vermits de ziekenhuisapothekers na een jaar academische vorming aan de slag kunnen in
de ziekenhuisapotheken via het systeem van de voorlopige erkenning, interfereert hun
prestatietijd in de VTE tijdens controles op de naleving van normen, bepaald in het KB van
4/3/1991.
Het moet tevens de bedoeling zijn de middelen die beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2010
op deze wijze, binnen het onderdeel B5 te verdelen over alle ziekenhuizen.
Tenslotte zal de NRZV de werkzaamheden van de werkgroep B5 verder zetten om tot een
coherente en betere financiering van de ziekenhuisapotheken te komen wat niet
wegneemt dat specifieke kwaliteitsprojecten van de ziekenhuisapotheek best door middel
van onderdeel B4- pilote projecten, worden gefinancierd.
De NRZV wil ook de aandacht van mevrouw de Minister vestigen op het feit dat enkele
ziekenhuizen reeds te kampen hebben met bijkomende kosten in verband met het
engagement van apothekers in opleiding, op basis van de hierboven vermelde
berichtgeving.
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