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De illustraties in deze publicatie kwamen tot stand binnen het kunstproject Arto.
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Woord Vooraf

Het maken van een jaarverslag is meestal
een belastende karwei voor de schrijvers
ervan. Het stuk dient veelal gepleegd te wor-
den op een ogenblik dat de jaarwisseling
reeds enige tijd achter de rug ligt, en de
schrijvers in beslag genomen zijn door de
drukte van de agenda van elke dag. Het is dit
jaar niet anders.

Niettemin zijn we bijzonder tevreden U dit
jaarverslag te mogen voorleggen. Het jaar
2006 zal zeker een jaar zijn dat in de herin-
nering blijft als het jaar waarbij onze organi-
satie zich diende te bezinnen omtrent haar
interne werking en de impact hiervan op
onze directe omgeving. 

De nieuwe Raad van Bestuur en het Bureau
van deze Raad hebben zich geëngageerd om
tijdens hun mandaat van vier jaar de nodige
bijsturingen te doen om de interne organisa-
tiestructuur te verhelderen, om de taakver-
deling en afstemming tussen directie,
Bureau en Bestuur te verbeteren en om meer
aandacht te hebben voor externe relaties en
netwerking.

Op het ogenblik van publicatie van dit jaar-
verslag kunnen we met enige tevredenheid
stellen dat deze nieuwe aanpak de eerste
resultaten oplevert.

De Raad van Bestuur buigt zich over strate-
gische thema’s die de langetermijnstrategie
van de organisatie bepalen. Met het oog op
de verkiezingen 2007 zijn deze thema’s
opgenomen in een memorandum dat onder
grote belangstelling van pers en leden is
voorgesteld.

Bij de publicatie van dit verslag willen we
onze grote waardering uitdrukken voor alle
medewerkers van het VVI en voor alle leden
die in de uiteenlopende raden, commissies
en colleges dagdagelijks hun bijdrage leve-
ren tot de realisatie van de objectieven van
onze organisatie. Deze gezamenlijke inzet
moet ervoor zorgen dat ons Verbond een
referentie blijft waardoor het VVI mee rich-
ting geeft aan de zorg voor mensen!

Guido Van Oevelen
Voorzitter Raad van Bestuur
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Het VVI werd opgericht in 1938 
als vereniging van wat toen 

de christelijke verplegingsinstellingen heetten.

Vandaag hebben in het VVI meer dan 500 
verzorgingsinstellingen en voorzieningen 

van privaat-christelijk initiatief hun krachten gebundeld. 
Alles samen worden in die instellingen en voorzieningen 

om en bij de 70.000 medewerkers tewerkgesteld.

Het VVI maakt deel uit van Caritas Catholica Vlaanderen.
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1.1. Opdrachtsverklaring

Het Verbond van Verzorgingsinstellingen is een
bij Caritas aangesloten christelijk geïnspireerde
vereniging. Vanuit deze inspiratie worden
waarden overgedragen, diensten verleend en
belangen behartigd van social-profitvoorzie-
ningen in de gezondheids- en ouderenzorg.

De vrijwaring en behartiging van het privaat-
christelijk initiatief zonder winstoogmerk bij
de uitbouw van een kwalitatieve gezondheids-
en ouderenzorg is voor het VVI een prioritair
aandachtspunt.

Alle aangesloten leden verbinden er zich toe
om in de eigen voorziening respect op te brengen
voor de christelijk mens- en maatschappijvisie
en er positief aan mee te werken in de mate
van het mogelijke.

Het VVI staat open voor een ruime samenwer-
king met diverse maatschappelijke geledingen
en instellingen. Elk samenwerkingsverband
wordt getoetst aan de meerwaarde voor
cliënt/patiënt/bewoner, aan de ruimte voor de
eigen christelijk geïnspireerde visie en aan 
termen van doelmatigheid en doeltreffend-
heid.

Met respect voor de autonomie van de leden-

voorzieningen wil het VVI toonaangevend zijn

in een kwalitatief hoogstaande dienstverlening

en belangenbehartiging, door aan zijn leden

op elk ogenblik een gefundeerde advies- en

correcte dienstverlening te garanderen en dit

voor alle problemen waarmee zij beheersmatig

geconfronteerd worden.

De individuele belangenbehartiging van de

leden is steeds ondergeschikt aan de algemene

belangen van de leden en aan de beleidsopties

van het VVI die democratisch tot stand gekomen

zijn.

De uiteindelijke doelstelling van het VVI komt

neer op het mee helpen realiseren van een

kwalitatief hoogstaande zorgverlening, sociale

toegankelijkheid en evenwichtige geografische

spreiding van de voorzieningen en een eerlijke

verdeling van de door de gemeenschap ter

beschikking gestelde financiële middelen.

Deze opdrachtsverklaring werd goedgekeurd

door de Raad van Bestuur van het VVI d.d. 

17 december 1999.
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1.2. Kernopdrachten

De opdrachtsverklaring wordt concreet 
vertaald in 3 kernopdrachten:

• Belangenbehartiging
Collectief: 
Ontwikkeling van langetermijnvisies
Beleidsvoorbereidend werken

Individueel:
Dossieropvolging

• Informatieverspreiding
Verbondsnota’s
VVI-Expres
Hospitalia
VVI-website

• Probleemoplossing
Op korte termijn: situationeel
Op middellange termijn: actioneel
Op lange termijn: projectmatig

1.3. Modus Operandi

De 3 kernopdrachten werden concreet 
vertaald in 10 modi operandi, die regelmatig
getoetst worden:

• Ontwikkelen en onderhouden van de 
dialoog op het vlak van christelijke inspiratie,
ethiek en cultuur, met respect voor andere
morele, godsdienstige en filosofische
beschouwingen

• Directe en indirecte vertegenwoordiging in
officiële advies- en beleidsorganen

• Bevorderen van doeltreffende relaties met
bevoegde overheden en andere maatschap-
pelijke geledingen en instellingen

• Vanuit respect voor de autonomie van de
voorzieningen en voor de ontwikkelingen
binnen de diverse Verbondssectoren, de
samenwerking bevorderen binnen en over
de grenzen heen van deze sectoren

• Ondersteuning geven aan voorzieningen
voor individuele dossiers binnen een 
geëxpliciteerde beleidsvisie

• Voorzien in voldoende, deskundige en 
christelijk geïnspireerde medewerkers binnen
het Verbond

• Nastreven van een evenwichtige en
representatieve samenstelling van organen,
commissies en werkgroepen

• Stimuleren en ondersteunen van initiatieven
van zorginnovatie teneinde een kwaliteitsvolle
werking van de voorzieningen te bevorderen

• Organiseren van een efficiënt informatie-
en communicatiesysteem

• Ontwikkelen en ondersteunen van de 
werking van het Caritas-netwerk

1.4. Leden en 
toegetreden leden

Het VVI heeft effectieve en toegetreden leden.

• De effectieve leden zijn vzw’s die één of
meerdere particuliere en christelijk geïnspi-
reerde Nederlandstalige voorzieningen voor
gezondheids- of ouderenzorg uitbaten.

Binnenwerk DEEL 1 2006  15-06-2007  15:03  Pagina 12



13

Het Verbond van Verzorgingsinstellingen

Jaarverslag

2006

• De congregationele leden zijn kloosterge-
meenschappen die niet voldoen aan de
voorwaarden voor effectief lidmaatschap,
maar waarvan religieuzen actief zijn in
Nederlandstalige voorzieningen voor
gezondheids- of ouderenzorg.

• In het kader van een samenwerkingsverband
staat het VVI ook in voor dienstverlening
aan de ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en
verzorgingstehuizen die aangesloten zijn bij
het Nationaal Verbond voor Medisch
Sociale Verenigingen van de Landsbond
der Christelijke Mutualiteiten (NVMSV).

• Sinds de statutenwijziging van 22 april 2005
kan het VVI ook toegetreden leden hebben:
rechtspersonen die de missie van het VVI
niet onderschrijven maar die er wel respect
voor opbrengen.

1.5. Aangesloten
Instellingen

• Algemene ziekenhuizen

• Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen, initiatieven voor be-
schut wonen en centra voor geestelijke
gezondheidszorg

• Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen,
serviceflats, dagverzorgingscentra en centra
voor kortverblijf

1.6. Het VVI is voor 
zijn leden

• Een bron van informatie en advies

• Een ontmoetingsplaats waar ideeën worden
uitgewisseld, visies ontwikkeld en standpun-
ten bepaald, waar gezamenlijke problemen
worden onderzocht en druk overleg plaats-
vindt in vaste commissies en werkgroepen

• Een spreekbuis in de contacten en onder-
handelingen met de overheid over het te
voeren gezondheids- en ouderenzorgbeleid

• Een vertegenwoordiger in tal van officiële
en particuliere advies- en overlegorganen,
zowel op het niveau van Vlaanderen als
federaal en internationaal

1.7. Dienstverlening

De dienstverlening aan de leden bestrijkt een
groot aantal domeinen: 

• Ziekteverzekering 
en financiële vraagstukken

• Bedrijfskunde en statistiek

• Erkenning

• Investeringen

• Juridische en fiscale vraagstukken

• Gezondheids-, medisch en sociaal recht

• Ethische aangelegenheden

• Pastoraal

• Medische, paramedische en verpleegkundige
vraagstukken
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• Kwaliteitsbeleid

• Vorming

• Milieuzorg

• Logistiek

1.8. Publicaties
Vrijwel dagelijks vertrekt er vanuit het VVI
informatie naar de leden. Deze informatie-
stroom krijgt vorm in verschillende soorten
publicaties:

• VVI-Expres voor dringende en vertrouwelij-
ke informatie die uitsluitend bestemd is
voor de aangesloten voorzieningen

• Verbondsnota’s voor algemene en techni-
sche informatie die bestemd is voor de aan-
gesloten voorzieningen en voor een aantal
beleidsmakers

• Basis- en gecoördineerde teksten: wetten
en reglementeringen

• Modelteksten en brochures

• Studies en rapporten van contactdagen en
congressen van het Verbond

Eind 2006 verscheen Hospitalia voor de laatste
keer. Hospitalia was een driemaandelijks vak-
tijdschrift voor beheerders, directies en kader-
leden van voorzieningen voor gezondheids- en
ouderenzorg.

Hospitalia doorliep een hele evolutie. Bij de
splitsing van VVI en FIH in 1978 koos het VVI
er voor om het tijdschrift – dat toen al 22 jaar
bestond – te blijven behouden. Onder de
enthousiaste impuls van dhr. Guido Verfaillie,

ononderbroken hoofdredacteur/redactiesecre-
taris/ eindredacteur verscheen de volgende 29
jaar elk trimester een Hospitalia-nummer.
Zowel naar vorm als naar inhoud evolueerde
het concept Hospitalia met de jaren mee. De
laatste jaren werd Hospitalia hoe langer hoe
meer een forum om ook mensen uit het werk-
veld de kans te geven om te publiceren. Op die
manier konden ervaringen worden gedeeld
met anderen, wat een meerwaarde creëerde
voor het oorspronkelijk geleverde werk.
Daardoor droeg het tijdschrift bij aan een
positieve beeldvorming over de sector.

Het VVI bezint zich momenteel over een alter-
natief communicatiemedium.

Een deel van de publicaties kan geraadpleegd
worden op de VVI-website www.vvi.be

1.9 Raad van Bestuur
Voorzitter:

Dhr. G. Van Oevelen

Gedelegeerd bestuurder: 
Dhr. R. De Rycke

Sectorvoorzitters:
Dhr. J. Van Camp 

Dhr. J. Vijverman 

Dhr. D. Van Hoecke

Leden:
Zr. C. Bostijn 

Dhr. B. Bruggeman 

Dhr. J. Cartuyvels 

Dhr. P. Cokelaere
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Dhr. E. De Clercq

E.H. Vicaris L. De Geest

Dhr. P. Degadt

Dhr. J. Deleu 

Mevr. M. Engelen 

Dhr. W. Geysen 

Mevr. N. Kempeneers

Mevr. V. Lambert 

Dhr. G. Leysen

Dhr. F. Mallems 

Dhr. B. Massart 

Mevr. A. Moens 

Dhr. J. Poncelet 

Dhr. G. Rusch

Dhr. P. Schepkens 

E.Br. R. Stockman 

Dhr. F. Vanbel 

Dhr. F. Vancauwenberghe

Dhr. B. Van Daele

Zr. I. Vandelannoote 

Dhr. M. Vanhauwenhuyse 

Dhr. W. Vantyghem

Dhr. E. Wauters

1.10 Medewerkers

Directiecomité
Dhr. Guido VAN OEVELEN
Voorzitter

Dhr. Jef VAN HOLSBEKE
Sectorcoördinator geestelijke 
gezondheidszorg

Dhr. Tarsi WINDEY
Sectorcoördinator ouderenzorg

Dhr. Daniel DEVOS
Sectorcoördinator algemene ziekenhuizen 

Dhr. Kris DE KOKER
Administratief Coördinator

Stafmedewerkers
Dhr. Frederik COUSSEE
Financieel-economische aangelegenheden
algemene ziekenhuizen

Dhr. Wouter DECAT
Geestelijke gezondheidszorg

Dhr. Leo DU LAING
Geestelijke gezondheidszorg

Dhr. Chris GASTMANS
Ethiek

Mevr. Chris GEMIN
Juridische aangelegenheden

Mevr. Saskia MAHIEU
Financieel-economische aangelegenheden 
ouderenzorg

Mevr. Isabel MOENS
Financieel-economische aangelegenheden 
ouderenzorg

Mevr. An-Sofie NEIRYNCK
Pers en Communicatie

Mevr. Ingrid NOLIS
Financieel-economische aangelegenheden 
ziekenhuizen, RIZIV-aangelegenheden

Mevr. Klaartje THEUNIS
Sociaalrechtelijke aangelegenheden
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Dhr. Maurice TUERLINCKX
Financieel-economische aangelegenheden 
algemene en psychiatrische ziekenhuizen

Dhr. Roel VAN DE WYGAERT
Ouderenzorg

Dhr. Dominic VERHOEVEN
Geestelijk adviseur

Dhr. Yves WUYTS
Geestelijke gezondheidszorg

Systeembeheer en databank
Dhr. Frank VANMARSENILLE
Systeembeheer

Dhr. Wouter VANGOSSUM
Systeembeheer

Mevr. Nadine WUYTS
Secretaresse

Boekhouding
Mevr. Gilberte JACQUEMIJN
Boekhouding

Secretariaat
Mevr. Greet SELDERSLAGHS
Hoofd secretariaat

Mevr. Gert VAN CAPPELLEN
Directiesecretaresse

Mevr. Evelien DE LEENEER
Secretaresse

Mevr. Georgette PUTTAERT
Secretaresse

Mevr. Anita SCHEERS
Secretaresse

Mevr. Chris TEUGELS
Secretaresse

Mevr. Marianne TROCH
Secretaresse

Consulenten
Mevr. Debbie VERSCHUEREN
Consulente Sociale Maribel

Dhr. Jules BAERT
Milieu- en veiligheidsproblematiek

In 2006 ging de heer Pierre Jossart, sector-
coördinator Algemene Ziekenhuizen, op 
pensioen. Hij werd als coördinator opgevolgd
door de heer Daniel Devos.

Op 15 december 2006 maakten mevrouw
Carine Boonen en de Raad van Bestuur van
het VVI in onderling overleg een einde aan de
samenwerking.

In 2006 zijn de volgende medewerkers in
dienst getreden: mevrouw Greet Selderslaghs
en mevrouw Marianne Troch.

Mevrouw Isabel Moens en mevrouw Ingrid
Nolis zijn deeltijds gedetacheerd als kabinets-
medewerker van de federale minister van
Volksgezondheid en Sociale Zaken.
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1.11 Bestuurlijke organisatie

Vzw’s leden
Vzw’s congregationele leden

Directie en medewerkers

Permanente sectorale
werkgroepen

Tijdelijke werkgroepen Tijdelijke werkgroepen Tijdelijke werkgroepen

Permanente sectorale
werkgroepen

Permanente sectorale
werkgroepen

Commissie voor Ethiek

Algemene vergadering

Intersectorale Commissies:

pastoraal

sociale verhoudingen

vorming

verpleegkundige 
en paramedische zorg

strategie ouderenbeleid

Raad van bestuur

Sectoraal bestuurscollege
geestelijke gezondheidszorg

Sectoraal bestuurscollege
ouderenzorg

Sectoraal bestuurscollege
algemene ziekenhuizen

Bureau

Regionale Coördinatiecomités
en Provinciale Bureaus
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2.1. Sociale Problematiek

Uitvoering Sociaal Akkoord
Het sociaal akkoord voor de private non-profit
instellingen van de gezondheidssector d.d. 26
april 2005 heeft de agenda van de sociale
partners gedurende het hele jaar 2006 nog
bepaald. De meeste punten werden uitgewerkt
in collectieve arbeidsovereenkomsten:

• de verhoging van de toeslag tot 56 % voor
nachtdiensten op zon- en feestdagen

• het bediendestatuut voor verzorgenden:
verzorgende arbeid is gekwalificeerd als
intellectuele arbeid

• een functiecomplement voor verpleegkun-
dige en paramedische diensthoofden met 18
jaren baremieke anciënniteit

• de toekenning van een attractiviteitspremie,
naast de reeds bestaande eindejaarspremie

• de verlaging van de drempel van het aantal
werknemers voor de syndicale delegatie, nl.
tot 20 werknemers

• het toekennen van voordelen eigen aan
bedienden (opzeggingstermijnen door werk-
gever en gewaarborgd maandinkomen bij
ziekte en ongeval) aan arbeiders met 5 jaren
anciënniteit in de federale gezondheidssec-
toren

Het afsluiten van deze collectieve arbeidsover-
eenkomsten werd door de betrokken ministers
als een conditio sine qua non gesteld voor het
vrijgeven van de jobs die aangekondigd werden

in het sociaal akkoord. Zo onder meer de
tewerkstelling in het kader van de RVT-recon-
versie.

Eens het VVI de zekerheid gekregen had dat de
beloofde tewerkstelling effectief zou 
toegekend worden als de collectieve arbeids-
overeenkomsten getekend werden, ging het
VVI dan ook – als eerste werkgeversorganisatie
– op 30 juni 2006 over tot ondertekening
ervan.  Dankzij dit engagement hebben de
instellingen van de ouderensector in de
zomermaanden eindelijk kunnen genieten van
de eerste fase van de reconversie.

De overige werkgeversorganisaties hebben in
de loop van de zomer het voorbeeld van het
VVI gevolgd, zodat in september de collectieve
arbeidsovereenkomsten door iedereen onder-
tekend werden.  Ze gelden nu dan ook voor de
gehele betrokken sector.

Twee themata van het sociaal akkoord werden
niet besproken in het paritair comité, met
name de onmiddellijke vervanging van afwezige
werknemers en de bekendmaking en naleving
van dienstroosters. Deze syndicale eisen maken
evenwel integraal deel uit van het sociaal
akkoord van 2005. De verdere toekenning van
tewerkstelling wordt tot op heden gelinkt aan
de uitwerking van deze 2 onderwerpen.

Op vraag van het VVI werden deze punten 
verwezen naar een aparte werkgroep, waar
naast de vakorganisaties en de federale 
overheid, ook de vertegenwoordigers van 
de publieke sector deel van uitmaken.
Arbeidsduur is immers een van de (weinige)
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materies die zowel voor de private als voor de
openbare gezondheidszorginstellingen op
dezelfde wijze gelden.

De krijtlijnen waarover allen het eens waren
na een eerste reeks van ontmoetingen, werden
uitgeschreven in een protocolakkoord. Voor de
ziekenhuizen zou gepoogd worden om tot het
jaareinde tot concrete oplossingen te komen,
voor de RIZIV-sectoren werd respijt gegeven
tot de lente van 2007.

Onder impuls van het VVI ontstond er relatief
snel een eensgezind werkgeversstandpunt
inzake onmiddellijke vervanging. Aangezien de
federale overheid een aantal van de beloofde
jobs van bestemming wijzigde en deze nu toe-
wijst aan de onmiddellijke vervanging, is het
voor het VVI vanzelfsprekend dat er enkel van
dergelijke vervanging kan gesproken worden
in de ziekenhuizen, meer bepaald in het zorg-
departement, en dit op eenzelfde wijze als de
mobiele equipes gereglementeerd zijn.

De dienstroosterproblematiek is een dans op het
slappe koord. Enerzijds zijn er de verwachtingen
van de werknemers, met name maximale 
voorspelbaarheid en minimale opgelegde
flexibiliteit, anderzijds zijn er de noodwendig-
heden van de dienstverlening en de juridische
beperkingen en grenzen terzake. Werkgevers-
en werknemersorganisaties hebben hieromtrent
sterk uiteenlopende verwachtingen. Hoewel
reeds enige weg is afgelegd, bleek in 2006 het
water nog te diep om tot gezamenlijke 
oplossingen te kunnen komen.

Als klap op de vuurpijl beëindigde de sociale

inspectie haar (de facto) moratorium en werd
ze terug actief in de gezondheidszorgvoorzie-
ningen. De moeilijke combinatie van werk-
baarheid, haalbare werkdruk en jobvoldoening
met de naleving van enkele andere juridische
regels van arbeidsduur kwam hierdoor scherp
in de schijnwerpers te staan.

Voor het VVI dienen deze knelpunten samen-
gebundeld te worden met de 2 hogervermelde
themata. Hieraan adequate oplossingen verlenen
zal de uitdaging voor 2007 vormen.

Het sociaal akkoord heeft ook financiële
gevolgen voor de instellingen; niet alle kosten
worden immers gedragen door de overheid.
Voor het VVI is op dit vlak de maat vol. Het VVI
zal er over waken dat een volgend sociaal
akkoord geen meerkost voor de instellingen
met zich meebrengt.

Sociale Maribel 
De sociale maribel voor de private non-profit-
sectoren is het resultaat van de wil van rege-
ring en sociale partners om een systeem te
ontwerpen eigen aan de betrokken sectoren in
het kader van maatregelen ter bevordering
van de werkgelegenheid. Het was hun wil
hieromtrent een systeem te ontwerpen dat
werkelijk tewerkstelling creëert op basis van
de "mutualisering" van paritair beheerde RSZ-
bijdrageverminderingen.

Tot nu liet de sociale maribel de creatie toe
van 11.200 VTE*, goed voor meer dan 17.000
effectieve arbeidsplaatsen.  Men mag stellen
dat de sociale maribel op zich de laatste jaren

Jaarverslag
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goed is voor 50 % van de verhoging van de
tewerkstelling in de non-profitsectoren.

Men kan dus besluiten dat de sociale maribel
qua jobcreatie een zeer performant systeem is.
De sociale maribel ontwikkelde zich daarbij in
sectoren waar de noden inzake jobcreatie
belangrijk waren en blijven. Het is dus van
essentieel belang om de sociale-maribel-
inspanning in stand te houden. Daarvoor 
dienen evenwel de dotaties van de fondsen
opgetrokken worden. 

Twee niveaus van versterking zijn dus nodig,
namelijk de huidige achteruitgang van het
systeem tegengaan om zo ontslagen te vermij-
den, en de herinvestering in jobcreatie.

Het huidig systeem kent drie knelpunten:

• Het verschil tussen het aantal arbeidsplaatsen
die het recht openen op de RSZ-verminde-
ring zoals in 2002 vastgelegd en het aantal
arbeidsplaatsen volgens de berekeningen
van de RSZ.  Dit verschil zou tot een vermin-
dering van de dotaties leiden.

• De herschikkingen in het paritaire comité
305 kunnen als gevolg hebben dat bepaalde
fondsen niet meer over voldoende dotaties
zouden beschikken voor de financiering van
de huidige gesubsidieerde arbeidsplaatsen,
laat staan voor nieuwe.

• De niet-indexering van de dotaties en dus
van de subsidiëring van de arbeidsplaatsen
vermindert de mogelijkheden tot subsidiëring
ervan geleidelijk.

Bij gebrek aan tegemoetkoming aan deze drie
knelpunten is het risico reëel dat de dotaties

en dus het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen
vermindert, met ontslagen en inkrimping van
het arbeidsvolume als gevolg.

De sociale partners hebben dan ook bij de
federale overheid aangedrongen om tot 
constructieve oplossingen te komen. De patro-
nale organisaties hebben bij de kabinetten van
Werk en Sociale Zaken volgende verlangens
kenbaar gemaakt:

1. Toepassen van een indexering

2. Verrekenen van de meer significante 
aangroei van het werkgelegenheidsvolume
in bepaalde sectoren

3. Wegwerken van anomalieën

4. Behouden van een vaste link tussen het
aantal recht openende werknemers en het
bedrag van de bijdragevermindering

De kleine budgettaire marge van de federale
overheid en de huidige politieke constellatie
hebben er echter toe geleid dat enkel een
gunstige overgangsmaatregel voor 2007 beko-
men werd.  Voor het VVI werd dit in het najaar
cruciaal, opdat fondsen noch instellingen in
2007 negatieve effecten zouden ervaren. 
De overige tijdelijke regeling blijft voor de
VVI-instellingen gunstig uit te vallen.

De overige punten werden verwezen naar een
volgende regering.

In het najaar ontstond in de sector van de
ouderenzorg daarenboven enige commotie
rond toegekende tijdelijke tewerkstelling. 

Dat bepaalde tewerkstelling ± 544 halftijdse
jobs na 2006 niet verder door het fonds kunnen
gefinancierd worden, heeft te maken met de

Intersectorale werking
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natuur zelf van de gebruikte middelen.
Deze middelen komen immers uit niet-recur-
rente reserves die het fonds op 31 december
2004 (historisch) opgestapeld had. Het fonds
stond hier voor een eenvoudige keuze. Ofwel deze
reserves koste wat het kost en hoe tijdelijk ook
wijden aan tewerkstelling, ofwel het geld
terugstorten aan de staat (recuperatiefonds). 

Het fonds (met de VVI-vertegenwoordigers)
besliste in alle logica in het kader van een
tewerkstellingsplan het accent te leggen op
jobs in eigen sector en dit zelfs voor bepaalde
duur en een beperkt aantal werknemers per
instelling. Jammer genoeg beschikt het fonds
nu niet meer over voldoende reserves om de
tijdelijke jobs te verlengen. 

De wijziging van de reglementering terzake
laat de fondsen echter geen nieuwe niet-
recurrente reserves toe (buiten de 5 % regle-
mentaire reserve). Het VVI zal evenwel niet
nalaten elke volgende opportuniteit tot job-
creatie (vermoedelijk pas na 2007), te benut-
ten ten voordele van de leden.

Functieclassificatie
In 2002 werd de vzw IF-IC opgericht met als
doel een functieclassificatiesysteem uit te
werken, waarin eveneens aandacht besteed
werd aan een gedetailleerde en bruikbare be-
schrijving per functie. Daarnaast zou ook een
weginginstrument opgesteld worden, zodat
het geheel aan functies verdeeld kon worden
in functiefamilies en klassen. Tegen eind 2005
was deze oorspronkelijke opdracht gerealiseerd.
Vooraleer een dergelijk systeem echter effec-

tief in instellingen geïmplementeerd kan 
worden, dienden nog een aantal eventuele
hindernissen of moeilijkheden preventief
besproken te worden.  Vandaar dat de technische
werkgroep (paritair samengesteld) begin 2006
weer van start ging om onder meer een aantal
procedures uit te werken: de toewijzingspro-
cedure, de beroepsprocedure en de onder-
houdsprocedure.  

Tegen juni 2006 waren deze noodzakelijke 
bijkomende afspraken gemaakt, terwijl in juli
het door IFIC uitgewerkte systeem van func-
ties, hun beschrijving en hun weging officieel
goedgekeurd werd binnen het Paritair Comité.
Daarmee was dus het startschot gegeven om
de testfase te laten aanvangen, waarbij in een
aantal instellingen getracht zou worden om de
effectief bestaande functies in te passen in het
classificatiesysteem.

De resultaten van deze testfase worden in de
loop van 2007 verwacht, waarna de sociale
partners opnieuw samen zullen zitten om de
eventuele toepassingsproblemen uit te klaren.
Op termijn zal eveneens gestart worden met
het uitwerken van een aangepast verlonings-
instrument.

Personeelsenquête
Inzicht in het personeelsbestand van onze
instellingen is essentieel voor een goede
belangenvertegenwoordiging. Daarom organi-
seerde het VVI in 2006 een nieuwe editie van
de tweejaarlijkse personeelsenquête.

De inhoud van de enquête week enigszins af
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van de gegevens die 2 jaar geleden opge-
vraagd werden. Een aantal themata bleef
behouden – soms licht aangepast –, zoals
onder meer de vraag naar het statuut, het
geslacht, de arbeidsduur en de functie.
Daarnaast werden ook een aantal nieuwe
onderwerpen toegevoegd, zoals de vraag naar
de leeftijd van de werknemers en hun behaalde
dienstanciënniteit.

Zonder nog grote wijzigingen aan te brengen
aan de inhoud van de enquête, zullen deze
gegevens tweejaarlijks opgevraagd worden. Op
die manier zal getracht worden een beeld te
geven van de evoluties in het personeelsbe-
stand van de VVI-instellingen.

De ter beschikking gestelde gegevens werden
ondertussen voor de drie VVI-sectoren afzon-
derlijk verwerkt. Tevens werd er ook een 
globale analyse gemaakt van alle VVI-instel-
lingen. Die geeft een overzicht van de gelijke-
nissen en verschillen die bestaan tussen de
drie sectoren.  Alle leden zullen deze analyse
ontvangen.

Uitvoering Generatiepact
Op de valreep van 2005 verscheen de wet op
het Generatiepact nog in het Belgisch
Staatsblad. Dit was meteen de voorbode van
talrijke koninklijke en ministeriële besluiten
die in 2006 het daglicht zouden zien ter uit-
voering ervan. De Generatiepactwet mag
immers niet als een afgewerkt geheel gezien
worden, maar wel als een verzameling van tal
van maatregelen die nog moeten omgezet
worden in concrete wetgeving. Deze maatre-

gelen hebben vooral tot doel oudere werkne-
mers aan te moedigen om langer te blijven
werken, en dat via verschillende initiatieven.

Hieronder staan enkele reeds verschenen 
wetten en koninklijke besluiten die uitvoering
geven aan een aantal maatregelen van het
Generatiepact:

• Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2006, de
Wet van 20 juni 2006 en Koninklijk Besluit
van 26 november 2006 voeren een aantal
wijzigingen door in de reglementering
betreffende outplacement. Aan de werkgever
wordt de verplichting opgelegd outplace-
ment aan te bieden aan werknemers vanaf
45 jaar, die op hun beurt ook steeds 
verplicht zijn hieraan mee te werken.
Bovenstaande verplichtingen zijn opgelegd
op straffe van een aanzienlijk hoge bijko-
mende administratieve geldboete bij niet
naleving.

• Het Koninklijk Besluit van 22 maart 2006
voert een speciale patronale sociale zeker-
heidsbijdrage in voor sommige aanvullende
vergoedingen, waaronder bijvoorbeeld de
Canada Dry-regeling, maar met uitsluiting
van het conventioneel brugpensioen.

• Drie Koninklijke Besluiten van 29 maart
2006 en vier Koninklijke Besluiten van 10
november 2006 zorgen voor de uitvoering
van het Generatiepact wat betreft de 
wijzigingen aan het systeem van de start-
baanovereenkomsten en de daarmee samen-
hangende doelgroepvermindering jongeren.

Intersectorale werking
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• Het Koninklijk Besluit van 1 september 2006
roept een start- en stagebonus in het leven,
met de bedoeling deeltijds leerplichtige 
jongeren aan te moedigen zich in het 
arbeidsproces te integreren.

Naast deze reeds uitgevoerde maatregelen,
zijn er nog een aantal themata waarvan 
wijzigingen in de regelgeving worden aange-
kondigd, maar die tot op dit moment nog niet
in definitieve regelgeving zijn gegoten. Het
gaat hier onder meer over de volgende punten:

• Tijdskrediet: Met het oog op het ontmoedigen
van vervroegd uittreden, zou de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 77ter aangepast
worden, zodat de oudere werknemers ge-
makkelijker toegang krijgen tot het systeem
van 4/5e tijdskrediet, onder meer door het
laten vallen van de drempel van 5% en het
verlagen van de anciënniteitsvoorwaarde
voor hen.  Buiten een aantal uitzonderlijke
gevallen zal de uitkering voor het voltijds
tijdskrediet bovendien beperkt worden tot
één jaar.

• Brugpensioen: Tenzij men tot één van de
voorziene uitzonderingensgevallen behoort,
zal de algemene leeftijdsvereiste voor brug-
pensioen opgetrokken worden tot 60 jaar.
Eén van de uitzonderingen vormen de werk-
nemers tewerkgesteld in een zwaar beroep,
meer concreet in wisselende ploegen. Het
spreekt voor zich dat de bepaling van de
precieze inhoud van deze begrippen reeds
heel wat discussies met zich heeft meege-
bracht.  Herhaaldelijk werden er vanuit het
VVI, vaak in samenwerking met de CSPO*,

voorstellen geformuleerd om tot een voor
de non-profit aanvaardbare definitie te
komen.

Zowel de besprekingen betreffende tijdskre-
diet, als deze betreffende de zware beroepen
in het kader van brugpensioen konden niet
afgerond worden binnen de Nationale
Arbeidsraad tegen eind 2006. De verdere
bespreking hiervan werd dan ook voorzien in
het Interprofessioneel Akkoord 2007-2008.

• Tewerkstelling laaggeschoolde jongeren:
Eveneens in het Generatiepact werden 1000
jobs beloofd aan de non-profit sector voor
de tewerkstelling van laaggeschoolde jon-
geren. Voor de VVI-instellingen betreft dit
meer concreet bewakers in de ziekenhuizen,
kinderverzorgsters in pediatrische diensten
en chauffeurs in dagverzorgingscentra.
Ondanks het feit dat de geplande datum van
inwerkingtreding voorzien werd op 1 juli
2006, is deze maatregel tot op heden nog
steeds niet effectief uitgevoerd.

2.2 Het ethisch debat
Als christelijk geïnspireerde organisatie neemt
het VVI actief deel aan het debat over ethische
vragen met betrekking tot de gezondheidszorg
en de ouderenzorg. Het stimuleert ook de aan-
gesloten voorzieningen om zich over ethische
kwesties in de zorgverlening te beraden. Hier-
voor is in het VVI de commissie voor ethiek
werkzaam en maakt een ethicus deel uit van
de VVI-staf.

Jaarverslag
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Het euthanasiedebat
Gedurende het hele jaar 2006 werd aandacht
besteed aan het euthanasiedebat. In de ver-
zorgingsinstellingen werden grote inspannin-
gen geleverd voor de ontwikkeling van een
instellingsgebonden ethisch beleid inzake
euthanasie en andere medische beslissingen
omtrent het levenseinde.

De resultaten van de studie ‘Ethisch beleid
inzake euthanasie in katholieke verzorgingsin-
stellingen’ werden gepubliceerd in drie inter-
nationale tijdschriften (Health Policy, Journal
of Advanced Nursing, Patient Education and
Counseling). De leden werden van de resulta-
ten op de hoogte gebracht.

Het debat inzake euthanasie bij personen met
dementie werd voorbereid.

De verzorgingsinstellingen werden uitvoerig
geïnformeerd over de onderzoeksresultaten
betreffende de betrokkenheid van verpleeg-
kundigen bij euthanasie.

Cirkels van zorg
De ethische problemen in de zorg voor ouderen
werden uitgebreid bestudeerd. De resultaten
van deze studie verschenen in het boek ‘Cirkels
van zorg: ethisch omgaan met ouderen’
(Davidsfonds Leuven). Het boek kende een
tweede druk. Het was de inzet van talrijke 
vormingsinitiatieven.

De studiedag ‘Cirkels van zorg: ethiek in zorg
voor ouderen’ op 8 februari 2006 was een

groot succes. Meer dan 450 deelnemers parti-

cipeerden aan deze studiedag. De studiedag

werd in november herhaald in Kortrijk. Een

groot gedeelte van de lezingen van de studie-

dag werden gebundeld in een themanummer

van ‘Tijdschrift voor Geneeskunde’. Dit thema-

nummer werd aan alle participanten gratis

bezorgd.

Ethische adviezen van de VVI-
commissie voor ethiek

De commissie heeft zich het hele jaar beraden

over de ontwikkeling van Advies 10 ‘Eutha-

nasie bij personen met dementie: een princi-

piëel standpunt’. Het advies werd goedgekeurd

door de Raad van Bestuur en vervolgens be-

zorgd aan de instellingen. Tevens werd een

begin gemaakt met Advies 11 betreffende de

commercialisering in de gezondheidszorg.

2.3. De RIZIV-begroting 2007
Het regeringsvoorstel dat op 16 oktober 2006

werd neergelegd in de Algemene Raad van het

RIZIV, werd met een kleine meerderheid goed-

gekeurd. De christelijke en onafhankelijke

mutualiteiten onthielden zich, de sociale part-

ners en de regeringsbank stemden voor.   

Overeenkomstig het regeerakkoord bedraagt

de begrotingsdoelstelling 2007 (vertrekkende

van de doelstelling 2006, verhoogd met de

groeinorm van 4.5% en de gezondheidsindex

van 1.92%) 19,613 miljard euro. 

Intersectorale werking
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De grote lijnen van het voorstel bevatten: 
• De verbetering van patiëntenbescherming

via de invoering van het “OMNIO”-statuut.

• Een verbetering van de dekkingsgraad van
chronisch zieken. 

• Om de budgettaire zekerheid te garanderen
werd eveneens een Fonds voor de toekomst
van onze gezondheidszorg opgericht. Dit
systeem, waarmee van start werd gegaan in
2006, met 80 miljoen euro, krijgt hier een
nieuwe bijkomende functie: het anticiperen
op de uitdaging van de vergrijzing en het
tegengaan van een begrotingsoverschrijding.  

Tevens werd het Reservefonds binnen de
begroting voor de geneesmiddelen van 79
miljoen euro opgetrokken tot 100 miljoen
euro.

• Voor de sector van de ziekenhuizen werden
de volgende lijnen getrokken: 

— nieuw systeem voor de financiering en
de prijsstelling van implantaten 

— de dagziekenhuisfinanciering wordt op-
getrokken 

— er worden middelen voorzien voor de
pijnbehandeling in het dagziekenhuis 

— er zijn maatregelen getroffenen om de
structurele herfinanciering te vervroegen
voor ziekenhuizen die geen honoraria-
supplement aanrekenen in een dubbele
of meerpersoonskamer 

— er werden positieve maatregelen getrof-
fen om de kwaliteit in de ziekenhuizen te 
verbeteren en te ondersteunen (kwali-
teitscoördinator, comité voor de kwali-
teitsbewaking) 

— er wordt een financiering van de borst-
klinieken voorzien 

— er worden proefprojecten voor de
ziekenhuisapotheek voorzien 

— de financiering van de MZG registratie
en nieuwe MVG 2 

— de implementering van een zorgpro-
gramma geriatrie. 

• Voor de sector van de ouderenzorg werden
de betere financiering van het kortverblijf,
een tegemoetkoming van de ziekteverzeke-
ring in het vervoer van en naar het dagcen-
trum voorzien,  en een betere omkadering
van personen met dementie.  
De regering stelt voor om het in aanmerking
nemen van de reële anciënniteit in de finan-
ciering van de ROB/RVT meer te doen over-
eenstemmen met de structuur van het per-
soneel van de instellingen.  

• Voor de sector van de geestelijke gezond-
heidszorg werden de volgende prioriteiten
gesteld. 

— De PVT worden geconfronteerd met een
verouderende bevolking die meer ver-
pleegkundige en kinesitherapeutische
verzorging nodig heeft. Er werd voorge-
steld het kwalificatieniveau te herzien
en op te trekken, door een verzorger
door een A1 te vervangen. 

— Overheveling van het bedrag van het
BFM van psychiatrische ziekenhuizen
naar de proefprojecten in de psychiatri-
sche thuiszorg. Het voorstel bestaat erin
deze proefprojecten structureel te
maken door het budget van onderdeel
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B4 van het BFM over te hevelen naar het
budget van de initiatieven beschut wonen.

— Verbetering van de werkingskosten bin-
nen de initiatieven voor beschut wonen
zodat deze hun begeleidingsfunctie kun-
nen financieren. 

— In het kader van de implementatie van
de beleidsnota van de minister van
Sociale Zaken en van de herziening van
de wet op de jeugdbescherming, stelt de
regering volgende maatregelen voor:
uitbouw brugfunctie tussen de GGZ
actoren onderling en de voorzieningen
en diensten van het beleidsdomein
Justitie en Welzijn, uitbreiding van een
aantal forensische K-bedden, uitbreiding
van de capaciteit van K-bedden, ontwik-
keling en uitbreiding van outreach 
hulpverlening vanuit en door de GGZ
georganiseerd naar voorzieningen en
opvangstructuren van Justitie (o.a. Ever-
berg) en voorzieningen en diensten van
Welzijn (gesloten en open gemeen-
schapsinstellingen voor bijzondere
jeugdzorg, MPI,…) 

— De regering stelt eveneens voor de functie
van de liaisonpsychiatrie in de grote 
steden verder te ontwikkelen door voor
de ziekenhuizen van deze steden een
psychiater en een verpleegkundige te
financieren die, in het kader van de
urgenties van de MUG, belast zijn met de
behandeling van patiënten met sympto-
men van psychiatrische aandoeningen. 

• Voor de artsenhonoraria werden twee invals-
hoeken belicht: enerzijds een herwaardering

van de huisartsengeneeskunde door onder-
meer een verhoging van het budget voor de
wachtdiensten van huisartsen in de grote
steden en een verbetering van de financiering
van stages in de huisartsengeneeskunde, en
anderzijds een gerichte herwaardering van
de nomenclatuur in bepaalde specialiteiten
voortzetten (nieuwe herwaardering van de
toezichthonoraria van pediaters in zieken-
huizen, financiering nomenclatuur geriatrie,
herwaarderingen van de verplaatsingen die
worden uitgevoerd door de Dringende
Medische Hulpverlening, ..)

• Tot slot bevat het voorstel de voortzetting van
de uitvoering van het social profit akkoord.

2.4. VIPA

Sinds 2001 verminderden de beschikbare 
subsidiebudgetten voor infrastructuur van
ziekenhuizen en ouderenzorg. Dit leidde tot
onaanvaardbare achterstanden in nieuwbouw
en vervangingswerken. De Vlaamse Gemeen-
schap rondde in 2005 een studieronde af in
een zoektocht naar een alternatieve subsidië-
ringregeling voor het VIPA. Hierbij werd 
vooral aandacht besteed aan formules die
berusten op privaat-publieke samenwerkings-
vormen (PPS). 

Tijdens een hoorzitting van het Vlaams
Parlement eind 2005 werd het eindverslag van
de werkgroep gepresenteerd. Dit rapport con-
cludeerde dat in de huidige stand van zaken
PPS voor de sector geen alternatief is. Het
gebrek aan ervaring met PPS en het ontbreken
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van een juridisch en technisch kader maken
een implementatie op korte termijn niet haal-
baar. Het VVI heeft zich bij dit standpunt 
aangesloten. Het VVI wees er ook op dat de
meerwaarde van PPS op korte termijn voor de
sector niet werd bewezen.
Met deze conclusies werd op het kabinet van
minister Vervotte in alle stilte – en zonder
overleg met de sector – gewerkt aan een alter-
natieve oplossing. Deze oplossing werd even
verrassend naar timing als inhoud in 2006
naar buiten gebracht. 

In het nieuwe systeem wordt de uitbetaling van
de subsidies gespreid over 20 jaar, gekoppeld
aan voorwaarden waaraan jaarlijks moet wor-
den voldaan om uitbetaling te krijgen. Daar-
enboven is de uitbetaling afhankelijk van de
beschikbaarheid van budgetten bij de overheid.
In deze nieuwe formule wordt de instelling
geacht om zelf in te staan voor de volledige
financiering van het project via leningen en/of
eigen middelen. De financieringskosten van de
leningen worden gedekt, maar op forfaitaire
wijze en niet voor de reële kost. De waarborg
van het Waarborgfonds, actueel 40%, wordt
verhoogd, maar slechts tot 90% van het
bedrag waarop de subsidie berekend wordt. 

Door het niet langer uitbetalen van de subsi-
dies in een ‘éénmalige’ storting verslechtert de
solvabiliteitspositie van de instellingen ten
overstaan van de banken. Samen met de onze-
kerheid over de jaarlijkse uitbetaling van de
subsidies en de beperkte dekking van de inte-
resten en de waarborging door het Fonds,
betekent dit dat de financiële risico’s voor de

instellingen toenemen. Dit kan zich vertalen in
een toename van de interestvoeten en in
extremis zelfs tot een weigering van de 
banken om kredieten te verlenen.

Het VVI heeft een principiële afwijzende hou-
ding aangenomen tegenover deze nieuwe
regeling. Het VVI heeft duidelijk gesteld dat de
sector niet het slachtoffer wil worden van de
debudgetteringspolitiek van de Vlaamse over-
heid en de verschuiving van verantwoordelijk-
heden en financiële risico’s die hiervan het
gevolg zijn. De onverzettelijke houding van de
minister heeft het VVI ertoe genoodzaakt zich
te focussen op de technische aanpassingen
van het voorstel in plaats van het debat ten
gronde te kunnen voeren.

Het VVI maakte een nota met technische
opmerkingen en voorstellen over aan het kabi-
net van minister Vervotte in een poging om de
risico’s voor de instellingen tot een minimum
te beperken. Slechts een beperkt aantal van de
voorstellen werd aanvaard en in het besluit – dat
medio 2006 werd gepubliceerd – opgenomen.

Het VVI zocht intussen ook contact met de
banksector om een meer gedetailleerde
inschatting van de financiële gevolgen voor de
sector te kunnen maken. Belangrijk voor de
banken is dat voldoende waarborgen geboden
worden om het risico van het niet of slechts
gedeeltelijk uitbetaald krijgen van subsidies in
te dekken. Een aantal pistes waarbij solidari-
teit tussen de instellingen een belangrijke rol
spelen, werden afgetoetst. Deze gesprekken
zullen begin 2007 worden afgerond.
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Ook met het kabinet van minister Vervotte
werd eind 2006 contact gezocht om alsnog de
scherpste kanten van de nieuwe subsidiëring-
regels bij te schaven. Deze contacten zullen in
2007 worden verder gezet.

2.5. Welzijn op het werk 
Leefmilieu - Energie - 
Ruimtelijke Ordening -
Volksgezondheid

Welzijn op het werk
• Een meer uitgebreide toelichting werd 

verspreid op de nieuwe wetgeving ter
bestrijding van ernstige ongevallen op het
werk. Meer bepaald ging het over hoe het
onderzoek en de aangifte van een dergelijk
arbeidsongeval dienen te gebeuren om de
aanstelling van een externe deskundige
door de overheid - om deze taken uit te
voeren - te voorkomen.

• Gezien de wijziging van de wetgeving
betreffende de coördinatie op tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen werd op de VVI-
website in de rubriek Intersectoraal/Themata
een uitgebreide nota geplaatst “Tijdelijke of
Mobiele Bouwplaatsen na 22 april 2006”.
Hierin wordt deze belangrijke wetgeving
nader toegelicht.

• De aandacht werd gevestigd op onder andere:

— de nieuwe asbestwetgeving;

— de verstrenging van de verplichte maat-

regelen tegen de risico’s van lawaai op
het werk;

— te verwachten versoepeling van de ARBIS.

• Het VVI werkte mee aan het initiatief van
IDEWE om voor de bejaardeninstellingen
gratis een CD-ROM ter beschikking te 
stellen met toelichting over de wetgeving
inzake welzijn op het werk, leefmilieu,
noodplanning, brandveiligheid, criminaliteit,
voedingsmiddelenhygiëne, verzekeringen,
allerlei activiteiten, …

• De ziekenhuizen werden ingelicht over de
nieuwe methodiek (DYRIBS) die de federale
overheid belast met het Toezicht op het
Welzijn op het Werk voor deze instellingen
voortaan zal toepassen bij een inspectiebe-
zoek in plaats van de vroeger gehanteerde
“Inspectie-index”.

• In de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk werden bij de
besprekingen van de voorstellen over nieuwe
welzijnswetgeving daar waar nodig de
belangen verdedigd van de non-profit 
sector in het algemeen en van de zorginstel-
lingen in het bijzonder.

Leefmilieu
• De nieuwe te volgen procedure voor de

opstelling en de indiening van het Integraal
MilieuJaarVerslag, versie 2006, werd nader
toegelicht.

• VLAREM I – Meldings- en Vergunningsplicht
Gezien het belang van deze wetgeving voor
alle instellingen werd op de VVI-website in
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de rubriek Intersectoraal/Themata een uit-

voerige nota geplaatst “MVD-VLAREM I –

anno 2006”. De veelvuldige wijzigingen van

deze wetgeving zullen in deze nota worden

opgenomen.

• Afvalstoffenbeheer in zorginstellingen
Het VVI nam deel aan een werkgroep door

de OVAM samengesteld, met de bedoeling in

een nabije toekomst een nieuw vademecum

ter beschikking te stellen voor de zorginstel-

lingen. Hierin zouden de verplichtingen

inzake het afvalstoffenbeheer in zorginstel-

lingen uitvoerig worden toegelicht.

• Eco-efficiëntie in zorginstellingen
De instellingen werden geïnformeerd over

de mogelijkheid deel te nemen aan een door

de Vlaamse overheid georganiseerde gratis

eco-efficiëntiescan.

Het VVI nam ook deel aan het project 

“eco-care” opgezet door Ecolife, dat een

aangepast instrument wil aanreiken aan de

zorginstellingen tot uitvoering van een

interne milieuzorg: beperking van gebruik

van energie, materialen en goederen...

Ruimtelijke Ordening en Energie

• Op de VVI-website werd de uitgebreide nota

“Stedenbouwkundige Vergunning na 8
februari 2004” geactualiseerd, en dat in de

rubriek Intersectoraal/Themata. Dit gebeurde

naar aanleiding van belangrijke wijzigingen

van de wetgeving hieromtrent.

• Energieprestatieregelgeving voor nieuw-
bouw en verbouwingen
Deze wetgeving – van toepassing voor alle
aanvragen voor een Stedenbouwkundige
Vergunning na 1 januari 2006 – werd 
uitvoerig toegelicht, niet alleen in Verbond-
nota’s, maar ook in een nota “Energiepres-
tatieregelgeving”. Deze nota zal blijvend 
worden geactualiseerd bij de te verwachten
wijzigingen en aanvullingen op deze wetge-
ving.

• Het VVI verstrekte zijn leden informatie over
de mogelijkheid van gratis installatie – door
de distributienetbeheerders elektriciteit –
van een energieboekhouding in de zorg-
instellingen. Dit gebeurde ingevolge subsi-
diëring door de Vlaamse Regering.

• Alternatieve VIPA-financiering
Een overzicht werd gegeven van de bij het
VVI beschikbare informatie inzake ruimtelijke
ordening, leefmilieu, arbeidsveiligheid en
andere federale en gewestelijke wetgeving,
los van de voor de verschillende sectoren
van toepassing zijnde erkenningsnormen of
–criteria waarmee rekening dient gehouden
bij zowel het ontwerp als de realisatie van
een bouwproject.

• Brandveiligheidsnormen voor 
bejaardeninstellingen
De publicatie van deze nieuwe normen laat
nog altijd op zich wachten en is nog niet
voor binnenkort. Ondertussen werden de
betrokken instellingen ingelicht over de
stand van zaken en de manier waarop de
nieuwe normen zullen in voege treden na
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
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Volksgezondheid
• Legionella

Een ontwerp van nieuwe legionellawet-
geving is opgesteld. Vóór publicatie dient
een studie afgewerkt naar de best beschik-
bare technieken voor legionellabeheersing
in sanitaire systemen, vermits deze zal 
verplicht worden voor nieuwe hoogrisico-
inrichtingen (verpleegafdelingen in algemene
ziekenhuizen en bejaardenvoorzieningen).

• Voedingsmiddelenhygëne
Het VVI verstrekte toelichting bij de wijzi-
gingen van deze wetgeving begin 2006. Het
betreft onder meer: 

— het vervangen van de vergunning van
beperkte duur voor de exploitatie van
een keuken door een toelating van
onbeperkte duur, bij het verstrijken van
een eerder verleende vergunning;

— de vervanging van de vergoeding te beta-
len bij het verlenen van een vroegere
vergunning door een jaarlijkse heffing
ter financiering van het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.

2.6. Intersectorale
Commissie Verpleging
en Paramedische Zorg

De Intersectorale Commissie Verpleegkundige
en Paramedische zorg besteedde in 2006 eens
te meer heel wat aandacht aan het debat

over de relatie tussen zorg en hulp: over de
afbakening van de beroepsuitoefening van
verpleegkundigen, de zorgkundigen en ver-
zorgenden en de logistieke helpers.

Zo vroeg federaal minister Demotte aan de
CSPO, als koepel van alle werkgeversorganisa-
ties uit de non-profit sector, een advies uit te
brengen over het te maken onderscheid tussen
hulp en zorg. Daartoe werd een werkgroep
opgericht waarin experten participeerden uit
zowel welzijnszorg,  thuiszorg, thuisverpleging
als verzorgingsinstellingen. 

Het VVI beklemtoonde dat hulp en zorg niet
op zich te onderscheiden begrippen zijn en
telkens moeten benaderd worden vanuit de
concrete zorgsituatie. Het behoort tot de kern
zelf van de bescherming van kwetsbare en
zorgafhankelijke mensen dat zorgverlening
uitgevoerd wordt door bekwaam opgeleid per-
soneel. 
Daarom heeft het VVI er steeds voor gepleit
dat niet alleen verzorgenden in verzorgingsin-
stellingen, maar ook in de thuiszorg en ook
opvoeders in instellingen voor gehandicapten-
zorg, de mogelijkheid zouden hebben om in
hun beroepsuitoefening erkend te worden
onder een beschermd label van “zorgkundige”.

Ook de Vlaamse minister van Welzijn en
Gezondheid vroeg en verkreeg over dit onder-
werp een advies van de Vlaamse Gezond-
heidsraad, naar aanleiding van het ontwerp-
decreet over de niet-medische hulpverlening.

In 2006 werden eindelijk de uitvoeringsbesluiten
gepubliceerd over de registratie van personen
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die aanspraak kunnen maken op het label
“zorgkundige”. In december kwam de medede-
ling dat voor 20 januari 2007 alle personen
aangemeld moesten worden die in aanmer-
king kwamen voor de collectieve registratie-
procedure.

Binnen de Intersectorale Commissie werd in
2006 ook nog werk gemaakt van de opvolging
van de in- en uitstroom van verpleegkundigen
en verzorgenden in het beroep.

Tot slot werd vanuit de Intersectorale
Commissie ook bijgedragen aan de diverse
adviezen die door de NRZV* werden geformu-
leerd over de structurering van het verpleeg-
kundig departement, de opdrachten en de
opleidingsvereisten van het hoofd van het ver-
pleegkundig departement, de hoofdverpleeg-
kundigen en middenkaders. 

Ook aan de adviezen over de inhoud van het
verpleegkundig dossier en de vereisten inzake
vormvereisten en de randvoorwaarden voor
het voorschrift inzake gedelegeerde medische
handelingen aan verpleegkundigen werd mee-
gewerkt.

2.7. Subcommissie Pas-
toraal AZ en GGZ (PAPZ)

Het afgelopen jaar stond voor de subcommis-
sie volledig in het teken van de visieontwikke-
ling over pastorale zorg in christelijk geïnspi-
reerde ziekenhuizen. Het pastoraal beraad op
12 september 2006 was een hoogtepunt in dit

reflectieproces over het wat en het hoe van
pastorale zorg. De subcommissie presenteerde
er de werktekst over het thema, en nodigde
enkele academici en ervaringsdeskundigen uit
om hierop te reflecteren en suggesties te 
formuleren. 

De visietekst zet in een eerste deel de coördi-
naten uit waarop pastorale zorg gesitueerd
moet worden. Het relationele mensbeeld
vormt hiervoor het noodzakelijke beginpunt.
Dit brengt ons bij de situering in het integrale
zorgaanbod van het ziekenhuis. Er wordt een
belangrijk onderscheid ingevoerd tussen pas-
torale zorg en de pastorale zorgfunctie, om te
beklemtonen dat pastoraal meer omvat dan
het takenpakket van de pastor. 
In het tweede deel wordt de inhoud van pas-
torale zorg ontplooid volgens de situering die
in het eerste deel geschetst werd. Dit deel
beantwoordt vooreerst de vraag naar de inspi-
ratie, de beweegredenen van de pastorale
zorg. Daarna wordt uiteengezet hoe pastoraal
vorm krijgt in de relatie met patiënten 
enerzijds, en in relatie met het ziekenhuis
anderzijds. Het derde deel focust op het beleid
en zet de inzichten uit de voorgaande delen
om in een sterk pleidooi voor integratie van de
pastorale zorg in het geheel van de zieken-
huisorganisatie.
Verder finaliseerde de subcommissie de
Verbondsnota over ‘Pastorale zorgverlening,
wacht- en weekenddiensten in algemene en
psychiatrische ziekenhuizen’, en werkte zij
mee aan de pastorale nieuwsbrief over
‘Pastorale zorg en psychotherapie’.
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Tenslotte moeten nog enkele veranderingen in
de samenstelling van de subcommissie vermeld
worden. In het voorjaar namen wij afscheid
van Toon Perneel, die zich in de commissie
jarenlang en met grote betrokkenheid heeft
ingezet voor de ziekenhuispastoraal. Toon ver-
tegenwoordigde het vicariaat Brussel en werd
opgevolgd door Dik Madder. 
In het najaar van 2006 namen wij ook afscheid
van Dirk Snackaert, die vanuit Caritas Vlaams-
Brabant Mechelen steevast een constructieve
bijdrage leverde. Hij werd opgevolgd door
Gunter Schollaert, die naast zijn functie als
coördinator ziekenhuispastoraal in het diocees
ook deeltijds pastor is in het regionaal zieken-
huis Sint-Maria te Halle.

2.8.Subcommissie 
Pastoraal
Ouderenzorg (POZ)

Het werkjaar opende voor de subcommissie
pastoraal ouderenzorg met een trilogie over
pastorale zorg bij dementerende ouderen. Er
was vooreerst een omvangrijke Verbondsnota
over het thema, waarin de commissie haar
visie uitwerkte over de specifieke pastorale
zorg voor dementerende personen. De nota
focust eerst op dementie zelf, en ontvouwt
daarna de gepaste pastorale basisattitudes. 
Er worden ten slotte ook een aantal thema’s in
detail uitgewerkt (het pastoraal gesprek, liturgie
en sacramenten bij dementerende ouderen, de
ethische vragen, de relatie met familieleden). 

In april verscheen vervolgens een themanummer
van de Pastorale Nieuwsbrief over pastoraal bij
dementerende ouderen. De subcommissie
werkte samen met de redactieraad van de
Pastorale Nieuwsbrief en legde in het thema-
nummer de nadruk op de praktische kant van
de zaak.

De trilogie werd afgesloten met een studiedag
op 16 mei: ‘Pastorale zorg bij dementerende
ouderen. Tussen vasthouden en loslaten’. Ook
hier werd gepoogd om niet enkel in theorie,
maar vooral vanuit de praktijk van de dagelijkse
zorg te belichten hoe pastorale zorg voor
dementerende ouderen er kan uitzien.

Het volgende thema op de agenda van de sub-
commissie is de relatie tussen de pastorale
zorg en de animatieve zorgfunctie in het
woon- en zorgcentrum. In de loop van 2007
zal hierover een verbondsnota verschijnen. 

Omdat dit thema de onderliggende vraag naar
de identiteit van de pastorale zorg in christe-
lijk geïnspireerde ouderenzorgvoorzieningen
naar de oppervlakte brengt, zal de commissie
zich in 2007 grondig over deze vraag beraden.

2.9. Federale Commissie
“Rechten van de
patiënt”

De plenaire vergadering bekrachtigde enkele
adviezen die naar minister Demotte werden
doorgegeven: een advies betreffende de 
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aanwijzing van de vertrouwenspersoon, een
advies over de toegang tot het patiëntendos-
sier door de nabestaanden van een overleden
patiënt, een advies over de uitbreiding van het
klachtrecht… Of de minister met deze advie-
zen al dan niet rekening houdt en in welke
mate, valt af te wachten.

De werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg
kwam regelmatig samen. Desondanks staat de
werkgroep nog ver af van een definitief advies
aan de plenaire. Het is duidelijk dat op een
aantal punten (bijvoorbeeld therapeutische
exceptie) het standpunt van de patiëntenor-
ganisaties en van de ziekenhuisorganisaties
ver uit elkaar liggen. Een werkgroep ad hoc
binnen het VVI volgt deze materie van nabij.

2.10. VVI-contacten met
VBO* en Voka*

2.10.1. VBO
Op 21 september 2006 lanceerde het VBO haar
witboek “ ‘Dare & Care’ - internationalisering
van de Belgische medische sector.”
Volgens VBO zijn durf en zorg immers de
geschikte ingrediënten voor het uitbouwen
van een internationale medische dienstverle-
ning in het algemeen en de behandeling van

buitenlandse patiënten in België in het bijzonder.

Om dit alles te realiseren, wenst het VBO een
sectorcel op te richten waaraan ziekenhuizen,
industrie, kmo’s, sectorvertegenwoordigers…
tegen betaling kunnen participeren. 
Deze sectorcel heeft zichzelf de missie gesteld
om het internationaliseren van de Belgische
know-how en goede reputatie van onze
gezondheidszorg te stimuleren, te vermarkten
en dit proces te coördineren. Hiertoe formu-
leert ze volgende doelstellingen:

• het aantrekken van buitenlandse patiënten
op een ethisch verantwoorde en financieel
aanvaardbare manier

• de creatie van bijkomende niet-gesubsidi-
eerde tewerkstelling in België

• het promoten, stimuleren en verkopen van
de Belgische E-Health Care

Het is de bedoeling dat de sectorcel in 2007
onder de vorm van cvba wordt opgericht en
dat participanten via een kapitaalsdeelname
vertegenwoordigd zijn in de sectorcel. De 
sectorcel zal dan actief prospecteren in Europa
en de rest van de wereld om buitenlandse
patiënten naar België te halen voor verzorging
en om de Belgische zorgindustrie een toe-
gangskanaal te bezorgen tot externe markten.
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Intersectorale werking

* VBO: Verbond van Belgische Ondernemingen
* VOKA: Vlaams Netwerk van Ondernemingen
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2.10.2. Voka

Het jaarlijkse Vokacongres van 17 oktober
2006 stond dit jaar in het teken van sectoren
waar er nog potentieel is voor economische
groei, innovatie en jobcreatie. Eén van de 
sectoren die Voka in het kader van deze
opdracht aflijnde, is de gezondheidszorg. 

Ter voorbereiding van het congres organiseerde
Voka daarom een specifieke stuurgroep
‘gezondheidszorg zonder grenzen’. Het VVI
participeerde hierin. De stuurgroep moest
nadenken in welke mate het potentieel van de
sector van de gezondheidszorg kan ingezet
worden om meer welvaart, jobs en economi-
sche activiteit in Vlaanderen en (ver) daarbuiten
te creëren. 
Belangrijk hierbij is dat Voka erkent dat de
gezondheidszorg niet louter een kostenpost is

maar socio-economisch van bijzonder belang
is en toegevoegde waarde creëert.

In opvolging van haar congres wenst Voka een
project te lanceren dat nagaat in welke mate
een ondernemingsgerichte aanpak kan toege-
past worden op de gezondheidszorg, zodat de
toegevoegde waarde van de gezondheidszorg
– in samenspel met de ondernemingswereld –
kan blijven groeien.
Voka wenst hiertoe een strategie op poten te
zetten om te komen tot meer efficiëntie en
innovatie in de gezondheidszorg, mede door
producten, diensten en processen rondom zorg
te identificeren die hiertoe in aanmerking
komen.

Het spreekt vanzelf dat het VVI deze initiatie-
ven van dichtbij opvolgt om de eigenheid en
de belangen van de leden binnen onze huidige
maatschappelijke context te vrijwaren.

Intersectorale werking
Jaarverslag

2006
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3.1. Ouderenzorgbeleid
slechts na uitvoering
sociaal akkoord

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad
om een begin van uitvoering te geven aan het
derde protocolakkoord rond het ouderenzorg-
beleid.

Heel wat interkabinettaire werkgroepen wer-
den op permanente basis opgericht om de dia-
loog tussen federale en regionale overheden te
verankeren in de realisatie van gezamenlijke
afspraken, de verschillende klemtonen en de
beleidsruimte die potentieel gecreëerd werd in
het kader van dit meerjarenplan, nauwgezet
op te volgen.

Voor de voorzieningen was het lange tijd
afwachten. Het akkoord heeft – net als zijn
voorgangers – immers het gecompliceerde
Belgische karakter met coördinatie tussen de
verschillende overheden. Daarenboven werd
de uitvoering ervan gekoppeld aan het wel-
slagen van het sociaal meerjarenplan. Dit
betekende voor de private sector het tijdig
afsluiten van een aantal CAO’s.

Het was wachten tot de zomermaanden 2006
vooraleer federaal minister Demotte groen
licht gaf voor de uitbreiding van de RVT-
programmatie in België voor 2005 en 2006.
Dit was voor de instellingen slechts het begin
van een administratieve cascadeprocedure. 
Resultaat: een regularisatie en facturatie in
het laatste kwartaal van 2006… voor bij-

komende RVT-woongelegenheden vanaf 
1 oktober 2005.

Voor de Vlaamse gemeenschap poogde Vlaams
minister Vervotte wel tijdig haar prioriteiten in
de toewijzing van de verkregen RVT-equivalen-
tiebudgetten vast te leggen. De realisatie daar-
van via de wettelijke procedures neemt echter
per definitie steeds enkele maanden in beslag.

Zowel op het niveau van het sociaal overleg
als op het vlak van het te realiseren Vlaams
ouderenzorgbeleid, heeft het VVI heel wat
constructieve stappen gezet om de bijkomende
middelen op een evenwichtige en rationele
manier toe te wijzen aan de sector. Het 
perspectief op 2008 en volgende jaren blijft
echter onzeker. 
Alhoewel het budgettair groeipad uitgetekend
werd tot 2011, blijft ook de realisatie daarvan
gekoppeld aan elementen van het sociaal
akkoord. Een sociaal akkoord dat nog onder-
handeld wordt tussen de federale overheid en
de sociale partners.

De uitvoering van het federale protocol-
akkoord ouderenzorg is op deze manier een
permanente illustratie van de te complexe
bevoegdheidsverdeling in België.

Woon- en zorgcentra ondervinden aan den
lijve hoe moeilijk het samenspel is tussen de
verschillende overheden: ze worden de uitvoe-
ring van hun opdracht voortdurend gecon-
fronteerd met de grenzen van efficiënt beheer.

In 2006 besliste de Vlaamse minister om in de
eerstkomende twee jaar de middelen bijna

Sector Ouderenzorg
Jaarverslag

2006
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volledig te besteden aan het verhogen van het
aantal RVT-bedden. Op die manier krijgen
bijna 3300 bestaande woongelegenheden een
bijkomende erkenning als RVT. 
Met deze operatie wordt in 2006 een RVT-
dekkingsgraad van 76% bereikt in elk rust- en
verzorgingstehuis in Vlaanderen. Dat betekent
dat voor dat percentage eindelijk een billijke
erkenning en financiering gegarandeerd
wordt, en dat voor de reële zorgzwaarte in de
voorzieningen.

Tegelijkertijd nam de minister de beslissing om
10% van de rusthuiscapaciteit voor te behou-
den aan bewoners met een O- en A-profiel.
Het is een maatregel die moet vermijden dat
deze bewoners – onder druk van de RVT-
reconversie en –financiering – nog meer zouden
geweerd worden voor opname. Vandaag doet
zich daar immers al een belangrijke wachtlijst-
problematiek voor.

Totnogtoe werd slechts een beperkt percentage
van de extra middelen toegekend aan tijdelijke
zorgvernieuwingsprojecten en een geplande
verbeterde financiering van kortverblijf en dag-
verzorging.

Transparantie in dagprijzen 
en supplementen

Als late uitloper van de engagementen in
Protocol 2 (2003) werden voorstellen ingediend
om in het bejaardendecreet de erkenningsnor-
men rond dagprijs en supplementen vast te
leggen. Er ging heel wat discussie met de 
sector aan vooraf om te komen tot een 

aanvaardbare opsomming van wat in dagprijs
moet en wat als supplement kan opgenomen
worden.
Daarnaast werden een aantal bijkomende
principes omschreven waaraan de schriftelijke
overeenkomst met de bewoner moet voldoen.

Werkgroep RVT – Nationale
Raad voor Ziekenhuisvoor-
zieningen

In de permanente werkgroep RVT van de
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
(NRZV) werd in 2006 verder gewerkt aan wat
de minister eind 2004 had gevraagd te doen,
namelijk “een grondige reflectie te voeren over
de erkenningsnormen in een langetermijn-
perspectief, en daarbij rekening te houden met
de laatste evoluties op het terrein”.

De sinds bijna tien jaar ingezette herkwalificatie
van rusthuisbedden in RVT-woongelegenheden
brengt de dubbele reglementering (basis-
erkenning rusthuis door de gemeenschappen
en de bijzondere erkenning RVT vanuit een
federaal programmatie- en erkenningskader)
steeds scherper onder de aandacht, samen met
de administratieve overlast die voortkomt uit
de logge en dubbele erkenningsprocedures.
Vergelijking tussen beide wetgevingen leert
dat veel normen nu met elkaar overeenstem-
men, op een aantal fundamentele verschillen na.
De werkgroep formuleerde uiteindelijk een
advies dat tot drastische vereenvoudiging en
reductie van de RVT-normen zou kunnen leiden.

Jaarverslag

2006

Sector Ouderenzorg
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Daarnaast werd de discussie aangevat over
een nota vanuit het federale hygiëneplatform
(BABCOC) met betrekking tot beheersing van
zorginfecties in RVT’s. In eerste lezing werd
deze nota als verdienstelijk beoordeeld, doch
in zijn aanbevelingen te weinig aangepast aan
de specificiteit en diversiteit van de sector.

Een laatste erg belangrijk advies betrof de
structurele integratie in de RVT-wetgeving (en
RIZIV-financiering) van het project ten aanzien
van patiënten in permanent vegetatieve status
en minimaal responsieve status.

Vanuit de administratie werd nog een eerste
ontwerp van herziene RVT-enquête inge-
bracht. De RVT-enquête die vroeger jaarlijks
moest worden doorgestuurd, leverde nooit
enig bruikbaar gegeven voor beleidsontwikke-
ling en stierf een stille dood….

Haalbare opdrachten voor CRA’s*

Op initiatief van de ziekenfondsen en in het
licht van de progressieve RVT-reconversie,
werd in de RIZIV-overeenkomstencommissie
de RVT-wetgeving met betrekking tot de coör-
dinerend en raadgevend arts (CRA) grondig
geëvalueerd. In een aantal vergaderingen wer-
den de standpunten gehoord van geriaters,
hoofdverpleegkundigen, ouderenvertegenwoor-
digers, beheerders en de voogdij-overheden.

Op basis van de evaluatie van de rol en de
taken van de CRA werkt de ad-hocwerkgroep
aan voorstellen om de opdrachten in hun

haalbaarheid scherper te formuleren en zo
nodig aan te vullen.
Uiteraard komt hierbij ook de vergoeding ter
sprake. Naarmate de RVT-reconversie gereali-
seerd wordt, zal die vergoeding – door de kop-
peling ervan aan het aantal RVT-woongele-
genheden – automatisch toenemen.

3.2. Ouderenzorgbeleid in
stuitende doublures

De Vlaamse gemeenschap, andere regionale
overheden en de federale overheid zouden
complementair moeten zijn in het uitstippelen
van het ouderenzorgbeleid. Ten dele gebeurt
dit ook, in het eerder vermelde kader van de
protocolakkoorden. 
Op een aantal vlakken leverde 2006 echter een
aantal ernstige misverstanden op waarin
duidelijk verschillende beleidsaccenten werden
gelegd met de nodige spanning en onduide-
lijkheid als gevolg.

Enkele voorbeelden zijn :

• MRSA-aanpak en het ruimere beleid rond
infectiebeheersing.

• Introductie van het RAI-instrument.

• Wetgeving zorgkundige en verzorgenden.

• Integratie NAH-problematiek 
in RVT-programmatie

• RVT-normen

• Dagprijsreglementering

• …

Sector Ouderenzorg
Jaarverslag

2006

* CRA: Coördinerend en raadgevend arts
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Het VVI heeft steeds duidelijk een standpunt in
deze dossiers aangebracht naar de verschillen-
de overheidsinstanties.
Het blijft echter schrijnend vast te stellen dat
op voornoemde (en andere) dossiers bevoegd-
heidsconflicten blijven leiden tot getreuzel en
verwarring. Dit wordt door de sector zelf –
terecht – bijzonder kritisch bekeken.

3.3. Vlaamse ouderenzorg
in de steigers?

Woonzorgdecreet

Begin 2006 legde de VVI-werkgroep Woon-
zorgdecreet zijn adviezen voor aan het
bestuurscollege.

De voorafgaande opdracht was het formuleren
van de krachtlijnen en het kader waarbinnen
een woon- en zorgdecreet tot stand kan
komen. Dat decreet moet voldoende perspec-
tieven en garanties inbouwen voor het beter
inspelen op verwachtingen inzake woon- en
zorgcombinaties bij een groeiende groep van

kwetsbare ouderen met een verminderd zelf-

zorgvermogen.

Voor de werkgroep en het bestuurscollege

dient de Vlaamse overheid zich tijdens deze

legislatuur te engageren om een vernieuwend

en geïntegreerd woonzorgdecreet tot stand te

brengen. Dit kan door een gefaseerd tijdspad

op te stellen waarin alle noodzakelijke stap-

pen, de werkwijze en extra middelen worden

bepaald. 2009 is als perspectief de uiterste

datum om nog tijdig de verzilveringspiek op te

vangen vanaf 2010.

De beperkingen waarmee gewerkt moet worden

zijn echter niet gering: er is de bestaande

bevoegdheidsverdeling in het kader van de

huidige Belgische staatshervorming, en de

impact van verwante recente decreten in

Vlaanderen waarvan een deel zich nog moet

vertalen in uitvoeringsbesluiten.

Een illustratief schema hiervan, met de weer-

houden globale uitgangspunten en werkings-

principes staat op de volgende bladzijde.

Jaarverslag

2006

Sector Ouderenzorg
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Jaarverslag

2006

Ouderenzorg

Globale uitgangspunten Werkingsprincipes

Kaderdecreet Samenwerking tussen zorgaanbieders

Geïntegreerd decreet - welzijns- Continuïteit in zorgtraject

en gezondheidsaspecten

Geïntegreerd decreet - thuis- Traject van advies, informatie, toeleiding en 

en residentiële zorg opvolging

Doelgroep 60 jaar en ouder Participatie van ouderen

Gericht op de vraag, niet op het aanbod Gelijkwaardigheid van en tussen de 

verschillende actoren/aanbieders

Integratie programmatie en erkenning Gelijke behandeling van cliënten in de zorg 

Betaalbaarheid = normeren = financieren Ruimte voor innovatie 

en experimenteerruimte

Keuzevrijheid cliënt garanderen Diversificatie - verscheidenheid 

in het aanbod

Financiële toegankelijkheid vrijwaren Flexibiliteit

Preventiebeleid inzake woon- en leefkwaliteit Uniform beoordelingsinstrument

Uitbouw ouderenzorg op lokaal niveau Responsabilisering voorzieningen: 

aantoonbaarheid van geleverde kwaliteit 

van zorg
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Ouderenzorg
Jaarverslag

2006

Zelf gaf minister Vervotte in het voorjaar 2006
aan Prof. J. Pacolet en het HIVA* een beperkte
opdracht: het algemene kader voor een geïn-
tegreerd woon- en zorgdecreet omschrijven
op basis van het beschikbare materiaal.

In de loop van augustus 2006 werd een eerste
rapportering aan het kabinet overgemaakt.
Het betrof:
• Maatschappelijke en demografische achter-

grond
• Trends in de ouderenzorg
• Huidige decretale context en doelstelling

nieuw decreet
• Aanbod en knelpunten in de ouderenzorg in

Vlaanderen

• Betaalbaarheid

Buiten de door de overheid over de jaren heen
opgebouwde axioma’s gaat het bij de knel-
punten over:
• De woonkwaliteit in de zorg voor ouderen

• De samenwerking en afstemming in de
thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuis-
zorg

• Financiering en programmatie

• Specifieke doelgroepen, domotica, commer-
cialisering, relatie tot thuiszorg, …

De studie werd nog niet vrijgegeven, het VVI
werd er beknopt over geïnformeerd. In het
voorjaar 2007 zou minister Vervotte een
ontwerp van visietekst voorleggen en in het
Vlaamse parlement toelichten.

Het ambitieuze project voor een geïntegreerd
woon- en zorgdecreet werd niet meteen als
zodanig aangepakt. Men refereerde wel naar
het engagement in de Vlaamse regeringsver-
klaring, maar men hanteert eerder een stap
voor stap-benadering, waarbij gradueel verdere
aanpassingen aan bestaande wetgeving worden
doorgevoerd. 

Enkele hoofdlijnen zijn daarbij prioritair:

• Differentiatie serviceflats: al dan niet gelinkt
aan een woon- en zorgcentrum

• Een woon- en zorgcentrum is meer dan vier
muren op een campus en kan een specifieke
rol spelen in een woon zorgzonebenadering
(samenwerking met thuiszorg)

• Woon- en leefkwaliteit van ouderen (pre-
ventief luik) (levensloopbestendige wonin-
gen, nieuwe woonvormen)

• Kwaliteit van zorg- en dienstverlening: 
kwalificatie directie, inzet medewerkers

• Toeleiding naar zorg

In de informele contacten drong het VVI er
steeds op aan dat vanuit de Vlaamse gemeen-
schap in de nabije toekomst meer budgettaire
middelen zouden worden voorzien voor de
Vlaamse residentiële ouderenzorg, en dat op
het vlak van middenkaderfunctie, manage-
mentondersteuning en andere werkingsmid-
delen. 

Vlaanderen ontloopt op een te gemakkelijke
wijze de eigen verantwoordelijkheid, door

* HIVA: Hoger Instituut Voor de Arbeid
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geen nieuw beleid uit te stippelen buiten het
kader van de zorgvernieuwing in het federaal
meerjarenplan 2005-2010.

Vlaamse projecten

In 2006 werden door minister Vervotte een
aantal projecten opgezet met betrekking tot
de doelgroep van kwetsbare ouderen. 

Vooreerst gaf de minister – kaderend binnen
de budgetten voor 2005 – subsidies voor het
project Bouwstenen voor naadloze zorg, dat
door een samenwerkingsverband tussen het
VVI, Familiehulp en het Wit-Gele Kruis
Vlaanderen werd uitgevoerd. Dit project
onderzocht de stap- en struikelstenen voor
een meer afgestemde samenwerking tussen de
verschillende professionele zorgpartners,
betrokken in de zorg voor ouderen die gebruik
maken van de diensten van het dagverzor-
gingscentrum. In november 2006 werd het
eindrapport van het project overhandigd aan
de Vlaamse administratie en het kabinet van
de minister.
Het project onderzocht wat een succesvolle
samenwerking uitmaakt of tegenhoudt. De
conclusies lijken evidentie, maar zijn juist
daarom zo belangrijk. Om samen te kunnen
werken dient men elkaar te kennen, moet men
efficiënt met elkaar kunnen overleggen en
wisselt men onderling best ook relevante
informatie uit… Ingetrapte deuren, ware het
niet dat het terreinonderzoek gekoppeld aan

het project, aantoonde dat hier nog veel ruimte

voor verbetering is….

Momenteel bereiden de drie organisaties

gezamenlijk een publicatie voor waarmee ze

deze inzichten binnen hun organisaties ken-

baar kunnen maken. Allicht zal deze publicatie

ook in een gezamenlijk initiatief worden voor-

gesteld. Allicht ook is dit project voor de

betrokken organisaties een opstapje naar 

verdere samenwerkingsinitiatieven… 

Een ander initiatief waarmee de Vlaamse

minister uitpakte, is het Outreachproject voor
de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
(CGG) ten behoeve van de ouderen, verblij-
vend in de residentiële ouderenzorg.

Binnen dit éénjarig  project wil de minister bij

wijze van experiment GGZ*-competentie uit

de CGG (het gaat in totaal om  slechts enkele

VTE*) ter beschikking stellen van ouderen die

in rusthuizen wonen, hun omgeving, en de

voorzieningen zelf. 

CGG werden gevraagd om binnen dit project

te gaan samenwerken met één of meerdere

rusthuizen. Dit project loopt tot het najaar

2007, en zal mogelijk in kaart brengen op

welke wijze CGG-psychologen hun bijdrage

kunnen leveren  aan de hulpverlening binnen

het woon- en zorgcentrum. 

* GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg

* VTE: Voltijds Equivalent

Jaarverslag

2006

Sector Ouderenzorg

Binnenwerk DEEL 3 2006  15-06-2007  15:11  Pagina 48



49

De rusthuissector heeft echter behoefte aan
een meer structurele en substantiële aanpak
van de verschillende psychologische noden.
Naar aanleiding van de projectoproep werd bij
de minister dan ook aangedrongen op een
structurele, beleidsmatige aanpak, kaderend
binnen de meer algemene uitbouw van een
kwaliteitsvol middenkader en de manage-
mentfunctie in deze sector. 

Anders dan de andere sectoren die onder de
bevoegdheid van de minister vallen, kunnen
de ouderenzorgvoorzieningen niet genieten
van een structurele overheidsondersteuning
van kader en management…

Het VVI-RAI project: 
een pleidooi voor aansturing
van het voorzieningsbeleid
(mede) vanuit gedetecteerde 
zorgbehoeften…

Binnen de VVI-begroting 2005 werden middelen
voorzien om projectmatige ondersteuning te
bieden voor dossiers die voor de werking van
het VVI belangrijk blijken. De sector ouderen-
zorg opteerde ervoor om in eerste instantie
een project op te zetten rond het Resident
Assessment Instrument (RAI), en verder ook
een project rond zelfevaluatie, auditing en
accreditatie in de ouderenzorg op te zetten. 

Inspelend op de actualiteit (waarbij de federale
overheid de indruk geeft uit de startblokken te
willen hollen, terwijl de Vlaamse overheid een
eerder afwachtende houding aanneemt) wil

het VVI een eigen standpunt bepalen over de
mogelijkheden van het RAI-instrument, en
diens inzetbaarheid in de Vlaamse ouderen-
zorgvoorzieningen. Hiervoor werd bij aanvang
van 2006 een stuurgroep in het leven geroe-
pen, samengesteld uit gemandateerde VVI-
leden, experts en VVI-staf.
In eerste instantie ging de stuurgroep op zoek
naar meer informatie. Wat is RAI, hoe werkt
het, wat kan je ermee, waar vinden we terrein-
expertise…? Deze zoektocht leidde in eerste
instantie tot een advies, dat aan het Sectoraal
Bestuurscollege Ouderenzorg werd voorgelegd
in de zomer van 2006. 

Het advies is positief-kritisch tegenover het
RAI, en ziet in het instrument mogelijkheden
om het individuele zorgdossier te onderbouwen,
de organisatie van de zorgprocessen te opti-
maliseren, toe te zien op de kwaliteit van de
geleverde zorg, én om het voorzieningsbeleid
mede aan te sturen vanuit gedetecteerde
cliëntenbehoeften en de hieraan gekoppelde
zorginterventies.
Dit eerste advies van de stuurgroep VVI-RAI
stelde dat RAI inderdaad de moeite van verder
verkennen loont, en beval terreinexperimenten
aan binnen een aantal ledenvoorzieningen.
Deze experimenten moeten dan meer infor-
matie opleveren over de meerwaarde (wat
levert RAI ons op dat we nu niet weten), de
inzetbaarheid (wat vergt het om als voorzie-
ning met RAI te gaan werken?) en de opportu-
niteit (een eigen piste uitzetten of aansluiten
bij wat in het land rond RAI zal gebeuren?) van
het werken met RAI. 
Op basis van deze adviesnota werd het piloot-

Sector Ouderenzorg
Jaarverslag

2006
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project VVI-RAI uitgetekend, dat in 2007 zal
lopen. In dit project zullen 14 VVI-ouderen-
zorgvoorzieningen elk alle bewoners van 
minstens 1 afdeling “in vivo” opvolgen met
het RAI-systeem, en hun ervaringen desbe-
treffend rapporteren. 

Om dit project ten uitvoer te brengen werd
geopteerd voor het RAIview-tool. Deze web-
applicatie werd ontwikkeld door de
Nederlandse organisatie NedRAI. Voor de duur
van het project werd dan ook een samenwer-
kingsovereenkomst opgemaakt met NedRAI,
waarbij Prismant als consultingbedrijf de logis-
tieke ondersteuning voor het project biedt.

Het VVI-RAI project kan rekenen op heel wat
belangstelling bij de leden. Getuige hiervan de
talrijke aanwezigen op de 2 studienamiddagen
die het VVI over RAI en het VVI-RAIproject
organiseerde, en de respons op participatie
aan het VVI-RAI pilootproject.

De kwaliteitszorg in de
Vlaamse ouderenzorg-
voorzieningen tegen het licht
gehouden

2006 bracht voor de rust- en verzorgingste-
huizen wat 2005 voor de serviceflatgebouwen
en de “zuivere” rusthuizen bracht: de eerste
ronde van kwaliteitsinspecties. De dienst
Inspectie en Toezicht voor de Welzijns-
voorzieningen bepaalde begin 2005 de moda-

liteiten voor deze inspectie in de sector, en
ontwikkelde een reeks van inspectie-instru-
menten, telkens op hetzelfde stramien 
gebaseerd: gecombineerde erkennings- (of
opvolgings-) en kwaliteitsinspectie, met een
inspectie-instrument dat SMK’s* en erken-
ningsnormen aan elkaar koppelt, en een
inspectie die op zoek gaat naar “sporen” van
“geborgde kwaliteit” die in de praktijk van
zorg- en ondersteunende processen zijn terug
te vinden. Aantoonbaar maken van het
gevoerde kwaliteitsbeleid en alle procedures in
het kwaliteitshandboek opgenomen, en “aan-
getoonde kwaliteit” (het vinkje voor de betref-
fende SMK in het inspectieformulier) zijn hier-
bij van essentieel belang…

Het VVI organiseerde in 2006 een aantal work-
shops ter voorbereiding van deze nieuwe
inspectievorm, waarbij enerzijds duiding werd
gegeven rond de gehanteerde methodologie
en het wettelijke kader ervan, en anderzijds
(middels de fel gesmaakte inbreng van direc-
ties en kwaliteitscoördinatoren van hun eigen
inspectie-ervaringen) de praktijk van de kwa-
liteitszorg en de “tips and tricks” voor een
goede voorbereiding van deze inspectieronde
uit de doeken werden gedaan…

De kennismaking van de sector met deze nieuwe
inspectiemethodologie was grotendeels posi-
tief. Leden appreciëren de objectiviteit en de
welwillende neutraliteit van deze inspectie-
ronde en  zien de interne voorbereiding ervan
als een bruikbare doorlichting van de kwaliteit

* SMK’s: Sectorale Minimale Kwaliteitseisen
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van zorg binnen de voorziening. 

Anderzijds is er de bedenking dat dit soort
inspectie een enorme tijdsinvestering vergt,
zowel in voorbereiding als in de uitvoering ervan.
In de contacten met de dienst Inspectie en
Toezicht Welzijnsvoorzieningen blijft beper-
king van de administratieve overlast ten
gevolge van inspecties en allerhande bevra-
gingsprocedures dan ook hoog op het agenda
staan. De realisatie van Beter Bestuurlijk
Beleid in 2007 zal hier allicht vorderingen in
brengen…

3.4. Ziekteverzekering:
meer dan zorgfinan-
ciering en RIZIV

Het RIZIV-budget voor het jaar 2006 werd
voor de sector van de rustoorden, rust- en 
verzorgingstehuizen en centra voor dagver-
zorging vastgelegd op 1,667 miljard euro. Dit
betekende een stijging van 5,3% ten opzichte
van het jaar 2005, voornamelijk te verklaren
op basis van vergrijzingsindicatoren. 

Ruimte voor nieuwe initiatieven werd er voor-
zien binnen het derde protocolakkoord, dat
werd afgesloten tussen de federale overheid
en de gemeenschappen en gewesten, waar-
voor het budget kadert binnen het sociaal
akkoord van 26 april 2005.

Eind 2006 werd de begrotingsdoelstelling voor
de sector van de rustoorden, rust- en verzor-

gingstehuizen en centra voor dagverzorging
voor het jaar 2007 vastgelegd op 1,71 miljard
euro. Hierbij is ruimte gemaakt voor nieuw
beleid: 10% leegstand kortverblijf, de begelei-
ding door een verzorgende bij het transport
van en naar het centrum voor dagverzorging,
een betere omkadering voor dementerende
bewoners en een volgende stap in de financie-
ring van de reële anciënniteit van het zorgper-
soneel (invoering sprongen +4 en –4).

Voor de tweede keer op rij werd het budget
van het derde protocolakkoord volledig toege-
wezen aan de RVT-reconversie, zij het op 1
oktober 2006 met uitzondering van een voor-
afname op het budget voor 1 uur maatschap-
pelijk assistent per 15 rechthebbenden in het
centrum voor dagverzorging voor de brug-
functie naar de thuissituatie.

Studienamiddag “Federale financiering van
het Woon- en zorgcentrum”

Het VVI zette 2006 in met twee studienamid-
dagen over de federale financiering van het
woon- en zorgcentrum. Een toelichting van
deze financiering gebeurde door de Adviseur-
Generaal bij het RIZIV. 
Het VVI stelde op haar beurt een CD-ROM op
met alle bestaande RIZIV-regelgeving, bijko-
mende toelichtingen en VVI-rekenmodellen. 

Tijdens de studienamiddagen werden voldoende
kanttekeningen bij de federale financiering
van het woon- en zorgcentrum gemaakt,
onder meer door de voorzitter van de Finan-
cieel-economische werkgroep van het VVI.
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Financiering van het sociaal meerjarenplan
van 1 maart 2000

De RIZIV-financiering liep op wieltjes wat het
instellingsforfait betreft. De realisatie van de
financiering van de meerkost van het sociaal
meerjarenplan van 1 maart 2000, intussen
aangevuld met het sociaal akkoord van 26
april 2005, verliep echter veel moeizamer. Het
RIZIV kampte duidelijk met een gebrek aan
mankracht wanneer ook deze opdracht,
bovenop de reeds bestaande taken met
betrekking tot de gangbare RIZIV-tussenkom-
sten, opgenomen moest worden.

Afrekeningen voor definitieve tegemoetko-
mingen kwamen er in 2006 niet. Vooral voor
het derde luik, met name de financiering van
de meerkost van het sociaal meerjarenplan
voor het boven norm-zorgpersoneel en het
administratief, technisch en werkliedenperso-
neel, dienden de voorzieningen lang te wachten
op meer financiële duidelijkheid.

Het nieuwe controlesysteem op het correct
gebruik van de evaluatieschaal

Begin 2006 ontving de Overeenkomsten-
commissie van de rustoorden, rust- en verzor-
gingstehuizen en centra voor dagverzorging
van het RIZIV een gunstig antwoord van fede-
raal minister Demotte op haar vraag naar een
versoepeling van de regels betreffende de
controle en de sanctie op het correct gebruik
van het evaluatie-instrument KATZ. 

Het dossier liep echter heel wat vertraging op
bij de minister van Begroting die om bijkomende

simulaties bij het RIZIV vroeg. Er kon bijgevolg
geen aanpassing van het koninklijk besluit van
4 april 2003 meer in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd worden in het jaar 2006.

In de loop van 2006 werden de vragen van de
rusthuiskoepels wel positief beantwoord voor
wat betreft de ethische gedragscode voor de
lokale colleges met betrekking tot de werkwijze
tijdens de inspectiebezoeken. Tevens kwam er
een verdere verduidelijking van de richtlijnen-
nota met betrekking tot de interpretatie van
de afhankelijkheidscriteria van de evaluatie-
schaal KATZ, van toepassing vanaf 1 juli 2006.

3.5. BODA: een VVI-data-
bank ouderenzorg met
BODY!

De verschillende overheden trachten steeds
meer tot gegevensuitwisseling te komen.
Enerzijds om in het kader van administratieve
vereenvoudiging informatie efficiënter te ver-
werken, ook in het belang van de instellingen,
anderzijds om gegevens te verzamelen met het
oog op beleidsvoorbereidend werk.

Het VVI richtte in april 2004 een stuurgroep
datamanagement ouderenzorg op om haar
eigen databankproject verder te realiseren.
Ook voor het VVI is informatie een cruciaal
instrument om de belangen van de leden opti-
maal te kunnen verdedigen.

Op 10 mei 2006 stelde het VVI op een studie-
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namiddag haar eigen databank voor: BODA,
BeleidsOndersteunende Data-Analyse. Tijdens
deze namiddag kregen de leden toelichting
over de inhoud en het nut van deze databank. 

Vanaf diezelfde dag zijn geselecteerde en cor-
recte cijfergegevens beschikbaar op de VVI-
website. Het gaat hierbij niet alleen om

publiek beschikbare gegevens, maar ook om
andere data die het VVI bij verschillende over-
heden bijkomend kon verwerven. Daaren-
boven worden in de databank verschillende
verbanden gelegd die voor instellingsdirecties
interessant kunnen zijn in de dagelijkse be-
leidsvoering.
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Voor de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
was 2006 een jaar met ups en downs

Downs waren er voor de Centra voor Geestelijke
Gezondheid (CGG), die de lang vewachte en in
de Vlaamse regeringsverklaring aangekondig-
de uitbreiding van hun hulpverleningscapaci-
teit steeds verder voor zich uit zagen schuiven,
in het kader van de bespreking van de meerja-
renbegroting. Eind 2006 kwam uiteindelijk de
mededeling van minister Vervotte dat binnen
deze Vlaamse legislatuur geen substantiële
herfinanciering van het ambulante hulpverle-
ningsaanbod diende verwacht. 
Wel wou de minster – naar analogie met andere
beleidsdomeinen – met de sector een allesom-
vattende Vlaamse beleidsnota opstellen voor
de geestelijke gezondheid. Die GGZ-sector
begreep hier niets van. In de voorbije 10 jaar
had de sector zelf in talrijke adviezen dit globale
beleidskader uitgeschreven en bovendien
geconcretiseerd in concrete beleidsobjectieven
voor elk van de  leeftijdsfasen en deelproble-
matieken. 
Het opnieuw uitschrijven van dit beleidskader
kwam bij de sector dan ook over als een poli-
tiek manoeuvre om tijd te winnen, aangezien
alle financiële middelen voor de komende
jaren reeds toebedeeld zijn aan andere wel-
zijnsprioriteiten van de minister. 

Het enige lichtpunt was dat voor de meest
schrijnende en politiek gevoelige punten 
telkens zou gezocht worden naar meevallers
op de begrotingstafel. 
Intussen zouden de CGG het moeten doen met
de versnelde toewijzing van 12 van de 40 

voltijdsequivalenten die hen in het kader van
het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor
de periode 2005-2010 waren toebedeeld.
Ook de omschakeling van het Vlaamse bestuurs-
apparaat naar interne en externe verzelfstan-
dige agentschappen leverde bij de sector, maar
ook bij de betrokken ambtenaren niet veel
gevoelens op van dynamiek en enthousiasme.
Deze eerste fase van de uitvoering van het met
veel poeha aangekondigde “beter bestuurlijke”
Vlaanderen vertaalde zich voor de betrokken
ambtenaren in ontmoediging, leegloop, onder-
bemanning, openstaande vacatures en 
verwarring over de taakverdeling tussen de
agentschappen onderling. Een uitvoerigere
beschrijving van de belangenbehartiging in
2006 van het VVI als koepelorganisatie van de
CGG kan u lezen in het gelijknamig jaarver-
slag. 

Positief was dan weer de doorbraak die er in
2006 kwam in de financiering en de organisa-
tie van de geestelijke gezondheidszorg voor
psychiatrische patiënten met een gerechtelijk
statuut. 
Binnen de leeftijdsdoelgroep van de volwassenen
kwam er voor geïnterneerden een verruimde
en structurele financiering van zorg, deels binnen
reguliere ggz-voorzieningen en deels binnen
nog op te richten en te bouwen hoogbeveiligde
ziekenhuisvoorzieningen. 

Bijzonder positief was dat onder impuls van de
hele sector en de daarbij betrokken justitiële
diensten (Commissie voor de Bescherming van
de Maatschappij) ook Vlaams minister Vervotte
publiek het voortouw nam om bij de federale
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ministers van Sociale Zaken en Justitie de 
uitbouw van deze forensische zorg te bepleiten:
als samenhangende zorgschakels in het kader
van de realisatie van gespreide, werkings-
gebied-gebonden zorgtrajecten, geïntegreerd
in de werking van de reguliere GGZ-voorzie-
ningen en diensten. 
Wat later op het jaar volgde eenzelfde bena-
dering, toen naar aanleiding van o.a. de goed-
keuring in het federaal parlement van een
nieuw jeugdsanctierecht, ook voor de doel-
groep van de kinderen en jongeren zich de
noodzaak voordeed voor de uitbouw van GGZ-
zorgtrajecten voor minderjarige psychiatrische
patiënten met een gerechtelijk statuut. 
Het is onmiskenbaar de verdienste geweest
van o.a. de medewerkers van de kabinetten
van minister Demotte, minister Vanden-
bossche en minster Onkelinx, dat door hun
consequente en krachtdadig pleidooi voor de
uitbouw van forensische zorgtrajecten in de
begrotingsbespreking van november 2006 een
federaal plan, met de daarbijhorende financiële
middelen, werd goedgekeurd.

Een belangrijke stap vooruit werd gesteld
inzake betaalbaarheid en toegankelijkheid van
geestelijke gezondheidszorg door de goedkeu-
ring in 2006 van de financiering van de bege-
leidingsgebonden werkingskosten in Beschut
Wonen. De aanpassing van de staatstussen-
komst die er kwam in de financiering van de
eigen bijdrage van de PVT-bewoners in hun
huisvestingsprijs was dan weer eerder te be-
stempelen als een zuur-zoete maatregel. Meer
daarover is te lezen in de volgende rubrieken. 

Een gemengd gevoel was er in 2006 inzake de
financiering van de kosten van het psychia-
trisch ziekenhuis, in het bijzonder voor de
woon- en leefkosten (onderdeel B1) waar kleine
stapjes gezet werden naar een meer gelijke
financiering, zonder dat hierdoor de grote
onaanvaardbare verschillen werden weg-
gewerkt. Bovendien groeide in 2006 de onvre-
de over de ontoereikende financiering van het
verpleegkundig en therapeutisch personeel
(onderdeel B2), nochtans het werkinstrument
bij uitstek van de geestelijke gezondheidszorg.  

Positief was dat in 2006 het samenwerkings-
verband Anders Gewoon mocht rekenen op
een grote publieksbelangstelling. Anders
Gewoon is een meerjarenproject gericht op
positieve beeldvorming over geestelijke
gezondheid. 
In lokale en landelijke initiatieven wordt er
een brug geslagen tussen het grote publiek en
geestelijke gezondheid. In het kader van
Anders Gewoon waren er in 2006 meer dan 35
lokale projecten waarbij concrete ontmoetin-
gen werden gerealiseerd tussen het grote
publiek en mensen die als patiënt, familie,
naaste of als personeel betrokken zijn in gees-
telijke gezondheid. 
Ook werd in 2006 opnieuw een katern “Te
Gek” gepubliceerd in De Standaard. Er werd
ook een tweede “Te Gek”-CD opgenomen. Dit
ging gepaard met diverse optredens op grote
muziekpodia. 
Dit samenwerkingsinitiatief werd in 2006
mogelijk gemaakt mede dankzij steun van het
VVI , maar in het bijzonder door de financiële,
maar ook morele en daadwerkelijke steun van
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de 440.000 CERA-vennoten die in vele initia-
tieven ook actief participeerden aan de reali-
satie van vele projecten. 

Tot slot zal 2006 geboekstaafd blijven als het
jaar waarin de geestelijke gezondheidszorg-
sector samen met partners uit de eerste lijn,
uit justitie, uit kinderzorg, uit ouderenzorg, uit
welzijnszorg,… meer dan 120 therapeutische
projecten formuleerde. Dit om, uitgaande van
overleg over concrete patiëntsituaties, samen
te zoeken naar meer zorg op maat en meer
samenhang en continuïteit in de zorg voor
patiënten met ernstige en complexe psychia-
trische stoornissen. 

4.1. Zorgcircuits en 
netwerken: therapeu-
tische projecten en
transversaal overleg

Exploratie en voorbereiding
Tijdens de interministeriële conferentie van
december 2004 ondertekenden de federale,
gemeenschaps- en gewestministers van Volks-
gezondheid een interministeriële gemeen-
schappelijke verklaring waarbij het kader
gecreëerd werd voor een stapsgewijze realisatie
van het nieuwe geestelijke gezondheidszorg-
concept van levensfasegebonden zorgcircuits
en netwerken.
Reeds in de beleidsnota van minister Demotte
van mei 2005 werd duidelijk dat de exploratie

en voorbereiding van deze leeftijdsgebonden
GGZ-zorgprogramma's zou gebeuren via twee
complementaire benaderingswijzen: de op-
start van therapeutische projecten en het
opzetten van transversaal overleg.
In de begroting 2006 van het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid werden de nodige kredieten
ingeschreven voor de realisatie van dit
beleidsplan.  De benutting ervan bleef echter
uit, omdat de voorbereiding en het overleg dat
de opstart voorafging, veel meer tijd in beslag
namen dan initieel voorzien.  
Ook diende vooraf via koninklijke besluiten
een volledig regelgevend kader gepubliceerd
te worden om het RIZIV in staat te stellen de
therapeutische projecten te erkennen en te
financieren.

Nationaal begeleidingscomité

Teneinde coördinatie en afstemming te verze-
keren tussen enerzijds de therapeutische 
projecten die door het RIZIV worden aange-
stuurd, en anderzijds het transversaal overleg
dat door de FOD Volksgezondheid wordt 
geïnitieerd en opgevolgd, installeerde de fede-
rale minister in het voorjaar van 2006 een
overkoepelend begeleidingscomité.
In dit begeleidingscomité hadden niet alleen
de vertegenwoordigers van de betrokken fede-
rale, gemeenschaps- en gewestministers zitting,
maar ook vertegenwoordigers van overleg-
platforms, familie- en patiëntenverenigingen,
en vertegenwoordigers van koepelorganisa-
ties, ziekenfondsen en adviesraden werden in
dit begeleidingscomité opgenomen.
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Het begeleidingscomité kreeg de opdracht tot
afstemming en advies met betrekking tot de
therapeutische projecten en het transversaal
overleg.  De beslissingsbevoegdheid over deze
aangelegenheden bleef op ministerieel en
interministerieel niveau.

De "werkstukken" waarover het begeleidings-
comité in 2006 adviseerde waren:

• de operationele omschrijving van de beoogde
prioritaire patiëntenpopulatie die benoemd
werd als "personen met chronische en 
complexe psychiatrische stoornissen"

• het kader en de inhoudelijke en vormelijke
vereisten waaraan voorstellen inzake thera-
peutische projecten dienen te voldoen

• de doelstellingen en de concretisering van
de opdrachten van het transversaal overleg

• de toewijzing van opdrachten en daarbij
aansluitende middelen die in het kader van
het transversaal  overleg, aan de overleg-
platforms en het Federaal Kenniscentrum
dienen toevertrouwd te worden.

RIZIV-kader voor de selectie
van therapeutische projecten

Het is de verdienste geweest van de actoren
van de RIZIV-overeenkomstencommissie GGZ
en in het bijzonder van de ambtenaren van de
RIZIV-administratie, dat een zo ambitieus en
complex  project met de opstart van 78 thera-
peutische projecten in het voorjaar van 2007
mogelijk is gemaakt.

Het VVI heeft er samen met de andere partners
van de overeenkomstencommissie over ge-
waakt dat de therapeutische projecten zich
zouden inschrijven in de "exploratie" van de 
– in de toekomst te programmeren, te erkennen
en te financieren – leeftijdsfasegebonden en
voorzieningsoverschrijdende zorgprogramma's.
Ook kon het VVI waarborgen dat de CGG een
onmisbare initiatiefnemer dienden te zijn,
samen met een psychiatrisch ziekenhuis en/of
psychiatrische afdeling van een algemeen 
ziekenhuis. De geïntegreerde diensten van
thuiszorg (GDT's) werden als aanknopingspunt 
gekozen voor de samenwerking met de eerste lijn.

De officiële oproep tot indiening van de
therapeutische projecten, aanvankelijk voor-
zien voor mei 2006, werd uitgesteld tot 
oktober 2006. Pas op die datum werden de
Koninklijke Besluiten gepubliceerd die vereist
waren om de kandidaatstelling en de selectie
van de projecten reglementair te laten plaats-
vinden.

Door de opstart van de therapeutische projec-
ten zal in de komende drie jaar, in het kader
van een  patiëntgebonden overleg van GGZ-
actoren, onderling en in nauwe samenspraak
met partners uit de eerste lijn en andere acto-
ren uit voor de GGZ belangrijke levensdomei-
nen, kennis en ervaring opgedaan worden over
de wijze waarop aan patiënten met complexe
en (soms) langdurige psychische stoornissen
meer continuïteit en zorg op maat kan geboden
worden.
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Samenwerking koepels-
overlegplatforms

Het VVI heeft samen met de andere koepels en
met de overlegplatforms een zo complemen-
tair mogelijke voorbereiding en ondersteuning
van de therapeutische projecten voorgesteld
en vormgegeven. In Vlaanderen kozen de 
vertegenwoordigers van de koepels (VVI-VOV*-
FDGG*) voor een nauwe samenwerking met de
5 overlegplatforms.
Die samenwerking kreeg in 2006 vorm via een
gezamenlijke ondersteuning van de indieners
van therapeutische projecten. Per leeftijds-
doelgroep werden gezamenlijke info- en werk-
sessies georganiseerd en werd hulp geboden
voor het uitschrijven van de projectaanvragen. 

Op basis van die ondersteuning, en vanuit de
dynamiek van de initiatiefnemers uit de GGZ
en eerste lijn werden voor heel België om en
bij de 120 therapeutische projectvoorstellen
ingediend.

Het onderzoek en de selectie van de ingedien-
de therapeutische projecten werd op het einde
van 2006 opgestart door de RIZIV-werkgroep.
Op basis van een vooraf uitgeschreven schema
van puntentoewijzing beoordeelde een jury de
projecten die beantwoordden aan de vorm-
voorwaarden.  Deze procedure had tot doel in
alle objectiviteit de meest waardevolle thera-
peutische projecten te identificeren. Die dienden

dan aan het verzekeringscomité voor goed-
keuring voorgedragen te worden.

Als conclusie kan gesteld worden dat, ook al
verliep de uitvoering van de therapeutische
projecten en het transversaal overleg met 
vertraging, de tussentijd tijd nuttig gebruikt
werd.  Dankzij de ruimere voorbereidingstijd
werd voor veel GGZ-actoren op het terrein
duidelijk welke concrete bijdrage deze thera-
peutische projecten en het transversaal overleg
zullen opleveren voor de totstandkoming van
de voorzieningoverschrijdende zorgprogramma's.

Honderden initiatiefnemers, van binnen en
buiten de GGZ, werden gedurende vele voor-
bereidende gesprekken en ontmoetingen
actief betrokken bij het formuleren van hun
verwachtingen en hun voorstellen tot verbe-
tering van de zorg. Ook de eerstelijnsactoren
kregen de tijd en  de kans om zich vertrouwd
te maken met de bekommernissen van de GGZ.

De sturende rol van NRZV-
werkgroep psychiatrie

Zoals de RIZIV-werkgroep de motorrol vervulde
voor de besluitvorming in het RIZIV, leverde
ook de permanente werkgroep psychiatrie van
de NRZV een belangrijke bijdrage aan het
advies- en besluitvormingsproces binnen de
FOD Volksgezondheid.
Dat gebeurde eerst en vooral via het uitbrengen

* VOV: Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen

* FDGG: Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg
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van het advies met betrekking tot kenmerken

van de doelgroep van de therapeutische 

projecten: chronisch en complex. Daarna in

een advies over de betekenis van de therapeu-

tische projecten en het transversaal overleg in

de opbouw van de zorgcircuits en netwerken.

Tenslotte in een advies inzake de inhoud en

opdracht van het transversaal overleg, de rol

van het federaal kenniscentrum en de

opdracht voor de overlegplatforms.  

De NRZV heeft bovendien van meet af aan

gepleit om de opstart van therapeutische 

projecten te laten samengaan met een flexibi-

lisering van middelen die nu aan de psychiatri-

sche ziekenhuisdiensten zijn toebedeeld. 

Daarom bracht de werkgroep psychiatrie ook

een reeks adviezen uit over de uitvoering van

de bepalingen in de ziekenhuiswet (met name

art. 97 ter) die voorzien in de mogelijkheid om

mensen en middelen op flexibelere wijze in te

zetten met het oog op experimenten tot zorg-

vernieuwing. 

De NRZV stelde in zijn adviezen precieze rand-

voorwaarden vast voor de flexibilisering en

bepaalde ook de financiële spelregels voor de

realisatie van een budgetgarantie voor de

overheid en voor de betrokken voorzieningen.  

Minister Demotte stelde de praktische uitvoe-

ring van de adviezen uit.  Daarom nam het VVI

initiatief om samen met andere ziekenhuis-

koepels uit Wallonië zelf een ontwerp van

overeenkomst op te stellen.

4.2. Evaluatie pilootprojecten
psychiatrische zorg in
de thuissituatie en
outreaching voor 
kinderen en jongeren

De projecten psychiatrische zorg in de thuis-
situatie werden in december 2001 opgestart
en werden elk jaar verlengd via een bijzonde-
re overeenkomst met de FOD Volksgezondheid.
De projecten werden op diverse wijze geëvalu-
eerd. Dat leidde tot een uitbreiding van het
aantal pilootprojecten. 

In België bestaan er momenteel 41 projecten
inzake psychiatrische zorg voor patiënten in
de thuissituatie voor de doelgroep van volwas-
senen. Er zijn 22 projecten in Vlaanderen, 15 in
Wallonië waarvan 1 in de Duitstalige gemeen-
schap en 4 projecten in Brussel.

De 11 bestaande projecten outreaching Kin-
deren en Jongeren hebben als bedoeling om
via snelle, intensieve en gerichte therapeuti-
sche tussenkomsten van het team te pogen
om psychiatrische problemen bij kinderen op
te lossen. Het doel is om ziekenhuisopnames te
voorkomen of te verkorten en daarbij een
brugfunctie vervullen naar ambulante zorg. Zo
kan continuïteit in de zorgverlening beter
worden verzekerd.

In het kader van een tussentijdse evaluatie van
beide projecten bracht de permanente werk-
groep Psychiatrie van de NRZV op 9 februari
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2006 een advies uit betreffende de psychiatri-
sche zorg in de thuissituatie (PZT).
Psychiatrische zorg in de thuissituatie wordt in
het advies omschreven als een modaliteit van
zorg. Kenmerk hiervan is het feit dat zorg
verleend wordt in functie van patiënten die in
hun thuismilieu verblijven en waarbij de hulp-
verlener zich naar het thuismilieu begeeft.
Deze modaliteit van zorg kan niet worden
georganiseerd vanuit één voorziening of zorg-
verlener, maar wel als een onderdeel van een
programma voor elke leeftijdsdoelgroep binnen
een bepaald werkingsgebied.
Bovendien moet PZT mogelijk gemaakt 
worden voor de realisatie van de verschillende
zorgfuncties zoals aanmelding, indicatiestel-
ling, diagnose, verzorging, begeleiding, behan-
deling, psycho-educatie, activering en dienst-
verlening.

In het advies wordt dan ook vooral gepleit
voor de verdere uitbouw van de diverse 
zorgfuncties in aangepaste samenwerkings-
modaliteiten en dit per leeftijdsdoelgroep.

• Voor de doelgroep kinderen en jongeren
verwacht de NRZV dat de pilootprojecten in
de huidige formule kunnen worden verder-
gezet in het kader van de pilootprojecten
outreach.

• Voor de doelgroep voor de volwassenen wil
de NRZV dat de opdracht van coaching en
sensibilisering wordt verruimd. Twee modules
dienen daarom verder uit gebouwd te worden:

— een eerste module waarbij de hulpverle-
ning van de eerste lijn een interventie
vraagt vanuit de gespecialiseerde GGZ

en georganiseerd op de wijze zoals de
huidige contracten van de FOD
Volksgezondheid voorschrijven 

— een tweede module waarbij de gespecia-
liseerde GGZ de regie en de zorg
opneemt in de thuissituatie volgens de
functie ACT en waar mogelijk ondersteu-
ning gevraagd wordt van de bestaande
actoren.

• Wat betreft de doelgroep ouderen adviseert
de NRZV de oprichting van gespecialiseerde
outreach-equipes geestelijke gezondheids-
zorg voor ouderen.  Het doel hierbij is om
tussen te komen in de concrete leefsituatie
van de patiënt om de familie, de behande-
lende artsen, professioneel zorgpersoneel
binnen de gezondheidszorg en de thuiszorg
te informeren en om begeleiding van de
patiënt en zijn familie toe te laten. Op die
manier kan de bejaarde met een psychiatri-
sche stoornis zich binnen zijn thuissituatie
handhaven.

4.3. Sterk Gedrags-
gestoorde en/of
Agressieve patiënten
(SGA-patiënten)

Tussen 1995 en eind 2005 vond een pilootpro-
ject plaats in vier eenheden met acht bedden. 

In 2006 besliste minister Demotte om over te
gaan tot de structurele implementatie van
opvang en behandeling van volwassen SGA-
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patiënten. Hiervoor diende een kader te 
worden uitgewerkt in functie van de erken-
ningscriteria, programmatie- en reconversie-
regels. 

De permanente werkgroep van de NRZV heeft
hieromtrent begin oktober ’06 een advies 
uitgebracht. Belangrijk hierbij was dat het
advies voorziet in een programmatie van 64
SGA-bedden in België en dit in algemene en
psychiatrische ziekenhuizen. 

In een eerste fase zullen de bestaande 32 bed-
den worden erkend. De NRZV pleit in zijn
advies expliciet om deze SGA-eenheden in het
kader van de uit te bouwen zorgtrajecten te
beschouwen als modules voor intensieve
behandeling, als onderdeel van een traject
voor volwassenen of ouderen of kinderen met
ernstige en complexe psychische stoornissen.

4.4. Deelsectoren

RIZIV-Revalidatiecentra 

In 2006 groeide zowel binnen het RIZIV als binnen
de FOD Volksgezondheid de overtuiging dat de
RIZIV-revalidatiecentra voor verslaafdenzorg 
– net zoals de overige GGZ-actoren – zullen
moeten participeren aan het functioneel
samenwerkingsverband van zorgcircuits en
netwerken dat zal instaan voor het aanbieden
van een voorzieningoverschrijdend zorgpro-
gramma voor elk van de drie leeftijdsdoel-
groepen. 

Binnen het RIZIV – in het bijzonder in het
kader van de ministeriële werkgroep Reva – is
door de administratie het voorstel geformu-
leerd om voortaan met typecontracten te werken.
Voor het VVI is het duidelijk dat de bij het
RIZIV geconventioneerde revalidatiecentra
voor drugsverslaafden een belangrijke, 
specifieke en noodzakelijke opdracht vervullen
binnen het globale geestelijke gezondheids-
zorgaanbod, in het bijzonder in de zorgtrajecten
voor verslaafdenzorg.

Daarom nodigde het VVI in 2006 de bij het
RIZIV geconventioneerde revalidatiecentra
voor drugverslaafden uit om via lidmaatschap
bij het VVI (pro)actief deel te nemen aan de
besprekingen van het kader en de inhoud van
de toekomstige RIZIV-overeenkomsten. Daar-
enboven moeten ook de opdrachten benoemd
en beschreven worden die deze revalidatiecen-
tra dienen op te nemen in de toekomstige
zorgprogramma’s en -trajecten.

Psychiatrische ziekenhuizen

De besprekingen in de afdeling Financiering
van de NRZV inzake psychiatrie stonden
hoofdzakelijk in het teken van het rechttrekken
van de onderfinanciering van het onderdeel B1
van het budget van financiële middelen (BFM)
en de onderfinanciering in het algemeen van
de personeelskosten in het onderdeel B2.
Nadat in 2004 de administratie van de FOD
Volksgezondheid een studie had uitgewerkt
naar de onderfinanciering van onderdeel B1
en op basis daarvoor een aantal voorstellen
had uitgewerkt om tot een alternatieve finan-
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ciering te komen, was het aan de Raad om
adviezen uit te brengen over een wijziging van
de financieringsregels.

In een uitgebreide samenstelling werd midden
2006 door de VVI-werkgroep “Financieel-
Economische Aspecten in consensus een voor-
stel uitgewerkt voor de besprekingen in de
Raad van de herfinanciering van onderdeel B1.
De stuurgroep psychiatrische ziekenhuizen
stelde echter dat de herfinanciering van het
onderdeel B1 en de onderfinanciering van de
personeelslasten van onderdeel B2 steeds
gezamenlijk moesten behandeld worden om voor
beiden een gekoppelde oplossing te vinden.

Daarom werden in de NRZV in 2006 initiatie-
ven genomen om de onderfinanciering van
het normpersoneel, de IBF*-ers en het T1&T2-
personeel aan te tonen, en een advies ter zake
aan de minister over te maken. Dit advies werd
opgemaakt in overleg met andere ziekenhuis-
organisaties, die tot dezelfde bevindingen
kwamen betreffende onderfinanciering. 

Dit overleg leidde ertoe dat medio 2006 – in
voorbereiding op de begrotingsbesprekingen
voor het budget 2007 – een gemeenschappe-
lijk initiatief werd genomen om de eisen van
de sector in een nota en een onderhoud met
de hoogste ambtenaren van de FOD Volksge-
zondheid kenbaar te maken. De nota werd ook
aan de minister overgemaakt op het ogenblik
dat de begrotingsbesprekingen voor 2007 een
aanvang namen.

Intussen werd in de NRZV ook gedebatteerd

over de wijze waarop het derde luik van het

budget dat voor de onderfinanciering van B1

werd vrijgemaakt, over de instellingen 

verdeeld moest worden. De Raad nam een

voorstel aan waardoor het budget over meer

ziekenhuizen verdeeld werd dan het vorige

jaar. Na deze aanpassingen blijven er evenwel

nog grote verschillen tussen ziekenhuizen

bestaan, verschillen die niet verklaard kunnen

worden.

Daarom besliste de stuurgroep psychiatrische

ziekenhuizen dat er toch een eigen VVI-studie

diende te gebeuren waarin vastgesteld wordt

welk budget de psychiatrische ziekenhuizen

nodig hebben om kwalitatief te kunnen func-

tioneren, zowel inzake woon- en leefkosten

(onderdeel B1) als inzake therapeutisch perso-

neel (onderdeel B2).  Op de VVI-begroting voor

2007 werd een budget vrijgemaakt om deze

studie te financieren.

Psychiatrische Afdelingen in
Algemene Ziekenhuizen (PAAZ)

Liaisonpsychiatrie binnen het algemeen 
ziekenhuis

In 2006 ondervroeg het VVI de PAAZ-voorzie-

ningen naar de wijzigingen die de aanpassing

van de nomenclatuur teweegbracht in het 

liaisongebeuren in de algemene ziekenhuizen.  

* IBF: Interdepartementaal BegrotingsFonds
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De vragen hierbij:  
• Welke patiënten worden nu meer of anders

dan voorheen in de liaison betrokken?
• Welke effecten heeft dit voor de zorg die

geboden wordt binnen het ziekenhuis?
• Zijn er ook wijzigingen in de vervolgzorg die

aan deze patiënten wordt aangeboden?

De vaststelling was dat  liaisonpsychiatrie in
de praktijk niet wezenlijk gewijzigd is. Het
belangrijkste effect van de nieuwe nomencla-
tuur is dat het consult  van de psychiater beter
betaald wordt. Naar inhoud en vervolgzorg
voor de betrokken patiënten is er echter weinig
veranderd. Dit was voorspelbaar en door het
VVI vooraf aangekondigd, aangezien een ver-
hoogde nomenclatuurcode van de psychiaters
het interdisciplinair equipewerk niet honoreert.

Er werd ook vastgesteld dat er weinig vervolg-
zorg is, en slechts een minimale toename van
succesvolle doorverwijzingen.
Een andere vaststelling was dat het psychia-
trisch consult via liaison vooral werd gevraagd
en uitgelokt door afwijkend/onrustig/versto-
rend gedrag van patiënten. Voor patiënten
waarbij eerder depressieve symptomen/ont-
kenning van toepassing zijn, werd minder vaak
en vlug beroep gedaan op liaisonpsychiatrie,
terwijl dit wellicht een van de meest prioritaire
doelgroepen is voor de liaisonpsychiatrie.

Psychiatrische crisishulpverlening op de
spoedgevallendiensten

De afgelopen jaren werden er een aantal 
initiatieven genomen met betrekking tot drin-
gende psychiatrische hulpverlening in de GGZ:

crisisbedden voor jongeren met toxicomanie,
de spoedgevallendiensten van de algemene
ziekenhuizen, de EPSI-projecten en de projec-
ten outreach kinderen en jongeren.  
Ook hier startte het VVI in 2006 een eerste
verkenning van de wijzigingen die deze initia-
tieven op het terrein teweegbrengen in het
omgaan met de dringende psychiatrische
hulpverlening. In november 2006 stelde de
GGZ met enige verwondering vast dat in de
begroting van 2007 bijkomende middelen
werden ingeschreven voor de opstart van een
“crisishulpverlening annex MUG voor psychia-
trische urgenties in de grootsteden".

In 2006 startten zowel de federale minister als
de Vlaamse minister, los van elkaar, projecten
om opvang en vervolgzorg te verbeteren van
mensen die een poging tot suïcide hebben ge-
pleegd en op de spoeddiensten terechtkomen.

Beschut Wonen

Zorg in de samenleving

In 2006 werd in het VVI met de afgevaardig-
den van Beschut Wonen werk gemaakt van
het uitwerken van de nota “Zorg in de samen-
leving”. Daarin werd gesteld dat aandacht voor
het aspect van zorg in de samenleving zowel
gevolgen heeft voor zorgorganisatorische
componenten als voor zorginhoudelijke com-
ponenten. 
Omtrent de zorgorganisatorische aanpak 
formuleerde de Stuurgroep van de Initiatieven
Beschut Wonen  volgende stellingen: 

• De opdrachten van de Initiatieven Beschut
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Wonen moeten worden aangepast tot de
functie begeleiding voor personen met
langdurige psychiatrische stoornissen. 

• Operationaal zou dit betekenen dat elk 
Initiatief Beschut Wonen op termijn wordt
omgevormd tot een assertive community
threatment term (ACT-team).  Elk Initiatief
Beschut Wonen zou daarbij de regionale 
verantwoordelijkheid krijgen voor personen
met langdurige psychiatrische stoornissen,
inclusief de begeleiding van personen met
psychiatrische problemen die gehuisvest zijn
in woningen van huisvestingsmaatschappijen.

• De koninklijke besluiten over erkenning van
Initiatieven Beschut Wonen moeten aange-
past worden. De huisvestingsopdracht wordt
dan meer dan nu uitbesteed aan serviceflats
of sociale huisvestingsmaatschappijen.

• Ook dienen de programmatienormen voor
individueel wonen te worden opgetrokken
tot 50% van de erkende capaciteit, met moge-
lijkheden dat bewoners wonen op een eigen
adres (los van een verhuring door het BeWo).

• De idee daarbij is dat Initiatieven Beschut
Wonen zich meer dan nu kunnen toespitsen
op hun hoofdopdracht: het begeleiden van
mensen met langdurige psychiatrische
stoornissen naar maatschappelijke integratie.

In 2006 bestudeerde de Stuurgroep Beschut
Wonen ook nog volgende uitdaging: moeten
Initiatieven Beschut Wonen zich specialiseren
in slechts één psychiatrische problematiek en
moeten er specifieke initiatieven komen die
zich toeleggen op de doelgroepen jongeren en

ouderen en op de doelgroep volwassen ver-
slaafden aan illegale drugs, na een verblijf/
behandeling in een therapeutische gemeen-
schap/psychiatrisch ziekenhuis? Een eenduidig
antwoord hierop bleef voorlopig uit. 

Wel werd in 2006 in de uitvoering van het
federaal plan op landelijk niveau voor zorg
voor geïnterneerden een specifieke bijkomen-
de capaciteit van 70 plaatsen Beschut Wonen
voorzien voor medium-risk geïnterneerden. 

Activering: regionale samenwerking

In 2006 werden de Initiatieven voor Beschut
Wonen ook opgeroepen om bij het opzetten
van een dagactiviteiten/arbeids/ontmoetings-
centrum actief samen te werken: tussen GGZ-
actoren onderling en met niet-GGZ-actoren.
Dit aanbod dient georganiseerd te worden met
een voldoende geografische spreiding. 
Deze vraagstelling werd in 2006 bijzonder
actueel aangezien de financieringsnormen
voor de Initiatieven Beschut Wonen in uitvoe-
ring van het sociaal akkoord werd verhoogd
met in totaal 86 VTE.  Deze extra personeelsle-
den werden toebedeeld aan de Initiatieven
Beschut Wonen met het oog op de realisatie
van een dagstructurering voor de bewoners.
Aangezien in de interministeriële conferentie
door de Vlaamse minister bedongen werd dat
ze zeggenschap zou krijgen over de inzet van
deze mensen, werd via een Vlaamse ministeriële
omzendbrief werk gemaakt van het beschrijven
van de doelstellingen en de modaliteiten van
het werken aan dagstructurering.
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Tot slot kwam er in 2006 ook een doorbraak in
het dossier begeleidingsgebonden werkings-
kosten. In het kader van het vastleggen van de
begroting voor 2007 besliste de regering om
met ingang van 1 januari 2007 de financiering
op zich te nemen van de begeleidingsgebonden
werkingskosten in de Initiatieven Beschut
Wonen. Met deze beslissing werd een meer
dan 10 jaar oude eis van het VVI gerealiseerd.

Psychiatrische verzorgings-
tehuizen (PVT)

Investeringskosten in PVT op weg naar een
nieuwe financieringswijze

In de basisregels over de financiering van het
PVT worden de kosten voor investeringen in
gebouwen ten laste gelegd van de bewoners.
Bij de opstart van het PVT in 1990 werd de
financiering uniform voor alle PVT-voorzie-
ningen provisioneel vastgelegd op een bedrag
van 100 BEF (= 2,48 euro) per dag. De herzie-
ning van dit onderdeel van de financiering op
basis van de reële kosten naar aanleiding van
bv. nieuwbouw van een PVT liet echter vele
jaren op zich wachten (1991 tot 2001).  
Teneinde deze jarenlange afstand in te halen
en aangezien het praktisch en ethisch onmo-
gelijk was om de inhaalbedragen van deze
ruime periode ten laste te leggen van de
bewoners (waarvan er intussen al een deel niet
meer in het PVT verblijven), werd in de voor-
bije jaren beslist dat de staat deze inhaalbe-
dragen op het deel van de opnemingsprijs ten
laste zou nemen. Dit gebeurde een eerste maal
voor de herziening van de periode 1991-2001

en een tweede maal voor herziening van het
jaar 2002.
Voor het herzieningsjaar 2003 werd een
inhaalbedrag van circa 3 miljoen euro
geraamd, met een even groot bedrag in het
vooruitzicht voor het herzieningsjaar 2004 en
wellicht ook voor volgende jaren. 

Om de financiële last op de huidige bewoners
te milderen ging de overheid op zoek naar een
herverdelingsmechanisme en naar bijkomende
overheidsmiddelen. 
In de RIZIV-begroting 2006 had de federale
minister voor de deelrubriek PVT een budget
van 1,14 miljoen euro ingeschreven om de
betaalbaarheid ervan te stimuleren. Dit bedrag
stemde overeen met circa 37% van het totale
macro-herzieningsbedrag van het jaar 2003.  

Ook besliste de minister dat de rest van de
herziening voor 2003 en alle herzieningen
voor de daaropvolgende jaren 2004-2006
voortaan zullen meegenomen worden in de
nieuwe financieringswijze waarbij alle 
PVT-bewoners gezamenlijk en solidair de
meerkosten van de investeringen financieren
via een landelijke gemiddelde bijdrage in de
reëele investeringskosten.

Medicatieforfait in PVT

De nationale overeenkomst verzekerings-
instellingen – PVT’s liep per definitie af op 31
december 2006. Voor de periode vanaf 1 januari
2007 diende een nieuwe overeenkomst onder-
handeld te worden.  
Eén van de te onderhandelen materies was het
vastleggen van het bedrag van het medicatie-
forfait dat door de bewoners in PVT dient
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betaald te worden. Dit forfait dekt zowel het
niet-terugbetaalbare deel van de terugbetaalbare
geneesmiddelen, als de niet-terugbetaalbare
geneesmiddelen.
Analyses op basis van VVI-bevraging leerden
dat de reële gemiddelde kost ten laste van het
forfait in 2004 1,087 euro bedroeg of een
tekort van 30%  t.o.v. het geldende forfait van
0,8 euro. 

Reeds in 2005 weigerden de ziekenfondsen –
bij gebrek aan gevalideerde gegevens aan de
kant van de verzekeringsinstellingen – het
bedrag van het medicatieforfait voor de over-
eenkomst vanaf 1 januari 2006 aan te passen.
Voor de koepels van de PVT-voorzieningen was
dit de reden om voor het jaar 2006 slechts een
overeenkomst voor 1 jaar af te sluiten en
intussen een werkgroep aan het werk te zetten
om de nodige gegevens te verzamelen en te
objectiveren. In het voorwoord van de over-
eenkomst voor 2006 werd dan ook gesteld dat
er tegen 30 juni 2006 een rapport zou moeten
worden afgerond met een voorstel van prijs-
aanpassing vanaf 1 juli 2006. 

De werkgroep was wegens gebrek aan 
concreet cijfermateriaal niet klaar met een
rapport over het medicatieverbruik in de PVT.
De grote moeilijkheid is dat medicatie-
gegevens van PVT-bewoners als ambulante
patiënten geboekstaafd staan en bijgevolg
verdrinken in de gegevens van medicatie van
alle openbare officina. 

Aanvankelijk beloofden de ziekenfondsen om
het nodige cijfermateriaal te verzamelen maar

tijdens een eerste vergadering na de vakantie-
maanden, bleek dat de verzekeringsinstellingen
niet in staat waren om een macrobedrag ten
laste van het forfait voor alle PVT-bewoners te
berekenen, noch om het macro aantal 
verblijfsdagen in PVT te berekenen, noch om
de remgelden per eenheid medicatie van de 
B-geneesmiddelen te berekenen.
Daarom aanvaardden de verzekeringsinstellin-
gen uiteindelijk te onderhandelen op basis van
de cijfers die inmiddels door alle koepels
waren verzameld.

Op 7 december werd dan toch een nieuwe
overeenkomst gesloten voor 2 jaar waarbij
met ingang van 1 januari 2007 het forfait
werd opgetrokken naar 0,95 euro. Ook werd
voorzien dat op basis van door het RIZIV te
verzamelen cijfers over het eerste semester
2006 een bijkomende aanpassing van dit for-
fait zal voorgesteld worden. In deze overeen-
komst werd er eveneens bedongen dat indien
de overeenkomstencommissie niet tot een
akkoord zou komen, vanaf 1 januari 2009 het
forfait 1,06 euro zal bedragen.

Tekort aan PVT-bedden  

De psychiatrische verzorgingstehuizen worden
op heden geconfronteerd met steeds maar
stijgende wachtlijsten. Uit een intern VVI-
onderzoek bleek in 2006 dat er per 100 bed-
den in een psychiatrisch ziekenhuis gemiddeld
2,7 patiënten wachten op een transfert naar
een PVT.
Een rechtstreeks onderzoek naar het aantal
wachtenden aan de voordeur van de bestaande
PVT’s is tot op heden nog niet gebeurd. 

Sector Geestelijke Gezondheidszorg
Jaarverslag
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Het tekort aan PVT-bedden is ook af te lezen
uit de onvolledige invulling van de program-
matie (0,6 bedden per 1000 inwoners).
Rekeninghoudende met de huidige PVT-bed-
den - zowel permanent als uitdovend – is in
Vlaanderen 58,5% van de programmatie inge-
vuld, 33,0% in Brussel en 39% in Wallonië.
Wanneer men enkel de permanente bedden in
rekening brengt is in Vlaanderen slechts 41,6%
van de programmatie ingevuld, 33,0% in
Brussel en 36,9% in Wallonië. 

Voor de toekomst wordt geen verbetering ver-
wacht van een versnelde uitstroom van ouder
wordende PVT-bewoners, en dit ondanks de
reële inspanningen van de PVT-voorzieningen
om bewoners wiens somatische zorgvraag
hiermee overeenstemt, te plaatsen in RVT’s of
rusthuizen. Ook de overplaatsing van mentaal
gehandicapten met bijkomende psychiatrische
problemen naar voorzieningen van de gehan-
dicaptensector blijkt in Vlaanderen bijna
onmogelijk. De uitstroom van mentaal gehan-
dicapte PVT-bewoners wordt geblokkeerd
doordat deze populatie (naar schatting 750
bewoners in Vlaanderen) niet als prioritaire
doelgroep binnen het Vlaams Fonds wordt
aanzien.  
Bovendien werd vastgesteld dat het aantal
uitdovende beelden versneld vermindert,
doordat de mortaliteit stijgt in de PVT-popula-
tie, die reeds bij het ontstaan van PVT in 1992
werd opgenomen. 

Daartegenover staat een grotere nood aan
instroom in PVT. Er zullen bijkomende plaatsen
PVT nodig zijn voor de (oudere) meer zorgbe-

hoevende bewoners, de chronische patiënten
met persisterend storend gedrag en de perso-
nen met een forensische problematiek. Voor
deze laatste groep, met name de geïnterneer-
den, werd in 2006 in het federaal plan voor de
uitbouw van een zorgtraject dan wel een
financiering voorzien voor 140 bijkomende
PVT-bedden op de campus van een psychia-
trisch ziekenhuis.
Deze uitbreiding van PVT-capaciteit voor 
geïnterneerden zal over 3 jaar gerealiseerd
worden en wordt gedeeltelijk gefinancierd
door herbesteding van de middelen die 
vrijkomen uit uitdovende PVT-bedden.

4.5. Doorbraak in de uit-
bouw van forensische
psychiatrie voor 
geïnterneerden

Het jaar 2006 begon met sociale onrust binnen
de psychiatrische ziekenhuizen. Kop van jut
was de federale minister van Justitie, Laurette
Onkelinx.  Haar beslissing om een forse inleve-
ring op te leggen aan drie Vlaamse proef-
projecten voor intensieve behandeling en
resocialisatie van geïnterneerden ontlokte
furieuze reacties, niet alleen van de medewer-
kers wiens tewerkstelling bedreigd was.
Internationaal werd België met de vinger
gewezen omdat het terugschroeven van deze
projecten zou leiden tot terugkeer naar de
gevangenissen van ruim 120 geïnterneerden.
In het federaal parlement werd de minister
hierover herhaaldelijk geïnterpelleerd.
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Minister Onkelinx repliceerde door naar het
model van de ziekenhuisgevangenis te Doornik
te verwijzen, en naar haar voorstellen voor de
bouw van een ziekenhuisgevangenis in Gent
en Antwerpen.  
Vlaanderen verwierp dit concentratiemodel,
niet omdat er op zich geen nood zou zijn aan
een gespecialiseerde hoogbeveiligde zieken-
huis, maar wel omdat het nieuwe zorgaanbod
op geen enkele wijze gedacht was als een
schakel in een zorgtraject.  De instellingen te
Gent en Antwerpen zouden immers zeer snel
een Molokaï worden.
Op basis van het advies van de NRZV en van de
Vlaamse Gezondheidsraad formuleerde Vlaan-
deren een tegenvoorstel. Vlaams minister
Vervotte bepleitte in de media de realisatie
van de door het VVI voorgestelde zorgtrajecten,
waarbij gespreid over werkgebieden van de
hoven van beroep een geheel van zorgop-
drachten zou uitgebouwd worden.

Intussen toonde de geestelijke gezondheids-
zorgsector zwart op wit aan dat het voor de
samenleving zowel menselijk als financieel
voordeliger is om geïnterneerden een vol-
waardige behandeling aan te bieden, eerder
dan hen op te bergen en te bewaken binnen
gevangenissen en instellingen van sociaal 
verweer. Door al deze argumenten groeide bij
de federale regering het inzicht dat de 
uitbouw van een zorgtraject noodzakelijk was.

In november 2006 besliste de federale rege-
ring – onder impuls van het kabinet van de
minister van Begroting Freya Vandenbossche –
om in 2006 bijkomende middelen te voorzien,

om de eerder opgelegde besparingen groten-
deels ongedaan te maken en om de proefpro-
jecten vanaf 1 januari 2007 volwaardig en
structureel te financieren. Daarboven besliste
de federale regering om in de komende 3 jaar
in totaal 190 bijkomende PVT-plaatsen en 90
plaatsen beschut wonen te openen voor de
verdere uitbouw van de vooropgestelde zorg-
trajecten.

Forensisch zorgtraject voor Kinderen 
en Jongeren

Dat Justitie en Geestelijke Gezondheid ook
voor de doelgroep kinderen en jongeren twee
domeinen zijn die niet uit elkaar te houden
zijn, werd in 2006 spijtig genoeg nog maar
eens bewezen naar aanleiding van een reeks
tragische gebeurtenissen.
In het voorjaar van 2006 legden de perso-
neelsleden van een instelling voor bijzondere
jeugdhulp te Beernem het werk neer omdat zij
niet bij machte waren om in te staan voor
"psychiatrische boefjes": jongeren met een
psychiatrische stoornis die een misdrijf ge-
pleegd hebben. 
Aanvankelijk klonk ook hier de roep bij 
vakbonden en de overheid naar bijkomende
bedden. Vanuit het VVI werden minister
Demotte en minister Vervotte opgeroepen om
ook voor de doelgroep kinderen en jongeren
per werkgebied een zorgtraject uit te bouwen.
De moord op Joe Van Holsbeek in het Centraal
Station te Brussel bracht het reeds jaren
smeulend debat over het jeugdsanctierecht in
een wetgevende stroomversnelling.

Medio augustus 2006 verschenen reeds de

Sector Geestelijke Gezondheidszorg
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eerste uitvoeringsbesluiten in het Belgisch
Staatsblad.  Daarin wordt onder meer voorzien
dat de jeugdparketten en jeugdrechters 
rechtstreeks een plaatsing kunnen bevelen in
RIZIV-centra, in CGG, in psychiatrische zieken-
huisdiensten en inzonderheid in de K-diensten.
De druk die hiermee vanuit Justitie gelegd
werd op de gezondheidszorg, bracht minister
Demotte ertoe om in de begroting voor 2007
meer dan 10 miljoen euro in te schrijven voor
de stapsgewijze uitbouw van forensische zorg-
trajecten voor kinderen en jongeren. 
In uitvoering van dit federaal plan werd voor
Vlaanderen voorzien dat vanaf 1 januari 2008
financiële middelen beschikbaar zijn voor 21
bijkomende FOR-K bedden, 16 K-crisisbedden,
2 For K outreachteams en 4 outreachteams
voor de ruimere doelgroep.

4.6. GGZ in Vlaanderen :
de beleidsmotor 
sputtert

In Vlaanderen is het intussen wachten op 
specifieke initiatieven tot uitbouw van zorg-
circuits in netwerken in uitvoering van het
GGZ-decreet en dit binnen de eigen bevoegd-
heidsdomeinen. 

In het kader van de zorg voor geïnterneerden
kwam er uit Vlaanderen wel een krachtig 
signaal en een oproep aan het adres van de
federale ministers Demotte en Onkelinx met
het oog op een trajectbenadering van de
forensische problematiek voor geïnterneerden.

De kans op invulling/inpassing van de functie
activering binnen het Vlaamse beleidskader
werd grotendeels onbenut gelaten en vond
slechts opvolging via een omzendbrief.

Globaal genomen bleef de interactie tussen de
GGZ-bekommernissen en de domeinen met
betrekking tot de Vlaamse persoonsgebonden
bevoegdheden zoals arbeid, huisvesting,
onderwijs, cultuur en vrije tijd, integratie…
grotendeels braak liggen, omwille van een
gebrek aan politieke bereidheid tot inzet van
eigen Vlaamse gelden.
Met veel moeite werd de basisfinanciering van
de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
veilig gesteld. Tot op heden blijft het wachten
op een concrete budgettaire verbintenis dat
uitvoering geeft aan de engagementen uit het
Vlaams regeerakkoord om via een meerjaren-
plan de hulpverleningscapaciteit van de centra
uit te breiden.
Wel werden er in 2006 met veel media-aan-
dacht nieuwe, vaak zeer beperkte initiatieven
aangekondigd, en werden grote actieplannen
ontvouwd inzake preventie van zelfdoding …
maar zonder garantie dat de hulpverlenings-
capaciteit van de CGG substantieel werd uit-
gebreid.
Dit alles beperkt in grote mate de mogelijkheid
tot deelname van de CGG aan de exploratie
en/of uitbouw van het GGZ-concept.
Ongewild dreigt hierdoor een partiële realisa-
tie van dat GGZ-concept.

Alternatieve VIPA-subsidiëring

Het kabinet van minister Vervotte werkte in
2006 een alternatief voorstel van financiering
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van bouw zorgvoorzieningen (VIPA) uit, geba-
seerd op een betoelaging door de Vlaamse
gemeenschap, maar gespreid in de tijd. De
jaarlijkse uitbetaling zou bovendien afhanke-
lijk worden gesteld van beschikbare middelen
bij de overheid en aan voorwaarden die opge-
legd werden aan de instellingen*. 

Op 4 juli 2006 werden de definitieve teksten
bekend zoals die door de Vlaamse Regering en
door het Vlaams Parlement werden goedge-
keurd. 
In deze teksten werd voor de psychiatrische
ziekenhuizen deels rekening gehouden met de
opmerkingen die werden geformuleerd. Zo
werd het onderscheid in de evaluatie tussen
logistieke en hospitalisatiediensten geschrapt.
Ook voor de partiële bedden werd het criteri-
um bezetting niet langer weerhouden. Het cri-
terium opnames bleef echter wel. 
Dit laatste criterium werd zeer restrictief
geformuleerd. Om geen vermindering van de
gebruikstoelage op te lopen, dient het aantal

opnames voor de volledige duur waarvoor de
gebruikstoelage wordt uitgekeerd, voor 100%
behouden op het niveau van het laatste jaar
dat voorafgaat aan het jaar waarin het princi-
pieel akkoord tot uitvoering van de werken
wordt gegeven. 

Deze voorwaarde is niet aanvaardbaar omdat
opnameschommelingen sowieso van jaar tot
jaar voorkomen. De instellingen kunnen op
deze manier te pas en te onpas gesanctioneerd
worden. Bovendien blokkeert dit gegeven de
psychiatrische ziekenhuizen in hun dynamiek
om flexibel in te spelen op wijzigingen in de
zorginhouden en zorgvormen, wat noodzake-
lijk is in het perspectief van de realisatie van
zorgprogramma's in zorgcircuits en netwerk.

Gezien een wijziging van deze voorwaarde
enkel kan gebeuren door een aanpassing van
het besluit, werd eind 2006 een dossier opge-
maakt dat via een direct contact aan minister
Vervotte werd overgemaakt. 

Sector Geestelijke Gezondheidszorg
Jaarverslag
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Sector Algemene Ziekenhuizen
Jaarverslag
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Ook in 2006 stonden de volgende, “vertrouwde”
dossiers weer op de agenda.

Cardiologie

In het najaar publiceerde minister Demotte
belangrijke wijzigingen voor de normen voor
cardiologische zorgprogramma’s, en dat
ondanks een wetenschappelijk onderbouwd en
deugdelijk gemotiveerd advies van de Na-
tionale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen in
juni. Dit advies werd grondig voorbereid in het
VVI.

De minister besliste dat de B1-centra moeten
verdwijnen, dat er geen B2-centra komen
(behalve de obligate uitzondering in Wallonië)
en dat de bestaande B3-diensten onder
bepaalde voorwaarden gesplitst kunnen wor-
den.  Ongeveer iedereen – met uitzondering
van een partijgetrouwe enkeling – is het
oneens met deze nieuwe regels, zij het om 
uiteenlopende redenen. Velen betreuren de
gemiste kans voor de B2 maar anderen 
verwerpen zowel geïsoleerde B2’s als de 
splitsing van B3.

De minister beloofde om in december een
omzendbrief te sturen als handleiding om de
slordig opgestelde normen toe te lichten en
uitvoerbaar te maken. Die omzendbrief kwam
er echter niet. 
Het VVI verstrekte de informatie die het toch
kreeg aan zijn leden. De sluiting van de B1 zou
mogelijks enkele maanden uitgesteld worden.

Goede, betrouwbare, begrijpbare en gemoti-

veerde normen én rechtszekerheid, overigens
oude stokpaardjes van ons Verbond, bleken
nog maar eens geen bekommernis te zijn van
de tweede paarse regering.
Waarschijnlijk zal ons jaarverslag volgend 
jaar opnieuw starten met een hoofdstuk 
cardiologie.

Het VVI stelde nog maar eens vast dat de
minister, zoals vele van zijn voorgangers, de
nationale regelgeving gebruikt om exclusief
Waalse en Brusselse problemen op te lossen.
Jammer genoeg betekenen deze Franstalige
oplossingen evenveel Vlaamse problemen. 
Dit dossier is een schoolvoorbeeld om aan te
tonen dat de splitsing van het gezondheids-
beleid absoluut noodzakelijk is, al was het om
te voorkomen dat Vlaamse ziekenhuizen de
speelbal worden van een Waals en Franstalig
geïnspireerde politiek.

Pediatrie

In het vorige jaarverslag durfden we hopen op
een “happy end” in dit dossier, maar die hoop
bleek ijdel in 2006. 

Het jaar begon met overleg met verschillende
verenigingen van kinderartsen en beroepsor-
ganisaties. Dat mondde in mei uit in een druk
bijgewoonde persontmoeting. Nadien bleek
dat de vertegenwoordigers van de verschillen-
de verenigingen niet helemaal op dezelfde lijn
zaten als het VVI. 
Het kabinet vergaderde nooit met alle betrok-
kenen samen maar ontving elk afzonderlijk.
Binnen het VVI groeide de onrust.
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Midden in de zomer viel de hakbijl. Elk zorg-
programma zou eerst 4 en later zelfs 5 kinder-
artsen moeten tewerkstellen. Deze regels
betekenen op termijn niet alleen de sluiting
van enkele tientallen kinderafdelingen, maar
zijn ook een bedreiging voor kraamafdelingen,
functies gespecialiseerde spoedgevallen en
MUG. 

De rol van het streekziekenhuis wordt door
deze beslissing ernstig uitgehold. Er is geen
samenhangend plan voor alle ziekenhuisfunc-
ties. Er zijn geen goede cijfers beschikbaar over
contingentering en het aantal beschikbare
specialisten.
Het VVI poogde de publieke opinie te mobili-
seren met een affiche en een perscontact in
september. Ondanks alle inspanningen was de
weerklank echter klein. Er waren steunbetui-
gingen van CD&V in de oppositie, en VLD in de
regering. 
Vlaamse ziekenhuizen bleken echter nog maar
eens geen politieke prioriteit voor de Vlaamse
partijen in de federale regering.

NMR

De langverwachte uitbreiding kwam er. In
december 2006 werden de nieuwe besluiten
gepubliceerd. Van de 40 nieuwe NMR toestellen
krijgen de Vlaamse niet-universitaire zieken-
huizen er 18. Dit is goed maar te weinig. Alle
universitaire ziekenhuizen, ook de middelgrote,
krijgen voorrang.

In Brussel omzeilde de minister een bevolkings-
gebonden programmatie en verdeelde royaal

aan zijn achterban: het Bordetziekenhuis 
(154 bedden) kreeg 2 toestellen. 

Kort voordien had de minister – in een gulle
bui – aan enkele Brusselse openbare zieken-
huizen talloze universitaire erkenningen voor
diensten en functies toegekend. 

Zorgbekkens

Minister Demotte publiceerde aanpassingen
van het associatiebesluit. De associatie zorg-
gebied zag het licht. Bij gebrek aan een definitie
van het zorggebied bleven de intenties van de
minister duister. Later zou in het financie-
ringsbesluit blijken dat alle vormen van
samenwerking tussen ziekenhuizen beloond
zullen worden.

Forfaitarisering 
geneesmiddelen

Op 1 juli 2006 werd een nieuw vergoedings-
systeem voor de financiering van de genees-
middelen voor gehospitaliseerde patiënten in
de ziekenhuizen geïntroduceerd. 
Sindsdien factureren de ziekenhuizen voor
elke klassieke hospitalisatie een forfait per
opname terwijl 25% van het reële verbruik
rechtstreeks blijft te factureren aan de 
verzekeringsinstellingen.

Het forfaitair systeem bestaat erin dat er voor
elk ziekenhuis een geneesmiddelenbudget
wordt berekend voor de A-, B- en C-genees-
middelen dat wordt vereffend via een forfait
per opname. De basis van het forfait per 1 juli
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2006 vormt de casemix per ziekenhuis van het
referentiejaar 2003, die wordt gewogen aan
nationaal gemiddelde geneesmiddelenprijzen
van 2003 per APR-DRG en per graad van 
severity. Deze laatste zijn de zogenaamde 
forfaitprijzen. Outliers, weliswaar gedefinieerd
in termen van ligduur, zullen ook aan reële
prijzen worden betaald, net zoals de zo-
genaamde rest-DRG’s alhoewel beide catego-
rieën worden opgenomen in de berekeningen
van het forfait per opname. Er wordt daar-
naast een uitzonderingslijst voorzien van dure
en innovatieve geneesmiddelen die volledig
per akte vergoedbaar blijven en dus buiten het
forfaitsysteem blijven.

Het VVI heeft aan de hand van de RIZIV-feed-
back die alle ziekenhuizen ontvangen hebben
bij de berekening van hun eerste forfait per
opname een vergelijkende studie gemaakt
voor alle VVI-ziekenhuizen. 
Op die manier konden de leden via de feed-
back zichzelf positioneren ten aanzien van een
aantal kengetallen zoals het gemiddelde 
forfait per opname, de gemiddelde genees-
middelenconsumptie, het percentage outliers,
het percentage verblijven per graad van 
severity, het verschil tussen reële en geforfai-
tariseerde consumptie, het bedrag aan genees-
middelen op de uitzonderingslijst, het percentage
winst of verlies, …

Accreditering

De interesse van de ziekenhuizen in accredite-
ring bleek uit het feit dat nog verschillende
directieleden in 2006 een opleiding tot auditor

bij het NIAZ volgden. Er waren workshops van
de mutualiteiten en van de Vlerickschool.

Gezien de Vlaamse openbare ziekenhuizen lid
zijn van een Belgische ziekenhuisvereniging,
zochten het VVI en de Nederlandstalige Kamer
van de VOV een oplossing en planden zij de
oprichting van een Vlaamse vzw. Het kwam
voorlopig echter niet verder dan intentiever-
klaringen.

Wij hopen dat 2007 een nieuwe start zal bete-
kenen. Er zijn onder meer nieuwe contacten
gepland met het Centrum voor Ziekenhuis-
wetenschap.

Referentiebedragen

Ondanks het feit dat het VVI deze aanpak van
overconsumptie, opgestart door minister
Vandenbroucke, bleef steunen, heeft minister
Demotte ook in dit dossier de weg van de minste
(Waalse en Franstalige) weerstand gekozen. 
Ondanks aankondigingen werd er geen uit-
voering gegeven aan terugbetalingen. Deze
minister wil duidelijk niet snijden in de uitgaven
van Waalse ziekenhuizen.

Schuldloze aansprakelijkheid

Een ontwerp van wet betreffende de vergoe-
ding van schade als gevolg van medische 
verzorging werd op 13 oktober 2006 goedge-
keurd door de ministerraad en vervolgens voor
advies overgemaakt aan de Raad van State. Op
11 januari 2007 werd dat advies nog niet 
ontvangen.

Sector Algemene Ziekenhuizen
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Het nieuwe systeem houdt in dat het slachtof-
fer voor alle gevallen van “abnormale” schade,
die verbonden is aan zorgverlening of aan het
gebrek aan zorgverlening, vergoed wordt zonder
dat het slachtoffer de fout moet bewijzen.
De vergoeding zal worden toevertrouwd aan
een Fonds voor de vergoeding van ongevallen
bij medische verzorging.

Wet op de ziekenhuizen

De wijzigingen op de wet op de Ziekenhuizen
werden op de valreep ingevoerd door de wet
van 13 dec. 2006 houdende diverse bepalingen
betreffende gezondheid (BS 22 dec. 2006 – ed. 2).
Deze wijzigingen betreffen voornamelijk de
beperking van de kamer- en honorariumsup-
plementen ten laste van patiënten, onder
andere voor de opname van een kind met
begeleidende ouder; daghospitalisatie; proce-
dureregeling voor het aanrekenen van 
honorariumsupplementen in een éénpersoons-
kamer…

MRSA

Minister Demotte pakte de hygiëne in zieken-
huizen en de aanpak van resistentie bij 
allerhande kiemen aan: hij zette campagnes
inzake handhygiëne op en voorzag meer 
middelen voor de ziekenhuizen.
De Vlaamse regering was minder enthousiast,
alhoewel preventie ontegensprekelijk een
gemeenschapsmaterie is. De Vlaamse aanpak
bleef voorlopig steken in een zoektocht naar
gegevens om een publieke verantwoording te
ondersteunen. Het VVI hoopt dat 2007 een

aanvang zal betekenen van een daadkrachtig
Vlaams beleid, liefst gecoördineerd met de
federale overheid.

5.1. Nationale Raad voor
Ziekenhuisvoorziening
en (NRZV)

Afdeling Erkenning en
Programmatie

De Afdeling kende een druk jaar met meer dan
20 adviezen.

In januari keurde de Afdeling Erkenning &
Programmatie teksten goed over het niet-
chirurgisch dagziekenhuis, over de verpleeg-
kundige activiteiten en over de NMR.

Inzake de niet heelkundige activiteiten in dag-
hospitalisatie stipte de Raad aan dat deze 
activiteit veel minder gebonden is aan infra-
structuur en veel meer aan pathologie en
patiëntenpopulatie. Het advies geeft een
bruikbare definitie van dagziekenhuisopname,
pleit voor een verbeterde en aangepaste
financiering via forfaits en budget, en
bespreekt kwaliteitscriteria: geen architecto-
nische maar wel functionele entiteit, specifie-
ke organisatie en een handboek. Het onderdeel
inzake vorming werd in maart herhaald in een
advies.

Inzake de artikelen 17bis tot en met 17sexies
en artikel 8, 7° en 8°, van de wet op de zieken-
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huizen formuleerde de NRZV in 2006 3 deel-
adviezen: een eerste in januari, een tweede in
juli en een laatste in november.
Het eerste deel besprak de opdrachten en rela-
ties van de verpleegkundige staf en de relaties,
opdrachten en vorming van leidinggevenden.
De belangrijke rol en verantwoordelijkheid van
het verpleegkundige personeel werden terecht
onderstreept.
Het tweede deel werd goedgekeurd in juli en
behandelde de plaats van de zorgkundige in
de ziekenhuiswet. Inzake het aantal verpleeg-
kundigen werd er herinnerd aan het advies
van 2004 met uitlichten van de hoofdver-
pleegkundige uit de normen, een extra perso-
neelslid per 60 bedden en een grotere vrijheid
om personeel in te zetten waar de meeste toe-
gevoegde waarde is. Tenslotte pleitte het
advies voor een aangepaste normering van de
zorgprogramma’s.
Het derde deel werd behandeld in november
en behandelde de interdisciplinaire samenwer-
king, overleg en kwaliteit. Aan de overheid
werd coördinatie gevraagd en het vermijden
van bureaucratie en overregulering. Er werd
gepleit voor beheersvrijheid voor ziekenhuizen
en een aangepaste financiering.

Het advies inzake de axiale tomograaf met
magnetische resonantie (NMR) kende een
moeilijke ontstaansgeschiedenis. Dit resulteer-
de in een soort “dubbeladvies”, waarin door de
enen gepleit werd voor een verdeling op basis
van de bestaande regelgeving, zijnde het aantal
opnames, en door de anderen voor een nieuwe
regeling op basis van verantwoorde bedden.

De Raad pleitte uitdrukkelijk voor een zo groot
mogelijke spreiding door een versoepeling van
de normen voor een eerste toestel, van de
bepalingen inzake samenwerking en van het
onderscheid tussen opnames en dagopnames.
Ook een mobiel toestel moet mogelijk zijn.
Het VVI speelde een belangrijke rol en had een
groot aandeel in de formulering van een deel
van het advies. Later zou blijken dat de minis-
ter grotendeels het advies van het VVI volgde. 

In februari was er een advies inzake traceer-
baarheid en melding van voorvallen en inci-
denten inzake bloedtransfusies, waarbij 
uitdrukkelijk verwezen werd naar een
Europese richtlijn.
Een tweede tekst behandelde een nieuwe 
ziekenhuisfunctie: het brandwondencentrum.
In nauw overleg met de experts van de 
verschillende Belgische centra werden voor-
stellen geformuleerd inzake nieuwe normen.

In maart volgde een advies inzake de associa-
tie. De NRZV herinnerde aan vorige adviezen
(1996, 1997 en 1999) en was nogmaals van
oordeel dat elke vorm van samenwerking tussen
ziekenhuizen moet bevorderd worden en dat
er geen algemene afwijkingen op artikel
76sexies van de wet op de ziekenhuizen moet
voorzien worden. De NRZV herhaalde zijn visie
omtrent de noodzaak van de noodzakelijke
vrijheid voor ziekenhuizen bij samenwerking.

In mei was er een eerste advies inzake de
bescherming tegen ioniserende straling. Dit
vrij technisch advies kwam er na een beroep
tot nietigverklaring bij de Raad van State
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tegen het KB van 20 juli 2001.
Een tweede advies behandelde het verpleeg-
kundig dossier. De NRZV was voorstander van
een geïntegreerd patiëntendossier en maakte
voorstellen inzake het verpleegkundig luik.
Na voorbereiding in een werkgroep met ex-
perts gaf de Raad een derde advies betreffende
een wetsvoorstel inzake nosocomiale infecties,
veiligheidsnormen en schadevergoeding.
Gezien de complexiteit van de materie
bestempelde de NRZV de tekst als een tussen-
advies. Dit pleit voor een intern kwaliteits-
beleid, staat open voor nieuwe regelingen
voor aansprakelijkheid en schadeloosstelling,
maar vraagt rechtszekerheid voor patiënten en
zorgverstrekkers door doordachte en glasheldere
regelingen met klare teksten.
Nog in mei antwoordde de NRZV op een brief
inzake de PET-scan.

In juni gaf de NRZV een nieuw advies inzake
de zorgprogramma’s cardiologie. Men herin-
nert zich ongetwijfeld het advies van decem-
ber 2004 waarin de Raad zich voorstander
toonde van geïsoleerde B2-deelprogramma’s
en, zonodig, bijkomende B3-programma’s.
De minister negeerde dit advies en legde aan
de NRZV een ontwerp van besluit voor dat de
mogelijkheid voor geïsoleerde B2’s uitsluit. Op
basis van gedocumenteerde wetenschappelijke
argumenten herhaalde de Raad zijn advies van
2004, en bepleitte opnieuw de geïsoleerde B2
om de toegankelijkheid te verbeteren. Later
zou blijken dat de minister ook dit advies ach-
teloos naast zich neerlegde.
Ook in juni formuleerde de Raad een door-
dacht advies inzake de organisatie van de zorg

in het ziekenhuis. De sleutelconcepten hierbij
waren multidisciplinariteit, doelmatigheid,
kwaliteit, zorgprogramma, klinische paden,
zorgproces en het beheer van het medisch
handelen. Het advies pleitte er voor om de
zorggerichte organisatie te vergemakkelijken
en om de verscheidenheid van organisatie in
de ziekenhuizen te respecteren. De NRZV zag
geen belemmeringen hiervoor in de zieken-
huiswet. Om de nieuwere organisatievormen
kansen te geven werd er gepleit voor een 
aangepaste financiering.
Net voor de zomer was er ook een advies inzake
de geriatrische patiënt. De NRZV bevestigde
het advies van 2003 waarin gepleit werd voor
een verhoging van de programmatie van 
geriatriebedden. Een ontwerptekst inzake een
zorgprogramma geriatrie werd besproken en
voorstellen van wijziging van de normen voor
G-bedden werden geformuleerd.

In juli adviseerde de NRZV inzake de neonatale
intensieve diensten (NIC). Na overleg met
experts werden er voorstellen geformuleerd
inzake activiteitscriteria, aantal neonatologen,
follow-up van hoog risico pasgeborenen, 
psychologische ondersteuning van het gezin
en de financiering van NIC diensten en 
N*-functies.

De Raad boog zich ook over de zogenaamde
borstklinieken. Na overleg met experts uit 
verschillende richtingen en steunend op lang
en grondig voorbereidend werk binnen een
werkgroep van het VVI, gaf de Raad zijn
advies. De NRZV verwees naar eerdere adviezen
en onderstreepte nogmaals het belang van het
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multidisciplinaire werk, de noodzaak voor een
brede toegankelijkheid voor alle patiënten,
consensusaanbevelingen, zorgvuldige registratie,
kwaliteitsevaluatie, netwerking en samenwer-
king, psychosociale, transmurale en palliatieve
begeleiding. 
De Raad wees een uitsluiting van ziekenhuizen
af en verwierp dus drempelverhoging door
beperkte programmering en monopolie-
vorming. De eerdere aanbevelingen – die trouwens
weerhouden werden in de bestaande erken-
ningsnormen voor oncologische zorgprogram-
ma’s – werden nogmaals herhaald. Er werd
nadrukkelijk gesteld dat – ook voor patiënten
met borstkanker – elke behandeling best
wordt vooraf gegaan door multidisciplinair
overleg. Ook werd er een lans gebroken om
binnen de ziekenhuizen afspraken te maken
tussen artsen om de behandeling van patiënten
te optimaliseren. Tenslotte vroeg de NRZV aan
het College voor Oncologie om zijn opdrachten
inzake audit ter harte te nemen.

In september opende de Raad met een advies
inzake RVT.
Een tweede advies behandelde de problemen
van patiënten met persisterend vegetatieve
status of minimaal responsieve status. De
NRZV stelde voor om de expertise centra
structureel op te nemen in de ziekenhuiswet-
geving en het aantal bedden op te trekken 
(tot 100). Voor deze centra werden uitrus-
tingsnormen en personeelsnormen voorge-
steld. Er werd aandacht gevraagd voor alle
patiënten met niet aangeboren hersenletsels.
Tenslotte behandelde de NRZV de situatie in
RVT-instellingen en drong aan op een goede

samenwerking met georganiseerde thuiszorg.
Een derde advies besprak voorstellen van de
Federale Commissie “Rechten van de patiënt“
om het statuut van de ombudspersoon in 
ziekenhuizen verder te reglementeren. De
NRZV wees overreglementering af en vroeg de
bevoegde overheden om casuïstische problemen
op te lossen met de bestaande middelen.

In oktober en november verleende de Raad
adviezen over het Comité Medisch Materiaal,
over de financiering van de kwaliteit in de 
ziekenhuizen en inzake de bouwkalender 
(gemengde adviezen met de Afdeling Finan-
ciering) en inzake overgangsmaatregelen voor
hoofdverpleegkundigen en middenkaders.
Voor het Comité medisch materiaal vroeg de
Raad om het Comité te belasten met opspoor-
baarheid, registratie en vigilantie voor medische
materialen. Een andere opdracht behelst het
opstellen van een formularium en toepas-
singscriteria en het opstellen en gebruiken van
gebruikersprofielen en jaarrapporten. Tenslotte
heeft het Comité een belangrijke taak inzake
het hergebruik van medisch materiaal voor
eenmalig gebruik. Ook wees de NRZV op de
verantwoordelijkheid van de overheid inzake
prijsbepaling en controle.
Het gemengde advies inzake de financiering
van de kwaliteit in ziekenhuizen formuleerde
enkele conclusies. Vele ziekenhuizen nemen
initiatieven en deze worden amper gefinan-
cierd. De NRZV vroeg dus bijkomende middelen
voor alle ziekenhuizen als aansporing. 
Het advies inzake bouwkalender wordt verder
besproken onder de Afdeling Financiering.
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Inzake de criteria voor de opleiding van hoofd-
verpleegkundigen en middenkaders specifi-
ceerde de NRZV zijn vorig advies en vroeg
overgangsmaatregelen.

In december tenslotte adviseerde de NRZV
over het oncologisch zorgprogramma. Het
nieuwe specialisme van de medische oncologie
noodzaakt een herziening van de bestaande
regelgeving inzake de oncologische zorgpro-
gramma’s. De Raad herhaalde zijn aanbevelin-
gen voor multidisciplinaire samenwerking,
toegankelijkheid en wees een programmering
van specialistische orgaanklinieken af.

In het najaar rommelde het binnen de Afdeling
Programmatie en Erkenning. De leden waren
bijzonder teleurgesteld over de minister. Hij
belast de NRZV steevast met adviezen binnen
veel te korte termijnen. Er werd vastgesteld
dat vele adviezen dringend gevraagd worden,
maar dan of geen uitvoering krijgen, of onge-
motiveerd verworpen worden. 

Een dreigende staking werd afgewend door
een overleg tussen de voorzitter, prof. dr. J.
Janssens, en minister Demotte. Deze laatste
beloofde meer tijd voor adviesverlening, meer
overleg met zijn kabinet en een motivering
indien wordt afgeweken van de adviezen van
de Raad. Enkele leden, behept met een milde
vorm van cynisme, durven voorspellen dat hier
niet veel van terecht zal komen.

Afdeling Financiering

Een eerste advies van de NRZV betrof de bud-
gettaire neutraliteit in het kader van samen-

werking of interne reorganisatie. Uit de
adviesvraag van de minister bleek dat hij
mogelijke negatieve gevolgen van samenwerking
of interne reorganisatie op het budget van
financiële middelen (BFM) wilde beperken tot
projecten in het kader van de zogenaamde
zorgregio’s. 
Het VVI heeft zich steeds verzet tegen de
invoering van dergelijke regio’s in de erken-
ning en programmatie om het vrije initiatief
niet te beperken. Zinvolle en functionele
samenwerkingsverbanden kunnen immers ook
de grenzen van een zorgregio overschrijden.
Deze lijn werd dan ook doorgetrokken op het
niveau van de Afdeling Financiering. 

De NRZV adviseerde de minister om de maat-
regelen open te trekken tot alle initiatieven
van samenwerking en reorganisatie. Dit advies
werd door de minister opgevolgd bij de wijzi-
ging van het financieringsbesluit.

In 2006 doken de kamer- en honorariasupple-
menten meerdere keren op in de agenda van
de Afdeling Financiering. Doelstelling van de
minister was de bescherming van financieel
zwakkere patiënten. Hij wou dit doen door een
beperking van kamersupplementen voor
patiënten die genieten van verhoogde terugbe-
taling door de mutualiteiten.
De NRZV adviseerde de minister hierover
negatief, omdat deze patiënten door de
bestaande reglementering reeds voldoende
beschermd worden. De Raad kon slechts een
positief advies geven als de supplementen
door de mutualiteiten zouden vergoed worden.
Later zou blijken dat de minister de negatief
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geadviseerde maatregel toch uitvoerde.

Eenzelfde debat was er toen de minister hono-
rariumsupplementen in tweepersoonskamers
wou schrappen indien een ziekenhuis aanspraak
wou maken op de derde uitbetalingsschijf
voor de onderfinanciering. Ook hier werd het
negatieve advies van de NRZV ten volle door
het VVI gesteund. 
Het is geen correcte politiek van de minister
om een aangelegenheid die exclusief tot de
bevoegdheid van de geneesheren behoort af
te dwingen via het BFM van de ziekenhuizen.
Later zou blijken dat de minister ook dit nega-
tieve advies naast zich neerlegde.

De impact van MKG-gegevens op de samen-
stelling van het BFM neemt alsmaar toe. Een
correcte registratie hiervan is dan ook een
absolute noodzaak, maar tot op heden kon die
echter niet worden afgedwongen. De minister
vroeg advies aan de NRZV. 

Twee elementen zijn hierbij voor het VVI
belangrijk. Enerzijds is er het onderscheid tus-
sen een fout door verschil in interpretatie of
door een bewuste manipulatie met de bedoe-
ling er financieel voordeel uit te halen.
Anderzijds is er de tweespalt tussen corrige-
rend optreden of bestraffen. Bij een bewuste
manipulatie zou een effectieve bestraffing
uitgevoerd moeten worden. In geval van een
interpretatiefout is een rechtzetting en een
verduidelijking van de registratieregels vol-
doende.
In diezelfde geest beval de Raad de minister
ook aan om overmatig bestraffen van het zie-

kenhuis wanneer het niet beschikt over een
erkend ziekenhuisapotheker, in te perken. Het
advies stelde voor om de terugvordering van
100% van het budget terug te brengen tot
10%. 

In 2007 zal een nieuwe registratie van de 
verpleegkundige gegevens (MVG2) van start
gaan. De invoering van dit verfijnder systeem
moet leiden tot een betere koppeling van de
financiering aan de activiteit van de verpleeg-
kundigen. De nieuwe registratie zal echter ook
hogere kosten tot gevolg hebben. 
Het VVI heeft altijd gepleit voor een volledige
dekking van deze kosten. Een voorstel in die
zin werd aan de minister overgemaakt.
Uiteindelijk zou blijken dat de minister slechts
een fractie van het gevraagde bedrag aan het
BFM wilde toevoegen. Tijdens de informatie-
dagen ter voorbereiding van de nieuwe MVG-
registratie ontstond heel wat commotie rond
de timing van de invoering, de controle op de
registratie, de uniformiteit van de instructies
en de financiering van de meerkosten. Het VVI
ondersteunde de eisen hieromtrent ten volle.
Een onderhoud met alle betrokkenen op het
kabinet van de minster van Sociale Zaken
klaarde één en ander uit, maar leverde geen
betere financiering op.

Naar jaarlijkse gewoonte vroeg de minister
een advies gevraagd over de wijziging van de
financieringsregels voor het volgende dienst-
jaar. De NRZV adviseerde de minister om her-
conditioneringswerken niet langer onderwerp
te maken van subsidiering en bijgevolg 100%
van de afschrijvingen in het BFM op te nemen.
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Uitzondering hierop zou mogelijk zijn wan-
neer het om prioritaire werken gaat waarvan
de minister bereid is om 90% op te nemen in
het BFM en slechts 10% te laten subsidiëren.
Tegelijk werd het idee van een trekkingsrecht
ingevoerd. Dit concept moet het mogelijk
maken dat de instellingen dat ziekenhuizen
over een budget kunnen beschikken waarbinnen
zij herconditioneringswerken kunnen uitvoeren.
Zodoende zijn ze minder afhankelijk van het al
dan niet goedkeuren van dossiers door de
overheid.
Een tweede belangrijk onderdeel van het
advies betrof de integratie van het chirurgisch
dagziekenhuis in de financieringsregels van
onderdeel B1. Dit dossier werd door het VVI al
enkele jaren geleden aangebracht als een
vraag naar samenhang tussen de financiering
van klassieke hospitalisatie en van daghospita-
lisatie. Het VVI heeft het dossier verder 
technisch uitgewerkt en in de NRZV verdedigd.
De voorstellen werden aan de minister overge-
maakt.
In het advies werd de minister ook gewezen op
de stijgende kosten van energie, met een drin-
gende vraag tot aanpassing van het BFM aan
die evolutie. Later zou de minister bekend
maken dat hij inderdaad een aanpassing zou
doorvoeren. Die bleek echter ruim onvoldoen-
de om de reële kosten te dekken.

Op de vraag van de minister of er geen rem
gezet moet worden op de steeds verder dalende
verblijfsduren in het kader van de berekening
van het aantal verantwoorde bedden heeft het
VVI haar standpunt ter zake herhaald. Het

gegeven advies werd genuanceerd. Enerzijds
zijn er – door de technische evoluties – nog
dalingen van verblijfsduur en omschakeling
naar daghospitalisatie te verwachten. Ander-
zijds moet de daling als gevolg van financiële
effecten afgeremd worden. 
De NRZV heeft zich ook voorgenomen om 
specifieke problemen bij de registratie van
MKG en de financiering via de APR-DRG’s 
verder te onderzoeken. Gedacht wordt 
bijvoorbeeld aan de problematiek van de
opnames via spoedgevallendienst, de transferten
tussen ziekenhuizen, de problematiek van de
revalidatie, heropnames, ….

Betreffende de financiering van de werkings-
kosten apotheek gaf de Raad een advies over
de stijging van de opdrachten en de daar uit-
vloeiende meerkosten. De Raad nam zich voor
andere regels uit te werken voor de 
verdeling van het beschikbaar budget. Het VVI
heeft hier het voortouw genomen om deze
nieuwe regels uit te werken. Einde 2006 was
het voorstel nog niet afgerond.

Een laatste belangrijk dossier werd besproken
eind 2006: de aanpassing van de bouwkalen-
der en de adviesvraag van de minister tot 
herziening van de besluiten van 1978 op de
bouwplafonds. De minister vroeg een verre-
gaande aanpassing van de besluiten. Gezien de
beperkte termijn voor voorstellen, was dit niet
haalbaar. De Raad besliste daarom voor 2007
het subsidieerbaar aantal vierkante meter uit
te breiden tot 110 m2 en de bouwplafonds van
de besluiten van 1978 proportioneel aan deze
uitbreiding aan te passen. 
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De minister drong echter aan om toch 
voorstellen uit te werken die tot meer gediffe-
rentieerde bedragen zouden moeten leiden in
plaats van de huidige bedragen per bed. De
minister was bereid om de indieningstermijn
voor deze voorstellen uit te breiden tot
februari 2007. Het VVI heeft het initiatief
genomen om met begeleiding van een interne
werkgroep een voorstel uit te werken, dat in
de Raad zou ingediend worden begin 2007.

5.2. De Nationale Paritaire
Commissie Genees-
heren – Ziekenhuizen

Net zoals de voorgaande jaren vergaderde de
NPCGZ – bij gebrek aan agendapunten – maar
enkele keren.
Enkele concrete vragen werden behandeld.
Daarnaast werd de vraag bediscussieerd naar
de bevoegdheid van de paritaire commissie op
het vlak van afsluiten van collectieve overeen-
komsten. Daarbij kwam ook het wettelijk 
vaststellen van een speciaal statuut als zieken-
huisgeneesheer aan de orde (denkpiste van
professor Schoukens). Vanwege de bank van
de geneesheren kwam al snel de mededeling
dat zij de opportuniteit van een dergelijk 
statuut eerst grondig willen evalueren.

De werkzaamheden van de werkgroep ad hoc
in verband met de supplementregeling (art.
138 § 2 WZ) en de toepassing van titel IV van
de WZ (archief NPCGZ) worden vervolgd.

5.3. Rijksdienst voor Ziekte-
en Invaliditeits-
verzekering: Conven-
tiecommissie Alge-
mene Ziekenhuizen

Aangezien de herschaling van de prestaties
van het dagziekenhuis en het initiatief chroni-
sche pijn in dagziekenhuis pas vanaf 1 juli
2007 van start zullen gaan, werd beslist de
huidige conventie te verlengen tot 30 juni
2007 zodat deze aankomende maatregelen
onmiddellijk kunnen opgenomen worden in
een nieuw te onderhandelen conventietekst.

Voor de herschaling van de prestaties van het
dagziekenhuis werd 13 miljoen euro gereser-
veerd. Hiervan ging 10 miljoen euro naar de
herijking van de forfaits binnen de conventie.
3 miljoen euro kon aangewend worden om de
pijntherapie beter te honoreren. Aan het 
systeem van de pseudo-codes wijzigt er
momenteel niets. In een volgende fase kan dit
wel aan bod komen.
Uit de eerste simulaties· bleek duidelijk dat de
ziekenhuizen baat hebben bij het nieuwe 
systeem. Ondertussen werden ook een aantal
weinig voorkomende prestaties geschrapt uit
de lijst van dagforfaits die via de nieuwe 
prijzen zullen vergoed worden.

De kans is reëel dat de werkgroep herschaling
een permanent karakter zal krijgen om blij-
vend na te gaan of de dagforfaits de kosten
van het verpleegkundig personeel en het
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gebruikte materiaal voldoende dekken. Daar-
naast dient bijvoorbeeld de herschaling van de
pseudocodes bestudeerd te worden.

Zoals hierboven aangekondigd, werd voorzien
om 3 miljoen euro vrij te maken voor de pijn-
therapie in de Belgische ziekenhuizen. Men
denkt er bijvoorbeeld aan om specifieke 
pijnforfaits uit te werken waarop alle
Belgische ziekenhuizen die pijnbehandelingen
aanbieden, beroep kunnen doen. Het is dus
niet de bedoeling om te toegang tot het for-
fait te beperken tot die ziekenhuizen die een
pijnconventie hebben met het RIZIV of
bepaalde artsenhonoraria op te waarderen. 

5.4. Multipartite-structuur
betreffende het
gezondheidsbeleid

Inzake haar werkzaamheden kende de
Multipartite-structuur betreffende het gezond-
heidsbeleid in 2006 een wisselvallig parcours,
dat in hoofdmate gekenmerkt werd door de
annulatie van vele bijeenkomsten van de 
plenaire vergadering en van afschaffing van
meerdere werkgroepen registraties en verant-
woord opnamebeleid. 

De werkgroep ‘verantwoord opnamebeleid’
heeft zich gedurende de twee vergaderingen
in 2006 verder verdiept in een studie van het
intermutualistisch agentschap omtrent herop-
names en transferten van patiënten. Het is de
bedoeling voor 14 geselecteerde APR-DRG’s

een beeld te schetsen van het traject dat deze
patiënten doorheen de tijd en over ziekenhui-
zen heen hebben gevolgd.  In de loop van
2007 zou deze studie eindresultaten moet
afleveren. Op basis daarvan zouden uitspraken
gedaan kunnen worden over de systematiek
achter het fenomeen van heropnames en
transferten en over het feit of er zich hierom-
trent correctiemechanismen opdringen.

Inzake MVG II werden zowel binnen de werk-
groep ‘verantwoord opnamebeleid’ als binnen
de werkgroep ‘registraties’ de resultaten van
de studie omtrent AEP (appropriateness
evaluation protocol) voorgesteld. Daaruit
blijkt dat AEP kan gesimuleerd worden door het
koppelen van MKG en MVG II. Op die manier
zou de overheid een instrument ter beschik-
king krijgen dat iets zegt over het feit of een
verpleegdag die werd gerealiseerd op basis van
medische of verpleegkundige gronden al dan
niet verantwoord is.

De werkgroep ‘registraties’ is meermaals
samengekomen omtrent MKG en MVG II.
Omtrent MKG werd een methodologie voorge-
steld die het vanuit een statistische benade-
ring mogelijk maakt om afwijkende profielen
te detecteren die in een tweede fase dieper
geanalyseerd dienen te worden met het oog
op fraudedetectie. De Multipartite heeft aan
de minister geadviseerd om deze statistische
techniek te gebruiken met het oog op de con-
trole en het vaststellen van de juistheid en
volledigheid van de MKG. 
Daarnaast werd binnen de werkgroep 
‘registraties’ een subwerkgroep samengesteld
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waarbinnen experten nagaan waar de MKG en
het DRG-systeem dieper verfijnd kan worden
in functie van de realiteit binnen de Belgische
ziekenhuizen. Hieromtrent heeft de Multi-
partite, na grondige studie, de minister 
geadviseerd om het algoritme op basis 
waarvan de oneigenlijke hospitalisaties binnen
het budget van financiële middelen worden
vastgesteld, aan te passen en bijkomend 
APR-DRG 004 (tracheostomie) te beschouwen
als een rest-DRG waardoor verantwoorde 
ligduur gelijkgesteld wordt aan de reële 
ligduur.

De werkgroep ‘registraties’ heeft meerdere
vergaderingen gewijd aan de invoering van de
MVG II die gepland is voor medio 2007, zodat
richtlijnen, items, interpretatie, controle …
volledig concordant zouden zijn tussen het
Nederlandstalige en Franstalige gedeelte van
het land. Hiertoe werd onder andere een 
subwerkgroep opgericht die de taak heeft een
methodologie uit te werken om in de 
toekomst de correctie en volledigheid van de
MVG II-registratie te controleren.

In de loop van februari organiseerde het VVI
voor haar leden een studienamiddag waarbij
de bevoegde personen van de FOD Volksge-
zondheid toelichting gaven omtrent alle wijzi-
gingen die gepaard gaan met de aanpassingen
binnen MKG en finhosta en de introductie van
MVG II. 
Deze registraties gaan voortaan gezamenlijk
door het leven als de minimale ziekenhuisge-
gevens (MZG) en zullen op betere manier
onderling gekoppeld worden zodat de FOD

Volksgezondheid meer informatie ter beschik-
king heeft zonder bijkomende bevragingen te
hoeven organiseren.

5.6. Samenwerkings-
verbanden van het VVI
met betrekking tot
ziekenhuisgegevens
en beleidsinformatie

In de loop van het voorbije jaar heeft het VVI
opnieuw geparticipeerd en geïnvesteerd in
drie samenwerkingsverbanden die kaderen in
het gebruik van beleidsinformatie met het oog
op nieuwe ontwikkelingen en tendensen in de
financiering van de ziekenhuizen, en dit zowel
op micro- als op macro-niveau.

Het VVI heeft in de loop van 2006 haar samen-
werking met Matrix geformaliseerd en verder
uitgediept. Deze samenwerking heeft – tot
wederzijdse tevredenheid – geleid tot belang-
rijke simulaties met betrekking tot de invoe-
ring van nieuwe beleidsinitiatieven. In casu
betreft het hier simulaties omtrent de invoe-
ring van de forfaitarisering van de geneesmid-
delen voor gehospitaliseerde patiënten en een
inschatting van de impact van de mogelijkse
invoering van referentiebedragen voor de VVI-
ziekenhuizen. Dankzij de gegevens van onze
ziekenhuizen die aangesloten zijn bij Matrix
heeft het VVI – naar de overheid toe – cijfer-
matig beter onderbouwde initiatieven kunnen
nemen om verfijningen aan de voorgestelde
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systemen te suggereren.

De samenwerking met UZ Leuven werd in
2006 bestendigd. Hierbij lag de klemtoon op
het verder verfijnen van het inkomsten-
allocatiemodel in het kader van een 
vergelijkende oefening inzake de kosten- en
inkomstenstructuur van ziekenhuizen. De
werkzaamheden hebben zich hoofdzakelijk
toegelegd op het verder vertalen van het
bestaande model naar een systeem waarbij
niet alleen inkomsten en kosten per ziekenhuis
kunnen worden vergeleken, maar waar ook de
kosten- en inkomstenstructuur tussen meer-
dere instellingen kan worden gebenchmarkt.

Tot slot werd in 2006 gestart met de concrete
uitwerking van de tripartite overeenkomst
tussen UZ Leuven, Partezis en VVI omtrent het

ontwikkelen van beleidsinformatiemodellen.
Er werd geopteerd om binnen een project-
context een vijftal ziekenhuizen te selecteren
waarvan, op basis van gegevens die in de
matrixdatabank ter beschikking zijn, een 
analyse zal gebeuren van de geriatrische
patiëntenpopulatie die in algemene zieken-
huizen verblijft. 

Het project wenst een beeld te schetsen van
de manier waarop geriatrische patiënten in
het ziekenhuis worden gefinancierd, zowel via
het onderdeel B2 van het budget van financiële
middelen, de forfaitaire vergoeding voor
geneesmiddelen, de eventuele referentie-
bedragen, de honoraria, … en de impact hier-
bij van het traject (spoedgevallen, G-dienst, 
D-dienst, …) die deze patiënten doorheen het
ziekenhuis volgen. 
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