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RIZIV RIZIV –– 5 5 meimei 20092009
OvereenkomstOvereenkomst betreffendebetreffende de de 
organisatieorganisatie en en financieringfinanciering van  van  

de de tenlastenemingtenlasteneming van van 
patipatiëëntennten die die lijdenlijden aanaan de de 

ziekteziekte van Huntington, multiple van Huntington, multiple 
sclerosesclerose of of amyotrofeamyotrofe lateralelaterale

sclerosesclerose in in eeneen gevorderdgevorderd
stadiumstadium
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VoorgeschiedenisVoorgeschiedenis

2006 2006 –– aanvraagaanvraag van van ministerminister DemotteDemotte aanaan
de de GeneeskundigeGeneeskundige StichtingStichting KoninginKoningin
Elisabeth om Elisabeth om eeneen studiestudie uituit te te voerenvoeren
2008 2008 –– OvereenkomstencommissiesOvereenkomstencommissies––
RVTRVT’’ss, , PVTPVT’’ss, PSY, , PSY, ziekenhuizenziekenhuizen: : 
behoeftenbehoeften 20092009
14.7.2008: 14.7.2008: aanvraagaanvraag van van hethet kabinetkabinet van van 
ministerminister OnkelinxOnkelinx
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VoorgeschiedenisVoorgeschiedenis
BestuderingBestudering van van hethet dossier in de dossier in de 
overeenkomstencommissiesovereenkomstencommissies RVTRVT’’ss--PVTPVT’’ss--ZiekenhuizenZiekenhuizen--
PSYPSY + FOD + FOD VolksgezondheidVolksgezondheid + + ligaliga’’ss voorvoor MS, ALS en MS, ALS en 
Huntington + Huntington + GeneeskundigeGeneeskundige StichtingStichting KoninginKoningin Elisabeth Elisabeth 
24 24 novembernovember 2008: 2008: voorstelvoorstel van van hethet VerzekeringscomitVerzekeringscomitéé
15 15 decemberdecember 2008: 2008: oproepoproep tottot kandidaatstellingkandidaatstelling
JanuariJanuari 2008: 10 2008: 10 kandidaturenkandidaturen MS/ALS en 6 MS/ALS en 6 kandidaturenkandidaturen
HuntingtonHuntington
FebruariFebruari 2009: 2009: selectieselectie: 6 MS/ALS en 3 Huntington: 6 MS/ALS en 3 Huntington
1.4.2009: 1.4.2009: startstart van de van de projectenprojecten
…… in in afwachtingafwachting van de van de vaststellingvaststelling van de van de normennormen
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SelectieSelectie van van projectenprojecten
VoorVoor de MS/ALSde MS/ALS--aandoeningenaandoeningen

–– AZ Alma AZ Alma SijseleSijsele--DammeDamme
–– Centre neurologique et de rCentre neurologique et de rééadaptationadaptation –– FraitureFraiture
–– MSMS--KliniekKliniek –– MelsbroekMelsbroek
–– De Mick De Mick –– BrasschaatBrasschaat
–– MSMS--Centrum Centrum –– OverpeltOverpelt
–– CHU CHU -- CharleroiCharleroi
VoorVoor de de ziekteziekte van Huntingtonvan Huntington

–– SintSint KamillusKamillus –– BierbeekBierbeek
–– ISoSLISoSL –– LuikLuik
–– Beau Vallon Beau Vallon –– SaintSaint--Servais/Servais/NamenNamen
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Programma van de Programma van de tenlastenemingtenlasteneming
bijkomende vereiste verzorgingbijkomende vereiste verzorging voor die pativoor die patiëënten op het vlak van nten op het vlak van 
toezicht, hygitoezicht, hygiëëne, assistentie bij het eten, mobiliteitshulpmiddelen, ne, assistentie bij het eten, mobiliteitshulpmiddelen, 
psychosociale ondersteuning, controle van de gedragsstoornissen psychosociale ondersteuning, controle van de gedragsstoornissen en en 
in het algemeen elke vorm van hulp of assistentie bij de handeliin het algemeen elke vorm van hulp of assistentie bij de handelingen ngen 
van het dagelijkse levenvan het dagelijkse leven……; ; 
de de ondersteuning van de familieondersteuning van de familie door het verstrekken van concrete door het verstrekken van concrete 
informatie over de ziekte, haar evolutie en gevolgen, alsook oveinformatie over de ziekte, haar evolutie en gevolgen, alsook over de r de 
zorgbehoeften die daaruit voortvloeien; zorgbehoeften die daaruit voortvloeien; 
een aangepaste een aangepaste opleiding opleiding en en ondersteuningondersteuning van het personeelvan het personeel
een een liaisonfunctieliaisonfunctie tussen het ziekenhuis en de residentitussen het ziekenhuis en de residentiëële structuren le structuren 
voor de ondersteuning van het werk van het personeel van die voor de ondersteuning van het werk van het personeel van die 
structuren en voor het formuleren van gespecialiseerde adviezen structuren en voor het formuleren van gespecialiseerde adviezen als als 
antwoord op complexe individuele problemen;antwoord op complexe individuele problemen;
een een palliatievepalliatieve functie. functie. 
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DoelgroepDoelgroep
PatiPatiëëntennten

van 18 van 18 jaarjaar of of ouderouder
ICD 3337ICD 3337 ((ziekteziekte van Huntington) van Huntington) –– ICD 340 of ICD 33520 ICD 340 of ICD 33520 
(MS/ALS)(MS/ALS)
die die geengeen of of geengeen acute acute medischemedische of of chirurgischechirurgische verzorgingverzorging
meermeer nodignodig hebbenhebben
die die zowelzowel overdagoverdag alsals ‘‘s s nachtsnachts eeneen continue multidisciplinaire continue multidisciplinaire 
tenlastenemingtenlasteneming nodignodig hebbenhebben
die door hun fysieke, cognitieve of psychische toestand en/of die door hun fysieke, cognitieve of psychische toestand en/of 
eventuele gedragsstoornissen niet meer in aanmerking komen eventuele gedragsstoornissen niet meer in aanmerking komen 
voor de klassieke revalidatieprogrammavoor de klassieke revalidatieprogramma’’s (nomenclatuur van de  s (nomenclatuur van de  
revalidatieverstrekkingen of revalidatieovereenkomsten)revalidatieverstrekkingen of revalidatieovereenkomsten)
300 MS/ALS + 140 Huntington (300 MS/ALS + 140 Huntington (overeenkomstenovereenkomsten voorvoor 6x30 + 6x30 + 
3x20)3x20)
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LiaisonfunctieLiaisonfunctie

HetHet programma van de programma van de tenlastenemingtenlasteneming isis
gebaseerdgebaseerd op de op de samenwerkingsamenwerking tussentussen hethet
ziekenhuisziekenhuis en de en de residentiresidentiëëlele structurenstructuren..
Die Die samenwerkingsamenwerking isis bedoeldbedoeld om om binnenbinnen de de 
kortstkortst mogelijkemogelijke termijntermijn en en onderonder de de bestebeste
omstandighedenomstandigheden eeneen residentiresidentiëëlele
woonplaatswoonplaats aanaan te te biedenbieden aanaan de de patipatiëëntnt
van van wiewie de de psychischepsychische en en fysiekefysieke toestandtoestand
dit dit toelaattoelaat. . 
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Liaisonfunctie Liaisonfunctie –– akkoord over:akkoord over:
de modaliteiten voor de organisatie en de follow-up van de transfer van de 
patiënt van het ziekenhuis naar een residentiële structuur
de modaliteiten voor een heropname in het ziekenhuis in geval van nood
de opname van nieuwe patiënten, de terbeschikkingstelling van bedden en het 
beheer van de eventuele wachtlijst, met inbegrip van de aanvragen voor 
tenlasteneming in kortverblijf
de modaliteiten voor de organisatie en de inhoud van de permanente vorming 
van het personeel
de organisatie van de medische follow-up van de patiënt en van de medische 
supervisie van het programma van de tenlasteneming
de modaliteiten voor de samenwerking tussen de geneesheer-specialist, de 
coördinerend geneesheren, de huisartsen of de behandelend geneesheren van 
de patiënten en de diensthoofden van de zorgeenheden
het geneesmiddelengebruik
de mogelijkheden om een beroep te doen op gespecialiseerde adviezen in 
geval van complexe individuele problemen. 
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Liaisonfunctie Liaisonfunctie –– akkoord over:akkoord over:
de mogelijkheden om een beroep te doen op het ethisch comité van 
het ziekenhuis, op zijn sociale dienst of op zijn ontslagmanager, alsook 
op de deskundigen op het vlak van de palliatieve verzorging
de aanstelling van contactpersonen in de verschillende structuren en 
de vaststelling van hun taken
het bijhouden van een liaisondossier voor iedere ten laste genomen 
patiënt
de organisatie van de gegevens- en informatieverzameling die in het 
kader van het jaarverslag is vereist en de voltooiing van dat verslag
de centralisering van de benodigde gegevens voor de facturering van 
de tegemoetkoming bedoeld in artikel 10
de modaliteiten voor de teruggave van de financiële middelen van het 
ziekenhuis aan de residentiële structuren, ter waarde van het bedrag  
bedoeld in artikel 12
de toewijzing van de financiële middelen voor de liaisonfunctie en de 
toepassing van het eenmalige forfaitbedrag, bedoeld in artikel 10, dat 
als “opstartforfait” wordt toegekend.



1010

InfrastructuurInfrastructuur

∎∎MS/ALS: MS/ALS: overeenkomstovereenkomst voorvoor 30 30 patipatiëëntennten
–– 10 10 ziekenhuisbeddenziekenhuisbedden –– langdurigelangdurige verzorgingverzorging
–– 5 5 àà 10 10 beddenbedden in in minstensminstens tweetwee residentiresidentiëëlele

structurenstructuren
∎∎Huntington: Huntington: overeenkomstovereenkomst voorvoor 20 20 patipatiëëntennten
–– 5 5 ziekenhuisbeddenziekenhuisbedden –– langdurigelangdurige verzorgingverzorging
–– 5 5 beddenbedden in in driedrie residentiresidentiëëlele structurenstructuren
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InfrastructuurInfrastructuur

individuele kamers of tweepersoonskamers, met 
dien verstande dat de residentiële structuren 
desgevraagd een tweepersoonskamer aan de 
patiënten moeten kunnen aanbieden,
in hoogte verstelbare bedden, in hoogte 
verstelbaar bad, aangepaste leunstoelen in de 
woonkamer, heftoestellen, antidecubitusmatras, 
aangepast activerings- of revalidatiemateriaal, 
materiaal voor beademing en voor   
zuurstoftherapie.
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VerzekeringstegemoetkomingVerzekeringstegemoetkoming ––
personeelsnormenpersoneelsnormen

4,580,9254,58Voorstel norm Huntington in ziekenhuizen

4,580,92109,17Voorstel norm MS-ALS in ziekenhuizen

3,830,7753,83Voorstel norm Huntington in RVT’s/PVT’s

3,830,77107,67Voorstel norm MS-ALS in RVT’s/PVT’s

4,700,9412.30u./dagREVA MS onderhoud

5,821,1614u./dagREVA MS intensief

9,381,88815,00PATC / SGA

7,501,5011,5Sp palliatief

3,660,733021,95Sp coma

3,580,723021,5RVT (C coma)

2,860,573017,16Sp psychoG
2,830,573017Sp neuro
2,080,423012,5RVT (aandoen. C)

VTE’s per 5 
beddenVTE’s per bed

Bedden per 
eenheid

VTE’s per 
eenheid

Huidige normen
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0,7723,004,506,003,509,00Totale norm per 30 HT-patiënten

0,7723,004,506,003,509,00Totale norm per 30 MS-patiënten

0,3510,503,000,000,007,50Bijkomende norm per 30 HT

0,3510,503,000,000,007,50Bijkomende norm per 30 MS

0,7221,502,5012,004,902,10
Huidige norm RVT Coma per 30 

bedden

0,4212,501,506,003,501,50
Huidige norm RVT per 30 

bedden

Norm/ 
bed:

Totaal
per 30

0,350,100,000,000,25Huntington

0,350,100,000,000,25MS/ALS

Totaal per 
bedPara,…

Verzorg. 
person.Verpl. A2Verpl. A1

Bijkomende norm per bed

TegemoetkomingTegemoetkoming voorvoor de de 
bijkomendebijkomende normennormen
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TegemoetkomingTegemoetkoming liaisonfunctieliaisonfunctie

41.250 euro

0,75
(15 bedden) = 

3.30 uur
per dag 

0,05 
(= 14 min. 

per 
dag)

Voor de opleiding, expertise, 
ondersteuning van 
patiënten/families, … in 
RVT’s + coördinatie
Huntington-patiënten

55.000 euro

1 
(20 bedden) = 

4.40 uur
per dag

0,05
(= 14 min. 

per 
dag)

Voor de opleiding, expertise, 
ondersteuning van 
patiënten/familie, … in de 
RVT’s + coördinatie –
MS-patiënten

Jaarlijkse
kosten
per overeen-
komst

VTE’s per 
overeenkomst

VTE’s per 
bed

Tegemoetkoming voor de 
externe liaisonfunctie
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Tegemoetkoming medische liaisonfunctieTegemoetkoming medische liaisonfunctie

6,33 euro

5,62 
(= 40 min. 
per week)0,020

Huntington: voor 20 patiënten:
liaison door specialist van het ziekenhuis 
tussen het ziekenhuis en het RVT: contacten 
met  de coördinerend en raadgevend arts (CRA) 
+ hoofdverpleeg.+ huisartsen, …

6,33  euro 

5,62 
(= 40 min. per 

week)0,020

MS en ALS: voor 30 patiënten:
liaison door specialist van het ziekenhuis 
tussen het ziekenhuis en het RVT: contacten 
met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) 
+ hoofdverpleeg. + huisartsen, …

Forfait per 
patiënt per dag 

(bezettingsgraad 
100%)

Aantal minuten per 
patiënt per 

dagVTE’s per bed

Medische liaisonfunctie (ook voor de 
ziekenhuispatiënten)

Een geneesheer-specialist in de neurologie, neuropsychiatrie of psychiatrie zal instaan 
voor de medische supervisie van het programma van de tenlasteneming. 
De tegemoetkoming kan ook dienen voor de ondersteuning van een activiteit van de 
coördinerend geneesheer in een RVT of van de huisarts. 
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TegemoetkomingTegemoetkoming voorvoor hethet materiaalmateriaal, , 
hethet vervoervervoer en de en de voedingvoeding

3.537 euro9,69 euro
HT - Materiaal (Cf. Coma) en 

vervoer

3.537 euro9,69 euro
MS - Materiaal (cf. Coma) en 

vervoer

7.848 euro21,50 euro
HT - voeding + 

verdikkingsmiddel

2.719 euro7,45 euroMS - voeding

Jaarlijkse
kosten per 
bed

Kosten per 
bed

(bezettings-
graad van 
100%)

Tegemoetkoming voor het
materiaal, het vervoer en de 
voeding
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BerekeningBerekening forfait forfait –– budget budget 
HuntingtonHuntington

90%
Bezettingsgraad (forfait/dag = 
kosten/aandoening/(365x90%))

106,56 euro700.124 euroTOTAAL
6,28 euro41.250 euroTegemoetkoming andere liaisonfunctie

7,03 euro46.187 euroTegemoetkoming medische liaisonfunctie

34,66 euro227.687 euroTegemoetkoming materiaal, vervoer, voeding

58,60 euro385.000 euro
Bijkomende norm in de RVT’s/PVT’s en/of in 
de ziekenhuizen

Forfait/dag
Jaarlijkse
kostenHUNTINGTON
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BerekeningBerekening forfait forfait –– budget MS/ALSbudget MS/ALS

90%
Bezettingsgraad (forfait/dag = 

kosten/aandoening/(365x90%))

90.25 euro889.463 euroTOTAAL
5.58 euro55.000 euroTegemoetkoming andere liaisonfunctie

7,03 euro69.280 euroTegemoetkoming medische liaisonfunctie

19.04 euro187.683 euroTegemoetkoming materiaal, vervoer, voeding

58.60 euro577.500 euro
Bijkomende norm in de RVT’s/PVT’s en/of in 

de ziekenhuizen

Forfait/dag
Jaarlijkse

kostenMS/ALS
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OpstartforfaitOpstartforfait

AanAan de de dagelijksedagelijkse tegemoetkomingtegemoetkoming voegtvoegt hethet
RIZIV RIZIV binnenbinnen de de maandmaand die die volgtvolgt op de op de 
ondertekeningondertekening van de van de overeenkomstovereenkomst, , eeneen
eenmaligeenmalig forfaitbedragforfaitbedrag van 2/12 van van 2/12 van hethet
jaarbudgetjaarbudget toetoe alsals «« opstartforfaitopstartforfait »» om om eeneen deeldeel
van de van de behoeftenbehoeften op op hethet vlakvlak van van materiaalmateriaal, , 
aanwervingaanwerving van van bijkomendbijkomend personeelpersoneel en en initiinitiëëlele
opleidingopleiding van van hethet personeelpersoneel te te dekkendekken. . 
MS/ALS = 148.244 euroMS/ALS = 148.244 euro
Huntington = 116.687 euroHuntington = 116.687 euro
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BedragBedrag voorvoor de de RVTRVT’’ss

HetHet ziekenhuisziekenhuis betaaltbetaalt aanaan de de residentiresidentiëëlele
structurenstructuren eeneen bedragbedrag van van 93.26 euro 93.26 euro 
(Huntington) of 77.64 euro (MS/ALS)(Huntington) of 77.64 euro (MS/ALS) terugterug per per 
dag van dag van tenlastenemingtenlasteneming. . 
Dat Dat bedragbedrag isis bedoeldbedoeld om de om de kostenkosten te te dekkendekken
vanvan
–– hethet bijkomendbijkomend personeelpersoneel datdat doordoor de de residentiresidentiëëlele

structurenstructuren isis aangeworvenaangeworven voorvoor de de begeleidingbegeleiding van de van de 
rechthebbendenrechthebbenden van van dezedeze overeenkomstovereenkomst, , 

–– de de specifiekespecifieke kostenkosten voorvoor hethet materiaalmateriaal, , hethet vervoervervoer en en 
de de voedingvoeding van die van die patipatiëëntennten..
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AanvullendeAanvullende overeenkomstovereenkomst

zorgtzorgt ervoorervoor datdat de de ziekenhuizenziekenhuizen die de die de 
basisovereenkomstbasisovereenkomst hebbenhebben ondertekendondertekend, , rechtrecht
hebbenhebben op op eeneen bijkomendebijkomende financieringfinanciering voorvoor de de 
liaisonfunctieliaisonfunctie met met andereandere instellingeninstellingen,, waarinwaarin
eveneenseveneens patipatiëëntennten verblijvenverblijven die die aanaan dezelfdedezelfde
aandoeningaandoening lijdenlijden, met , met inbegripinbegrip van de van de 
ziekenhuizenziekenhuizen en de en de instellingeninstellingen voorvoor patipatiëëntennten met met 
eeneen handicap. handicap. EenEen deeldeel van de van de expertiseexpertise
((opleidingopleiding, , begeleidingbegeleiding, , ondersteuningondersteuning, , enzenz.) .) wordtwordt
op die manier op die manier overgeheveldovergeheveld.  .  
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AanvullendeAanvullende overeenkomstovereenkomst
EenEen aanvullendeaanvullende financieringfinanciering van 0,5 VTE van 0,5 VTE voorvoor de de 
versterkingversterking van de van de liaisonfunctieliaisonfunctie tenten voordelevoordele van de van de 
patipatiëëntennten

die die beantwoordenbeantwoorden aanaan de de criteriacriteria van van artikelartikel 2 van de 2 van de 
basisovereenkomstbasisovereenkomst
en die in en die in minstensminstens 3 3 verschillendeverschillende ziekenhuisziekenhuis-- of of 
verblijfstructurenverblijfstructuren wordenworden tenten lastelaste
genomengenomen((uitdrukkelijkuitdrukkelijk vermeldvermeld))

die niet die niet behorenbehoren tottot de de residentiresidentiëëlele structurenstructuren die de die de 
basisovereenkomstbasisovereenkomst hebbenhebben ondertekendondertekend
en die en die regelmatigregelmatig dergelijkedergelijke patipatiëëntennten opvangenopvangen. . 

De De vereistevereiste van van eeneen activiteitenpercentageactiviteitenpercentage datdat
overeenstemtovereenstemt met de met de supervisiesupervisie van van minstensminstens 9 9 patipatiëëntennten..
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PersoneelsuitbreidingPersoneelsuitbreiding
HuntingtonHuntington--overeenkomstenovereenkomsten

In de In de RVTRVT’’ss: 1,75 VTE (: 1,75 VTE (bijkomendebijkomende normnorm) ) 
per RVT van 5 per RVT van 5 plaatsenplaatsen (5.25 (5.25 VTEVTE’’ss in in 
totaaltotaal voorvoor de de residentiresidentiëëlele structuurstructuur) ) 
In In hethet ziekenhuisziekenhuis: 1,75 VTE (: 1,75 VTE (bijkomendebijkomende
normnorm) ) voorvoor de de ziekenhuisdienstziekenhuisdienst + 0,75 + 0,75 
VTE VTE voorvoor de de liaisonfunctieliaisonfunctie binnenbinnen de de 
overeenkomstovereenkomst + 0,5 VTE + 0,5 VTE voorvoor eeneen
liaisonfunctieliaisonfunctie buitenbuiten de de overeenkomstovereenkomst = 3 = 3 
VTEVTE’’ss
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PersoneelsuitbreidingPersoneelsuitbreiding

MS/ALSMS/ALS--overeenkomstenovereenkomsten
In de In de RVTRVT’’ss: 1,75 VTE (: 1,75 VTE (bijkomendebijkomende normnorm) ) 
per RVT van 5 per RVT van 5 plaatsenplaatsen (7 (7 VTEVTE’’ss in in totaaltotaal
voorvoor de de residentiresidentiëëlele structuurstructuur) ) 
In In hethet ziekenhuisziekenhuis: 3,5 : 3,5 VTEVTE’’ss ((bijkomendebijkomende
normnorm) ) voorvoor de de ziekenhuisdienstziekenhuisdienst + 1 VTE + 1 VTE 
voorvoor de de liaisonfunctieliaisonfunctie binnenbinnen de de 
overeenkomstovereenkomst + 0,5 VTE + 0,5 VTE voorvoor eeneen
liaisonfunctieliaisonfunctie buitenbuiten de de overeenkomstovereenkomst = 5 = 5 
VTEVTE’’ss
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InstructiesInstructies
HetHet ziekenhuisziekenhuis dientdient de de kennisgevingkennisgeving aanaan de V.I. de V.I. slechtsslechts 1 1 
keerkeer in. in. 
HetHet ziekenhuisziekenhuis factureertfactureert ((pseudocodenummerspseudocodenummers) ) aanaan de de 
V.I. V.I. 
–– Per dag in Per dag in eeneen «« ziekenhuisziekenhuis »» ((bedragbedrag per dag per dag –– BFM)BFM)
–– Per dag in Per dag in eeneen «« RVTRVT»» (forfait MB 6.11.2003).(forfait MB 6.11.2003).

HetHet RVT RVT blijftblijft de de documentendocumenten 760, 760, katzschaalkatzschaal, , ……
versturenversturen en en zijnzijn gegevensgegevens op de op de websitewebsite van van hethet RIZIV RIZIV 
invulleninvullen..
HetHet personeelpersoneel wordtwordt doordoor de de overeenkomstovereenkomst gedektgedekt: : 
uitgeslotenuitgesloten van van hethet basisforfaitbasisforfait van de RVT en van van de RVT en van hethet
derdederde luikluik..
HetHet RVT RVT blijftblijft zijnzijn forfait forfait facturerenfactureren..
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InstructiesInstructies
HetHet ziekenhuisziekenhuis verbindtverbindt zichzich ertoeertoe om om hethet bedragbedrag te te facturerenfactureren voorvoor
eeneen aantalaantal dagendagen datdat de de bezettingsgraadbezettingsgraad van 90%van 90% van de van de beddenbedden die die 
voorvoor de de tenlastenemingtenlasteneming van de van de patipatiëëntennten bestemdbestemd zijnzijn, niet , niet 
overschrijdtoverschrijdt, , datdat wilwil zeggenzeggen: : maximaalmaximaal 6570 (Huntington) of 9855 6570 (Huntington) of 9855 
(MS/ALS) forfaits per (MS/ALS) forfaits per jaarjaar. . 
De De verblijfsduurverblijfsduur van de van de patipatiëëntnt in in hethet ziekenhuisziekenhuis magmag gemiddeldgemiddeld niet niet 
meermeer dan dan twaalftwaalf maandenmaanden (Huntington) of niet (Huntington) of niet meermeer dan dan zeszes maandenmaanden
(MS/ALS) (MS/ALS) bedragenbedragen, met , met uitzonderinguitzondering van de van de situatiessituaties waarinwaarin geengeen
enkeleenkele residentiresidentiëëlele verblijfplaatsverblijfplaats in in hethet programma programma beschikbaarbeschikbaar isis..
Per Per jaarjaar magmag gemiddeldgemiddeld maximaalmaximaal 45% van de 45% van de gefactureerdegefactureerde dagendagen
betrekkingbetrekking hebbenhebben op op eeneen tenlastenemingtenlasteneming in in hethet ziekenhuisziekenhuis gedurendegedurende
hethet eersteeerste jaarjaar ((tegenovertegenover minstensminstens 55% van de 55% van de gefactureerdegefactureerde dagendagen
voorvoor de de residentiresidentiëëlele verblijvenverblijven); ); vanafvanaf hethet tweedetweede jaarjaar wordtwordt datdat
maximumpercentagemaximumpercentage tottot 40% 40% teruggebrachtteruggebracht, met , met minstensminstens 60% 60% dagendagen
in in residentiresidentiëëlele structurenstructuren. . 
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JaarlijkseJaarlijkse vragenlijstvragenlijst
Dit Dit verslagverslag zalzal betrekkingbetrekking hebbenhebben op:op:

dede werkingwerking van van hethet programma en op de programma en op de 
samenwerkingsvoorwaardensamenwerkingsvoorwaarden die die zijnzijn toegepasttoegepast voorvoor hethet
realiserenrealiseren van de van de liaisonfunctieliaisonfunctie zoalszoals die in die in artikelartikel 4 4 wordtwordt
omschrevenomschreven, , 
de de evaluatieevaluatie van van hethet programmaprogramma op op hethet vlakvlak vanvan
–– de de doelgroepdoelgroep, , 
–– de de behoeftenbehoeften op op hethet vlakvlak van van begeleidingbegeleiding en en materiaalmateriaal, , 
–– de de inhoudinhoud van de van de liaisonfunctieliaisonfunctie, , 
–– de de specifiekespecifieke behoeftenbehoeften van de van de patipatiëëntennten ((voedingvoeding, , ……), ), 
–– de de financifinanciëëlele evaluatieevaluatie, , 
–– de externe de externe samenwerkingensamenwerkingen …… . . 
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JaarlijkseJaarlijkse vragenlijstvragenlijst
EveneensEveneens de de gegevensgegevens onderonder geaggregeerdegeaggregeerde en en anoniemeanonieme vormvorm
betreffendebetreffende::
–– de de patipatiëëntennten:  :  

hethet aantalaantal patipatiëëntennten per per leeftijdscategorieleeftijdscategorie
hethet aantalaantal patipatiëëntennten per type van per type van aandoeningaandoening ((volgensvolgens de ICDde ICD--codes codes bedoeldbedoeld in in 
artikelartikel 2)2)
hethet aantalaantal patipatiëëntennten en en verblijfsdagenverblijfsdagen voorvoor elkeelke residentiresidentiëëlele structuurstructuur
de de verblijfsduurverblijfsduur in in hethet ziekenhuisziekenhuis
de de verblijfsduurverblijfsduur in in eeneen residentiresidentiëëlele structuurstructuur
de de nieuwenieuwe patipatiëëntennten en de en de patipatiëëntennten uituit hethet programmaprogramma

–– de de activiteitactiviteit:  :  
opleidingsactiviteitenopleidingsactiviteiten ((omvangomvang en en inhoudinhoud) ) 
toevluchttoevlucht tottot de externe de externe liaisonfunctieliaisonfunctie
aantalaantal transferstransfers naarnaar de de residentiresidentiëëlele structurenstructuren
aantalaantal nieuwenieuwe ziekenhuisopnamesziekenhuisopnames
samenwerkingensamenwerkingen met met andereandere structurenstructuren of of instellingeninstellingen

–– hethet personeelpersoneel::
omvangomvang en en kwalificatieskwalificaties per per structuurstructuur ((ziekenhuisziekenhuis en en residentiresidentiëëlele structurenstructuren).).
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ConclusieConclusie
VerhogingVerhoging van de van de middelenmiddelen
HistorischeHistorische overeenkomstovereenkomst: : inperkinginperking van de van de versnipperingversnippering in de in de 
tenlastenemingtenlasteneming
Transfer van Transfer van patipatiëëntennten van van hethet ziekenhuisziekenhuis naarnaar de de RVTRVT’’ss en de en de 
samenwerkingsamenwerking in in netwerkverbandnetwerkverband
VerbeteringVerbetering van de van de kwaliteitkwaliteit
ErkenningErkenning van de expertise van de expertise 
EenEen ondersteuningondersteuning voorvoor de de patipatiëëntennten//familiesfamilies en en hethet personeelpersoneel in de in de 
nietniet--gespecialiseerdegespecialiseerde structurenstructuren

WijzigingsclausuleWijzigingsclausule: : tegemoetkomingtegemoetkoming van 10 euro in de van 10 euro in de verblijfsprijsverblijfsprijs
voorvoor de MS/ALS/Huntingtonde MS/ALS/Huntington--patipatiëëntennten in de in de RVTRVT’’ss die de die de 
basisovereenkomstenbasisovereenkomsten hebbenhebben ondertekendondertekend = = beslissingbeslissing van van hethet
VerzekeringscomitVerzekeringscomitéé van 4 van 4 meimei 2009 2009 
WachtenWachten op de op de resultatenresultaten van de van de expertenexperten, op basis van de , op basis van de informatieinformatie
over de over de projectenprojecten die die aanaan hethet RIZIV en RIZIV en aanaan de FOD de FOD VolksgezondheidVolksgezondheid
zijnzijn bezorgdbezorgd en de en de normennormen die die daaruitdaaruit zullenzullen voortvloeienvoortvloeien. . 


