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1. Inleiding 
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is geestelijke gezondheid « een toestand van welzijn 
waarin het individu zich bewust is van zijn of haar bekwaamheden, de gewone stress van het leven 
aankan, productief en renderend kan werken, en in staat is een bijdrage te leveren tot zijn of haar 
gemeenschap »1. 

De sociaaleconomische crisis die de westerse landen hebben doorgemaakt, hebben de sociale realiteiten 
gewijzigd en ernstige sociale gevolgen met zich gebracht: werkloosheid, materiële onzekerheid, nieuwe 
armoede, rassendiscriminatie, toename van het geweld, verlies van zekerheden en verdwijnen van het 
vertrouwen in traditionele waarden.  

Doordat onze maatschappij voortdurend ingewikkelder wordt en steeds meer druk op de mens uitoefent, 
moet de mens ook een steeds hogere weerstand en steeds meer individuele reserves hebben. De WGO 
verwacht een exponentiële groei van de problemen op het vlak van geestelijke gezondheid.  

Depressie wordt door de WGO beschouwd als de « ziekte van de eenentwintigste eeuw ». Zelfmoord 
komt steeds vaker voor bij jongeren en bij ouderen. Elk jaar beroven zich op Europees niveau ongeveer 
58 000 mensen van het leven. Het is overigens een van de belangrijkste doodsoorzaken in België. Bij 
mannen komt zelfdoding op de derde plaats, na verkeersongevallen en hartcomplicaties. Bij vrouwen 
komt zelfdoding op de tweede plaats, na borstkanker.  

Volgens het groenboek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen « heeft één op de vier 
burgers geestelijke gezondheidsproblemen en heeft in een tijdspanne van één jaar volgens de ramingen 
meer dan 27% van de volwassen Europeanen te kampen met minstens één geestelijk 
gezondheidsprobleem. Geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken aanzienlijke verliezen en lasten 
voor het economische, sociale en onderwijsstelsel, alsook voor het strafrechtelijke en het rechtsstelsel »2. 
De globale kostprijs van psychische aandoeningen in België wordt geraamd op 4% van het BBP3. 

In België blijkt uit de laatste gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid dat 
één op vier mensen (26%) op de een of andere manier "slecht in zijn vel" zit, waarvan meer dan de helft 
blijk geeft van een vrij ernstig psychologisch probleem4. 

De groei van geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaakte niet alleen een sterke stijging van de vraag 
naar geestelijke gezondheidszorg, maar deed ook nieuwe vormen ontstaan van allerlei soorten moeilijker 
behandelingsaanvragen5.  

Die nieuwe uitdagingen vereisen nieuwe vormen van polyvalentie, de ontwikkeling van specifieke 
projecten en de uitbreiding van een werkstrategie waarin alle actoren uit de geestelijke gezondheidszorg 
verenigd worden. 

                                                   
1 WHO, Mental health: strengthening mental health promotion, Geneva, 2001 
2 CEG: Groenboek: De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor 
de Europese Unie, 2005 
3 Frank Vandenbroucke, Geestelijke gezondheidszorg door participatie en overleg, beleidsnota van de minister van Sociale Zaken en 
van de minister van Volksgezondheid, 2001. 
4 Uit de nationale enquête 2008-2009, die gepubliceerd is in 2010 en gebaseerd is op een steekproef van 6000 huishoudens uit 159 
Belgische gemeenten, blijkt ook dat 9% van de bevolking een depressieve gebeurtenis doormaakt, 8% over somatische 
aandoeningen klaagt, 6% angstsymptomen vertoont en 21% (één persoon op vijf) slaapstoornissen rapporteert. Cf. 
Gezondheidsenquête door Interview België 2008, gecoördineerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). 
5 Volgens die enquête geeft 16% van de ondervraagde personen van 15 jaar en ouder aan psychotrope geneesmiddelen te nemen. 
10% neemt slaapmiddelen, 7% kalmeermiddelen en 6% antidepressiva. 12% van de bevolking heeft al ooit ernstig aan zelfmoord 
gedacht en 5% heeft al geprobeerd zelfmoord te plegen. Reeds in 1990 waren vijf van de tien hoofdoorzaken van invaliditeit in de 
wereld psychische stoornissen, met name depressie, alcoholisme, manisch-depressieve stoornissen, schizofrenie en obsessieve 
stoornissen. 
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Op Europees niveau zijn de beleidsmakers, de gezondheidswerkers en de verschillende belanghebbenden 
zich bewust van de kostprijs hiervan voor zowel de economie als de mens, en ze stemmen ermee in dat er 
geen gezondheid kan zijn zonder geestelijke gezondheid. 

Zo zijn tijdens de Ministeriële Conferentie van de WGO Regio Europa over geestelijke gezondheid, die in 
januari 2005 plaatsvond in Helsinki, 52 lidstaten en de vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele 
en beroepsorganisaties allemaal de vaste verbintenis aangegaan om de uitdaging aan te nemen omtrent 
een van de grootste bedreigingen voor het welzijn van de Europeanen: « de epidemie van psychosociale 
stoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen 6». 

Met de goedkeuring van de Verklaring en het Actieplan over geestelijke gezondheid voor Europa hebben 
de lidstaten het beleid inzake geestelijke gezondheid vastgelegd voor de volgende tien jaar.  

Op de Conferentie werd gewezen op het belang van de nieuwe, op de noden van de patiënt afgestemde 
systemen voor geestelijke gezondheid en werd een actieplan goedgekeurd waarvan de prioriteiten als 
volgt kunnen worden samengevat7: 

- Het belang van geestelijk welzijn duidelijker maken; 

- Stigmatisatie, discriminatie en ongelijkheid bestrijden; 

- Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en hun familie bewust maken van hun 

verantwoordelijkheden en hen ondersteunen; 

- Complete, geïntegreerde en doeltreffende systemen voor geestelijke gezondheid ontwikkelen en 

implementeren, met inbegrip van bevordering, preventie, behandeling en revalidatie, en re-

integratie in de maatschappij; 

- De ervaring van patiënten en hun omgeving erkennen. 

 
In deze brochure wordt de geestelijke gezondheidszorg in België beschreven en geanalyseerd met 
betrekking tot de organisatie, activiteit, financiering, financiële situatie en de evolutie en de structuur van 
de werkgelegenheid. Het is de bedoeling om lezers die belangstelling tonen voor gezondheidseconomie, 
precieze informatie en een set van indicatoren te verschaffen met het oog op de verduidelijking van het 
specifieke karakter en de toekomstige uitdagingen van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en 
de sector van de psychiatrische ziekenhuizen in het bijzonder. 

Het eerste hoofdstuk heeft tot doel een overzicht te geven van de organisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg in België. Na een korte analyse waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste fases uit 
de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg, wordt de nadruk gelegd op de analyse van de 
activiteit van de psychiatrische ziekenhuizen en de organisatorische structuur van het nieuwe geestelijke 
gezondheidszorgmodel.  

De organisatie en de structuur van de sector van de psychiatrische ziekenhuizen zijn in ruime mate 
afhankelijk van de financieringswijze. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de analyse van het budget van 
financiële middelen van alle psychiatrische ziekenhuizen.  

In het derde hoofdstuk worden de financiële prestaties van de Belgische psychiatrische ziekenhuizen 
geëvalueerd op basis van de gegevens van de jaarrekeningen. Via de verticale en horizontale analyse van 
de belangrijkste rubrieken van de balans en de resultatenrekening, en het onderzoek van de belangrijkste 
financiële ratio’s krijgt de lezer een beeld van de financiële situatie van de psychiatrische ziekenhuizen.  

De geestelijke gezondheidszorg speelt een belangrijke rol op het vlak van ingevulde betrekkingen. De 
voornaamste indicatoren met betrekking tot het volume en de structuur van de werkgelegenheid, de 
evolutie van de personeelslasten, de arbeidsvoorwaarden en de kwalificaties in psychiatrische 
ziekenhuizen worden uiteengezet en bestudeerd in het vierde hoofdstuk. 
 

                                                   
6 WHO, Europe, Mental health: facing the challenges, building solutions. Report from the WHO European Ministerial Conference, 
2005 
7 WHO, Europa, Op.cit. 
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2. Informatiebronnen 

2.1. Databank Finhosta 
 
De statistieken uit deze brochure zijn afkomstig van de databank van de financiële en boekhoudkundige 
statistieken van de ziekenhuizen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu.  

In 2007 implementeerde de FOD Volksgezondheid een nieuw systeem voor gegevensverzameling 
(FINHOSTA), dat werd uitgebreid naar alle ziekenhuizen van het land, teneinde8: 

- de gegevensinzameling bij de ziekenhuizen te vergemakkelijken en te versnellen;  

- alle controles inzake geldigheid van de aan het Ministerie bezorgde gegevens bij de bron uit te 
voeren;  

- de gegevens tussen ziekenhuizen te uniformeren met het oog op vergelijking en analyse; 

- de ziekenhuizen in staat te stellen de doorgegeven informatie definitief te valideren, op het 
ogenblik van de afsluiting; 

- het proces voor de invoer van de gegevens in het analysesysteem van het Ministerie te versnellen.  
 
Met dat nieuwe systeem kon een databank met een multidimensionale structuur worden samengesteld met 
betrekking tot de volledige en homogene ziekenhuispopulatie. 
 
De gegevens worden met behulp van een hele reeks regels ter controle van de coherentie en de 
concordantie verzameld en gecontroleerd door de Cel « Financiële en Boekhoudkundige Statistieken » 
van de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen, Directoraat-generaal Organisatie van de 
gezondheidszorgvoorzieningen. Op grond van hun inhoud en hun periode van inzameling onderscheiden 
we vier categorieën van gegevens: 

- De gegevens in verband met de activiteiten van het ziekenhuis (driemaandelijkse inzameling): 
aantal verpleegdagen, aantal opnames, aantal erkende bedden, aantal ontslagen, aantal en bedrag 
van de forfaits  

- De financiële en boekhoudkundige gegevens: gegevens uit de algemene boekhouding, analytische 
boekhouding, personeelsgegevens en sociale balans (verzameld op 31/12/n-1);  

- De afschriften van de balansen en resultatenrekeningen, geaggregeerd en goedgekeurd door de 
revisor (jaarlijkse inzameling op 30/06/n-1);  

- De gegevens die nodig zijn voor de berekening van het budget van financiële middelen (jaarlijkse 
inzameling op 01/09/n-1). 

 
De gegevens betreffende activiteit, personeel, balans, resultatenrekening, BFM evenals de berekende 
ratio’s hebben betrekking op alle psychiatrische ziekenhuizen van België, namelijk 70 instellingen (2009). 
Ze geven de actoren die belangstelling tonen voor ziekenhuiseconomie, een tegelijk betrouwbaar, volledig 
en homogeen beeld van de psychiatrische sector in België9.  
 
 

                                                   
8 Het nieuwe systeem voor gegevensverzameling (FINHOSTA) vindt zijn oorsprong in het koninklijk besluit van 16 december 
1997 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn 
volgens welke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het 
verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden (artikel 86 van de wet op 
de ziekenhuizen). 
9 Een Boordtabel waarmee de ziekenhuizen een Benchmarking kunnen uitvoeren, is beschikbaar op het net:  
http://www.health.fgov.be 
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2.2. Databank Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) 

De Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) omvatten gegevens over alle patiënten die opgenomen 
zijn in een psychiatrisch ziekenhuis (PZ) of in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis 
(PAAZ) alsook gegevens met betrekking tot de patiënten uit de initiatieven van beschut wonen (IBW) en 
de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). 

Het gaat om sociaaldemografische gegevens, gegevens betreffende de opname en medische gegevens 
(eerste diagnose, hoofddiagnose, behandeling en beëindiging van het medisch-psychiatrisch verblijf) die 
doorgegeven zijn door 260 zorginstellingen. 

2.3. Het centraal instellingenbestand (CIC) 

Het bestand CIC is een databank van gecentraliseerde gegevens van de verzorgingsinstellingen in België. 
Men kan er  volgende gegevens in terugvinden: 

- beschrijvende gegevens van de instellingen  
- contactinformatie  
- gegevens over de erkenningen  
- gedetailleerde beschrijvingen van de omkadering van de zorgactiviteiten. 
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Hoofdstuk I.  Organisatie en structuur van de geestelijke gezondheidszorg 

1.1. Inleiding 
 
België heeft een lange zorgtraditie op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en speelde binnen de 
internationale instellingen een eminente rol voor de bevordering van een goed beleid inzake geestelijke 
gezondheid10. 
 
Vóór 1948 werden geesteszieken afgezonderd in opvanginstellingen die werden opgericht op initiatief van 
religieuze congregaties. In 1850 werd een eerste wet uitgevaardigd over de behandeling en de internering 
van «geesteszieken» in specifieke gerechtelijke instellingen. In 1948 besliste de regering om de 
interneringsinstellingen van Justitie over te hevelen naar Volksgezondheid.  
 
De sociologische en economische omwentelingen sinds 1950 creëerden nieuwe uitdagingen voor de 
geestelijke gezondheidszorg in zijn totaliteit, en vanaf 1963 werd via het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een specifieke financiering voorzien voor de behandeling van 
«geesteszieken».  
Met de opkomst van nieuwe behandelingen werden psychiatrische gestichten vervangen door instellingen 
en diensten voor de behandeling van «geesteszieken». Zo zijn we dan in de jaren 70 getuige van de 
oprichting van crisiseenheden binnen de psychiatrische ziekenhuizen de psychiatrische afdelingen in 
algemene ziekenhuizen en van de erkenning van de Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) in 
1975. 
 
De toenemende psychosociale problemen, de komst en de ontwikkeling van een nieuwe zorgvraag 
(mensen met een mentale handicap, autisten, mensen met verslavingsproblemen, …), de verzadiging van 
de traditionele opvangstructuren (te lange verblijfsduur, vooral bij chronische psychiatrische patiënten, T-
diensten) en het onvermogen om doeltreffend te beantwoorden aan de nieuwe noden (stijgend aantal 
gecolloqueerde patiënten in psychiatrische ziekenhuizen bij gebrek aan afdoende alternatieven voor 
hospitalisatie) zijn factoren die de overheid ertoe hebben aangezet om de geestelijke gezondheidszorg te 
herstructureren. 
 
Bovendien zien we op Europees niveau in het beleid inzake geestelijke gezondheid dat internering 
geleidelijk aan vervangen wordt door de nieuwe aangepaste structuren voor geestelijke gezondheidszorg. 
Ook moeten patiënten psychosociale ondersteuning krijgen in hun familiale en sociale omgeving zodat ze 
weer zelfstandig kunnen worden en in de maatschappij kunnen worden opgenomen11. De algemene 
evolutie gaat in de richting van een radicale modelwijziging: de de-institutionalisering van de klassieke 
diensten van de geestelijke gezondheidszorg en het overplaatsen ervan naar diensten voor 
basisgezondheidszorg, aangepaste gemeenschapscentra en algemene ziekenhuizen naargelang de noden 
van de patiënt en zijn familie12. 
 

                                                   
10 België speelt een belangrijke rol op het niveau van de WHO en de Europese instellingen. In België werd immers in 2001 het 
wereldrapport inzake geestelijke gezondheid « Mental health: new understanding, new hope » voorgesteld. In Brussel werd in 
samenwerking met de WHO en de EU een conferentie georganiseerd over «  problemen die samenhangen met stress en depressie ». 
De FOD Volksgezondheid voerde een onderzoek uit naar zelfmoordpreventie in Europa, dat in 2004 uitmondde in een bijeenkomst 
van experts en de vertegenwoordigers van 36 Europese landen. We wijzen er ook op dat België een spilfunctie had in de 
voorbereidende werkzaamheden voor de Conferentie van Helsinki, van 12 tot 15 januari 2005, inzake geestelijke gezondheid. 
11 Volgens de WHO moeten psychiatrische ziekenhuizen op termijn gesloten worden en blijven er enkel nog psychiatrische diensten 
in algemene ziekenhuizen over. 
12 Een studie van de Commissie bevestigde dat de vervanging van de psychiatrische instellingen door gemeenschapscentra 
bevorderlijk zou zijn voor de leefkwaliteit van de patiënten. CCE, Included in society, 2003-2004. 
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1.2. Bevoegdheden binnen de gezondheidszorg  
 
Bij de hervorming van de politieke instellingen is België opgesplitst in drie cultuurgemeenschappen: de 
Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap en drie gewesten (het 
Brusssels-Hoofdstedelijk gewest is tweetalig Frans- Nederlands, het Vlaams Gewest is Nederlandstalig en 
het Waals gewest bevat het Franstalige grondgebied en de Duitstalige kantons). 
 
Er bestaat een verdeling van de bevoegdheden onder de verschillende institutionele entiteiten. De federale 
overheid wordt, op het gebied van gezondheidszorg, gecoördineerd door de « Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid » waarin de Ministers van de verschillende beleidsniveaus bijeenkomen. 
De differentiatie en de specifieke kenmerken van de gewesten en de gemeenschappen zijn bepalende 
elementen die van fundamenteel belang zijn voor de structuur en de organisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg13. In de geestelijke gezondheidssector, zoals voor vele anderen, verhoogt de toegenomen 
decentralisering van de federale bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen de complexiteit 
van de analyse van de sector.  
 
In de Belgische context zijn de bevoegdheden inzake geestelijke gezondheid immers verdeeld over drie 
beleidsniveaus14: 
 
1. De federale overheid: is met name bevoegd voor de volgende aangelegenheden15: 

- de organieke wetgeving: wet op de ziekenhuizen en alternatieve verzorgingsvormen 
(psychiatrische verzorgingstehuizen, rust- en verzorgingstehuizen en initiatieven van beschut 
wonen);  

- de financiering van de exploitatie indien geregeld door de organieke wetgeving (budget van 
financiële middelen van de ziekenhuizen);  

- de wetgeving betreffende het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV);  

- de basisregelen betreffende de programmatie (zowel van diensten als van apparatuur);  

- de basisregelen betreffende de financiering van de infrastructuur met inbegrip van de zware 
medische apparatuur;  

- de nationale erkenningsnormen voor zover deze een weerslag kunnen hebben op de 
bevoegdheden van de federale overheid omtrent financiering van de exploitatie, de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, (waarbij de gemeenschappen eventuele bijkomende normen opstellen 
en de erkenning toekennen en intrekken); 

- de basisregelen betreffende de ziekenhuisprogrammatie (soorten ziekenhuizen, 
ziekenhuisdiensten en ziekenhuisgroeperingen), 

- de bepaling van de basisregelen betreffende de financiering van de werkingsuitgaven van de 
ziekenhuizen evenals de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

- de bepaling van de voorwaarden voor en de aanwijzing tot universitair ziekenhuis;  

- de verplichte inentingen; 

                                                   
 13 Bijvoorbeeld: wat de diensten voor opvang van verslaafden betreft, is het met de « verdeling » van de bevoegdheden zo dat de 

structuren die zuivere preventieactiviteiten uitoefenen, onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen vallen, en de structuren die 
werkzaam zijn op het vlak van verzorging of risicobeperking, tot de Gewesten behoren. En het beleid inzake drugsbestrijding ligt bij 
de federale overheid. Die bevoegdheidsverdeling heeft gevolgen op budgettair niveau.  
14 Het beleid inzake hygiëne en volksgezondheid (met inbegrip van de diensten voor thuisverzorging, de rusthuizen, de diensten 
voor medisch schooltoezicht, de medische sportcontrole en de arbeidsgeneeskunde) evenals het beleid inzake bijstand aan personen, 
gezinnen en jeugd, dit wil zeggen alle zogenaamde «persoonsgebonden» aangelegenheden zijn in 1980 overgeheveld naar de 
gemeenschappen. 
15 Andere bevoegdheden inzake gezondheidsbeleid liggen ook bij de federale overheid. Het gaat voornamelijk om de uitoefening 
van de geneeskunst (o.a. regeling van gezondheidsberoepen, rechten van de patiënt, orgaantransplantatie), 
geneesmiddelenwetgeving en dringende geneeskundige hulpverlening. 
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- de epidemiologische opvolging in het algemeen, inclusief op het gebied van de 
gezondheidseffecten van het milieu en van de in de handel gebrachte producten. 

 
  
2. De Gemeenschappen: het gezondheidsbeleid, van zodra het gaat om alle zogenaamde 
“persoonsgebonden” aangelegenheden ( d.w.z. wat betreft de personen en niet de instellingen) ligt bij de 
communautaire bevoegdheden ( Franse, Vlaamse en Duitstalige gemeenschap)16. De drie 
Gemeenschappen zijn bevoegd voor: 

- curatief gezondheidsbeleid: het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de 
verplegingsinrichtingen; 

- gezondheidsopvoeding; 

- de activiteiten en diensten op het vlak van preventieve geneeskunde; 

- het beleid inzake preventieve gezondheidszorg; 

- het gezinsbeleid; 

- de categorieën van opgevangen mensen met een handicap; 

- de jeugdbescherming 

- de inspectie op basis van de federale normen. 
 
Het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van bepaalde bevoegdheden van de Franse 
Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, bevat de lijst met 
bevoegdheden voor culturele en persoonsgebonden aangelegenheden die sinds 1 januari 1994 
overgeheveld zijn naar het Waalse Gewest. Tot die persoonsgebonden aangelegenheden behoren het 
gezondheidsbeleid en meer bepaald het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de 
verplegingsinrichtingen, met uitzondering van:  

1) de organieke wetgeving;  

2) de financiering van de exploitatie, wanneer deze door de organieke wetgeving geregeld is; 

3) de ziekte- en invaliditeitsverzekering;  

4) de basisregelen betreffende de programmatie;  

5) de basisregelen betreffende de financiering van de infrastructuur, met inbegrip van de zware 
medische apparatuur;  

6) de nationale erkenningsnormen uitsluitend voor zover deze een weerslag kunnen hebben op de 
bevoegdheden bedoeld in 2), 3), 4) en 5) hierboven;  

7) de bepaling van de voorwaarden voor en de aanwijzing tot universitair ziekenhuis 
overeenkomstig de wetgeving op de ziekenhuizen.  

3. De Gewesten: wat de zorginstellingen betreft, zijn de gewesten met name bevoegd voor de hierna 
opgesomde aangelegenheden:  

- het bepalen van de prioriteiten inzake bouw;  

- het verlenen van toelatingen en toelagen voor de oprichting, de omschakeling en de uitrusting;  

- het verlenen van toelatingen en toelagen voor zware medische apparatuur;  

- de inspectie;  

                                                   
16 De basisregelen betreffende de financiering van werken (oppervlakte per bed, subsidieplafond, in aanmerking komende kosten, 
…) en zware apparatuur vallen ook onder de bevoegdheid van de federale overheid. De federale sociale zekerheid (RIZIV) 
financiert medische honoraria, geneesmiddelen, implantaten, forfaits voor daghospitalisatie … 
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- de procedures voor erkenning en sluiting;  

- de interne organisatie en het onthaal voor zover deze geen weerslag hebben op de 
verpleegdagprijs;  

- het instaan voor ambulante zorg (met name het volledige beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg, met uitzondering van de erkenning); 

- de subsidiëring van de werken in universitaire ziekenhuizen; 

- de bijstand aan personen17; 

Naast zowel de algemene als de psychiatrische zorginstellingen zijn de Gewesten ook bevoegd voor de 
erkenning, sluiting en inspectie van de Rust- en Verzorgingstehuizen, de Psychiatrische 
Verzorgingstehuizen, de Initiatieven van Beschut Wonen, de Psychiatrische Overlegplatforms en de 
functies van psychiatrische gezinsverpleging.  

De gewesten mogen bijkomende normen vastleggen voor zover die niet in strijd zijn met de federale 
wetgeving. Ze zijn ook bevoegd voor investeringen in infrastructuur en medische uitrusting en voor het 
kwaliteitsbeleid18. 
De wirwar van beleids- en bevoegdheidsniveaus en de toenemende reglementaire bepalingen die daaruit 
voortvloeien, zijn weinig bevorderlijk voor de goedkeuring van een geïntegreerde strategie inzake 
geestelijke gezondheidszorg19. Hierna volgen een aantal voorbeelden: 

- Preventiebeleid is een gemeenschapsbevoegdheid, maar de federale overheid financiert een 
aantal preventiecampagnes 

- Vaccinatieprogramma’s worden gezamenlijk georganiseerd en gefinancierd door de federale 
overheid en de Gemeenschapen.  

- Inzake thuisverzorging organiseert en financiert de federale overheid de behandelende 
geneesheren en de thuisverpleegkundigen, maar de Gemeenschappen financieren de diensten 
voor thuisverzorging,  

- Wat ouderenzorg betreft vallen de rusthuizen onder de Gemeenschappen, maar 
personeelsuitgaven worden gefinancierd door de federale overheid. 

- En last but not least worden in de geestelijke gezondheidszorg de residentiële structuren 
gefinancierd door de federale overheid en de ambulante structuren door de Gemeenschappen. 

 
De exacte verdeling der bevoegdheden tussen de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale overheid 
is een dynamisch proces in België en de huidige tendens wijst op grotere autonomie van de Gewesten en 
een grotere decentralisatie van de gezondheidszorg.  
 
Om historische en institutionele redenen wordt de geestelijke gezondheidszorg in België hoofdzakelijk 
gekenmerkt door een verticale structuur met daarin de volgende belangrijkste actoren: de federale 
administraties (RIZIV en FOD Volksgezondheid, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), de 
administraties van de Gemeenschappen en Gewesten, de Overlegplatforms voor Geestelijke 
Gezondheidszorg, de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen in algemene 
ziekenhuizen, de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT), de Initiatieven van Beschut Wonen (IBW) 
en de centra voor geestelijke gezondheidszorg20 (CGG).  
                                                   
17  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), mensen met een handicap, gezin, immigranten, …  
18 Er dient te worden opgemerkt dat wat investeringen betreft, de Gemeenschappen de investeringen die ze goedkeuren, slechts 
gedeeltelijk financieren. De bijdrage van de federale overheid is niet verwaarloosbaar (60% in Vlaanderen). 
19 Verbond van verzorgingsinstellingen vzw (2008), Solidaire gezondheidszorg: een nieuw concept voor bevoegdheidsverdeling, 
Brussel. 
20  De toepassing van de programmatie, de controle, de erkenning en de financiering van de centra voor geestelijke gezondheidszorg 
(CGG) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen. Een CGG vervult de volgende algemene opdrachten:  

- zorgen voor een eerste opvang, de vraag van iedere patiënt analyseren en, in voorkomend geval, oriënteren;  
- een diagnose stellen en voor de psychiatrische, psychotherapeutische en psychosociale behandeling zorgen van de 

psychische problemen; 
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Parallel met die instellingen zijn er heel wat opvangstructuren met een RIZIV-overeenkomst, zoals onder 
andere de psychosociale revalidatiecentra en de crisiscentra. Het volgende schema 1 geeft een overzicht 
van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in België.  
 

                                                                                                                                                                        
- alleen of in samenwerking activiteiten in verband met informatie, onderzoek en preventie organiseren, uitwerken of 

hieraan meewerken, hij organiseert activiteiten voor gezondheidswerkers, die met name het vroegtijdige opsporen van 
geestelijke aandoeningen tot doel hebben. 

- De dienst telt minstens een multidisciplinaire ploeg die de psychiatrische, psychologische, sociale en administratieve 
functies waarneemt. Die ploeg wordt volledig gefinancierd door het Gewest met uitzondering van de psychiater (RIZIV-
honorarium). 

 



 13

1.3. Herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg  
 
De herstructurering en de diversificatie van het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg stonden op de 
politieke agenda van alle Belgische regeringen van de laatste vijfentwintig jaar. 
Het is de bedoeling om het zorgaanbod kwalitatief aan te passen aan de noden van mensen met 
psychische stoornissen door het ambulante zorgaanbod voor thuisbegeleiding uit te breiden (diensten voor 
geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische thuiszorg) en door nieuwe opvangstructuren te creëren die 
aangepast zijn aan patiënten voor wie opname in een psychiatrisch ziekenhuis (PZ) of een psychiatrische 
afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) niet aangewezen is.  
 
Tussen 1990 en 2000 waren er twee grote herstructureringsgolven die beschouwd worden als een 
«keerpunt» in de sector van de Belgische psychiatrie. Ze bevestigden de wil van de overheid om de zorg 
binnen instellingen geleidelijk aan af te bouwen, ten voordele van verzorging in de samenleving.  
 
Die herstructurering is gebaseerd op de strategie inzake reconversie van de bedden: de desaffectatie of 
afbouw van een aantal bedden kan aanleiding geven tot de creatie van andere bedden plaatsen in andere 
diensten of nieuwe opvangstructuren21. De bedden die afgebouwd worden in de instellingen, worden 
omgezet in plaatsen in onder meer Psychiatrische Verzorgingstehuizen en Initiatieven van Beschut 

Wonen. 
Bovendien werden overlegplatforms opgericht om de samenwerking tussen de verschillende actoren uit 
de geestelijke gezondheidszorg meer te ontwikkelen. 
 
We onderscheiden twee grote fases in de reconversie van de bedden: 
 

1) Eerste reconversiefase  
De eerste fase begon in 1990 en mondde uit in de creatie van twee alternatieven voor de klassieke 
psychiatrische hospitalisatie:  

- Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT – MB van 10/07/1990)  
- Initiatieven van Beschut Wonen (IBW – koninklijk besluit van 10-07-1990)  

 
2) Tweede reconversiefase 
Die tweede fase startte in 1997 en was gericht op de massale en vrijwillige reconversie van 
psychiatrische bedden teneinde de nodige financiële middelen te recupereren om te beantwoorden 
aan de nieuwe noden inzake geestelijke gezondheid. Vanuit de logica van een gelijkblijvend 
budget is het ziekenhuis dat bedden sluit, gemachtigd om te investeren in een andere vorm van 
opvang van patiënten: het behoudt 90% van het budget dat overeenstemt met de gesloten bedden 
om andere opvangvormen te financieren22 (PVT-bedden, plaatsen beschut wonen). 
 
Er wordt getracht om een horizontale structuur uit te bouwen die gericht is op de doelgroepen 
(volwassenen, kinderen en adolescenten, ouderen, toxicomanie en verslaving, forensische 
psychiatrie en mensen met een mentale handicap die aan ernstige psychiatrische stoornissen 
lijden). Voor elk van die doelgroepen moeten een zorgcircuit en een zorgnetwerk gecreëerd 
worden23. 
 
De verdeling van de bedden en de plaatsen getuigt van een toenemende wil om te specialiseren, 
aanzetten tot extramurale zorg en van een stijging van de capaciteiten van de diensten voor 
behandeling van chronische psychiatrische patiënten bewerkstelligen. 
 
In totaal werden bijna 3 400 erkende bedden geconverteerd naar bedden en plaatsen in de 
psychogeriatrie (350 plaatsen), de neuropsychiatrie (596 A-bedden), de partiële hospitalisatie (135 

                                                   
21 Zie koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 
7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de 
ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken, bekendgemaakt op 16 juni 1999. 
22 De resterende 10% is bestemd voor de financiering van het “zorgvernieuwingsfonds“. 
23 - Zorgcircuit = een geheel van zorgprogramma’s dat gerealiseerd wordt door middel van een netwerk van zorgvoorzieningen. 
    - Zorgprogramma = een geheel van activiteiten die georganiseerd worden rond een specifieke doelgroep  
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a-bedden), de hospitalisatie voor kinderen (120 K, k-bedden), de PVT (422 plaatsen) en de IBW 
(364 plaatsen). 

 
Globaal genomen hebben de meeste psychiatrische ziekenhuizen in België gehoor gegeven aan de 
hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: ze creëerden nieuwe residentiële structuren zoals 
Therapeutische Centra (TC), initiatieven van beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen 
(PVT) en/of sloten zich daarbij aan of ze lanceerden semi-ambulante structuren zoals dagcentra, dag- of 
nachtziekenhuizen. Sinds 1990 werd geen enkele sluiting van psychiatrische ziekenhuizen en geen enkele 
massale reconversie van erkende bedden vastgesteld in die ziekenhuizen.  
 
Het zorgaanbod werd weliswaar gediversifieerd, maar het residentiële karakter van de nieuwe 
opvangstructuren (PVT, PZ) overheerstte, en de psychiatrische ziekenhuizen bleven een dominerende 
curatieve rol spelen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg in België. 
 
Er zijn ten behoeve van de geestelijke gezondheid heel wat initiatieven en acties op touw gezet die 
aansluiten op de verklaring en de aanbevelingen van de Conferentie van Helsinki. Zo denken we 
bijvoorbeeld aan24: 

- de oprichting van de crisiseenheden in psychiatrische ziekenhuizen; 

- de opening van de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen; 

- de erkenning van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG); 

- de invoering van consultatieplatforms voor instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg 
teneinde een gestructureerde samenwerking tussen instellingen te bevorderen; 

- de bevordering van de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT); 

- de erkenning van de initiatieven van beschut wonen (IBW); 

- de invoering van een nieuw zorgconcept voor geestelijke gezondheidszorg, gebaseerd op de 
concepten van zorgnetwerken en zorgcircuits; 

- de bevordering van de rehabilitatie en de integratie van de patiënten in de samenleving; 

- het stimuleren van de instellingen om aangepaste en gerichte zorg te verstrekken naargelang de 
noden van de patiënt; 

- de financiering van pilootprojecten voor psychiatrische thuiszorg: forensische kinderpsychiatrie 
(forK), outreaching, gezinsplaatsing van kinderen met mentale stoornissen, psychiatrische 
thuiszorg (PTZ), anorexie, behandeling van gedragsgestoorde en/of agressieve kinderen (SGA 
jongeren), resocialisatie van geïnterneerden;  

- de ontwikkeling van een overlegfunctie omtrent individuele patiënten: therapeutische projecten 
gestart in 2007; 

- de financiering van de ombudsfunctie om het klachtrecht van de patiënt te garanderen; 

- de oprichting van dagcentra en de uitbreiding van het residentiële en ambulante zorgaanbod; 

opstart van talloze pilootprojecten met de bedoeling te komen tot modellen van zorgcircuits die 
gericht zijn op de drie specifieke doelgroepen: jongeren (kinderen en adolescenten), volwassenen 
en ouderen;  

- de ontwikkeling van een overlegfunctie op het niveau van het netwerk van de zorgverstrekkers: 
transversaal overleg; 

- ….. 

                                                   
24  Sinds de staatshervorming in 1980 vallen de CGG’s, de ambulante zorg en de opvang van mensen met een handicap onder de 
bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten, terwijl de psychiatrische ziekenhuizen een federale bevoegdheid zijn. 
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Dankzij die initiatieven is de geestelijke gezondheidszorg van een beleid van afzondering en internering 
van patiënten geëvolueerd naar een strategie die gekenmerkt wordt door differentiatie van de 
behandelingen, diversificatie van de opvangstructuren, transversaal overleg en geleidelijke integratie van 
patiënten in de samenleving25. 
 
In België onderscheiden we zes grote sectoren in de geestelijke gezondheidszorg, die goed zijn voor bijna 
de volledige psychiatrische gezondheidszorg in voornamelijk residentiële structuren:  

- psychiatrische ziekenhuizen (PZ),  

- psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ), 

- initiatieven van beschut wonen (IBW)  

- psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 

- centra voor geestelijke gezondheidszorg 

- centra voor reeadaptatie en psychosociale integratie.  
 

Bovendien bestaan er tal van pilootprojecten die beantwoorden aan de specifieke noden van een 
welbepaalde categorie patiënten (cf. bijlage). 
 
 

                                                   
25 Bob Cools onderscheidt vier periodes in de geschiedenis van de Belgische gezondheidszorg: 1850-1950: periode van afzondering, 
1950-1990: periode van internering, 1990-2000: periode van differentiatie van de behandelingen, en sinds 2000: periode van 
integratie in de maatschappij. Cools Bob (2006), Hoe verdrijven we de geestelijke gezondheidszorg? 
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Schema 1 – Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in België 
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1.4. Structuur van de psychiatrische ziekenhuizen (PZ) 
 
Psychiatrische ziekenhuizen hebben met name de opdracht om intensieve en gespecialiseerde behandeling 
van korte en lange duur te voorzien in de eenheden voor hospitalisatie en behandeling voor kinderen en 
jongeren, volwassenen en ouderen. Hun functie omvat acute en subacute hospitalisatie (revalidatie), en 
langduriger en tegelijk minder omkaderde (en dus minder dure) verblijfsvormen zoals psychiatrische 
verzorgingstehuizen en beschut wonen.  

 
België telt 70 psychiatrische ziekenhuizen met een capaciteit van 13.429 erkende bedden in 2010. Ze 
stonden in voor bijna 55.000 opnames, en er werden meer dan 4.6 miljoen verpleegdagen geregistreerd. 
Met 78% van het totale aantal erkende bedden realiseert de privésector ongeveer 78% van de 
verpleegdagen en 80% van de opnames.  
 
Op gewestniveau registreert Vlaanderen, met 67% erkende bedden, 62% van de opnames en realiseert het 
66% van alle verpleegdagen. De rest is verdeeld over Wallonië en Brussel.  
 
Als we geen rekening houden met de PVT en IBW, dan bieden de psychiatrische afdelingen in algemene 
ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen een totale opnamecapaciteit 18 205 erkende bedden, 
registreren ze samen meer dan 100 000 opnames en realiseren ze bijna 5.800.000 verpleegdagen (2006). 
 

 
De Belgische psychiatrische ziekenhuizen zijn als volgt gestructureerd: 

a) Dienst neuropsychiatrie observatie en behandeling, kenletter A: dienst neuropsychiatrie voor 
observatie en behandeling van volwassen patiënten (=15 jaar of ouder) die ofwel dringende hulp 
vergen in geval van crisistoestand, ofwel een observatie of een actieve behandeling vergen. De dienst 
A moet instaan voor dag- en nachtverpleging - (A1: dagverpleging in dienst A) of nachtverpleging 
(A2: nachtverpleging in dienst A). 
 
b) Dienst neuropsychiatrie behandeling, kenletter T: de dienst neuropsychiatrie voor behandeling 
van volwassen patiënten (=15 jaar of ouder) moet erop gericht zijn hun sociale wederaanpassing 
optimaal te verzekeren. De dienst T kan instaan voor hetzij dag- en nachtverpleging, hetzij voor 
dagverpleging (T1: dagverpleging in dienst T), hetzij voor nachtverpleging (T2: nachtverpleging in 
dienst T). 
 
c) Dienst neuropsychiatrie kinderen, kenletter K: Dienst neuropsychiatrie voor observatie en 
behandeling van jonge patiënten, die ofwel dringende hulp in geval van crisistoestand, ofwel een 
observatie of een actieve behandeling vergen. Behoudens tegenindicatie worden in het belang van de 
patiënten de adolescenten gescheiden van de kinderen. De dienst K kan instaan voor hetzij dag- en 
nachtverpleging, hetzij voor dagverpleging (K1: dagverpleging in dienst K), hetzij voor 
nachtverpleging (K2: nachtverpleging in dienst K). 

 
d) Gezinsplaatsing intra muros, kenletter Tf: De functie van psychiatrische gezinsverpleging is een 
hospitalisatievorm voor psychisch gestoorde patiënten, waarvan het psychisch en sociaal evenwicht 
enkel gehandhaafd kan blijven mits de permanente zorg verstrekt wordt door een pleeggezin en de 
therapeutische begeleiding door een multidisciplinair behandelingsteam en dit binnen het 
organisatorisch kader van een psychiatrische ziekenhuisdienst. Er bestaat ook een dienst voor 
gezinsplaatsing extra muros (kenletter tf).  
 
e) Dienst psychogeriatrie, kenletter Sp: De dienst gespecialiseerd voor de behandeling en de 
revalidatie voor patiënten met psychogeriatrische aandoeningen die een diagnose en/of een 
behandeling van psychiatrische en somatische aard alsook een multidisciplinaire opvang behoeven, 
zodat het fysieke, psychische en sociale potentieel van de patiënt volledig of zo goed mogelijk kan 
worden hersteld.  
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f) Dienst voor intensieve behandeling, kenletter IB: de in 2009 opgerichte dienst IB is bedoeld 
voor de intensieve behandeling van volwassen psychiatrische patiënten, meer bepaald de behandeling 
van gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten. 
 

Elke erkende dienst is voorzien van een aantal erkende bedden met verschillende kenletters26. De 
programmatiecriteria inzake het aantal ziekenhuisbedden in de psychiatrische diensten worden voor het 
Rijk als volgt vastgesteld:  

- A-bedden: 0,5 bedden per 1000 inwoners – Diensten A1, A2: 0,15 bedden per 1000 inwoners 

- T-bedden: 0,90 bedden per 1000 inwoners – Diensten T1, T2: 0,40 bedden per 1000 inwoners 

- K-bedden: 0,32 bedden per 1000 kinderen – Diensten K1, K2: 0,32 bedden per 1000 kinderen  

- Sp-bedden of -plaatsen: 0,23 bedden of plaatsen per 1000 inwoners27. 
 
Naast de diensten voor behandeling die beschreven zijn onder de voorgaande kenletters, bestaan er onder 
invloed van de reconversie van de ziekenhuisbedden van 1990 twee andere residentiële diensten: de 
Initiatieven van Beschut Wonen (IBW) en de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). 
De activiteitsindicatoren van de psychiatrische ziekenhuizen zullen in detail onderzocht worden in de 
volgende paragraaf. 
 
 

                                                   
26 De kenletters worden gebruikt voor twee doeleinden: 

- om de samenstelling van de zorgeenheden te kennen (aantal erkende bedden en eventuele andere bedden (spoedgevallen, 
daghospitalisatie); 

- voor de facturatie (de kenletters van de bedden verband  met de facturatie, zowel de ligdagen als de forfaits en andere 
RIZIV-nummers). 

27 KB van 19 mei 2000 – BS van 14/07/2000, p. 24666 
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1.4.1. Evolutie van het aantal en de grootte van de psychiatrische ziekenhuizen 
 
Wat betreft de grootte van de instellingen, uitgedrukt in aantal erkende bedden, wordt de psychiatrie 
globaal genomen gekenmerkt door instellingen van gemiddelde grootte28: de helft van de ziekenhuizen 
heeft een opnamecapaciteit van minder dan 200 bedden. Niettemin bestaan er nog grote psychiatrische 
instellingen: 18 ziekenhuizen met meer dan 300 bedden zijn op zich al goed voor 52% van de volledige 
opnamecapaciteit van de sector.  
 
De vermindering van het aantal psychiatrische ziekenhuizen en vooral van hun omvang is bepalend voor 
de ontwikkeling van de ambulante diensten voor geestelijke gezondheidszorg. Op gewestelijk niveau 
bevinden de grootste ziekenhuizen zich vooral in Vlaanderen, met een gemiddelde van 259 bedden. De 
ziekenhuizen in Wallonië hebben een gemiddelde grootte van 209 bedden, en typerend voor Brussel is de 
aanwezigheid van kleine instellingen (gemiddeld 68 bedden)29.  
 

Tabel 1 – Evolutie van het aantal psychiatrische ziekenhuizen 
 

  
2000 

 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 2009 

 

BELGIË 68 
 

67 67 68 67 69 68 68 68 70 

Vlaanderen 38 
 

38 37 38 37 39 
 

38 
 

38 
 

38 39 

Brussel 9 
 

9 9 9 9 9 
 

9 
 

9 
 
9 9 

Wallonië 21 
 

20 21 21 21 21 
 

21 
 

21 
 

21 22 

PUBLIEK 10 
 

9 9 9 10 9 
 

11 
 

11 
 

11 13 

PRIVE 58 
 

58 58 59 57 60 57 57 57 57 
   Aantal psychiatrische ziekenhuizen in 1991: 68 
   Bron: Finhosta, FOD Volksgezondheid 
 
 
 
1.4.2. Evolutie van het aantal erkende bedden per dienst en per gewest 
 
Op 1 januari 2010 beschikten de psychiatrische ziekenhuizen over 13.429 erkende bedden, waarvan 8472 
bedden in Vlaanderen (63%), 3917 bedden in Wallonië (29%) en 1040 bedden in de Brusselse 
ziekenhuizen30(8%). 
 
In het algemeen onderscheidt het Brussels Gewest zich van de andere gewesten door een kleiner 
psychiatrisch aanbod, minder thuiszorg, algemene ziekenhuisgeneeskunde met veel technische 
handelingen (zie aanwezigheid van 3 universitaire ziekenhuizen) en een omvangrijk, gevarieerd en 
specialistisch aanbod qua ambulante zorg en verenigingen 
 
Als we rekening houden met het aantal bedden in de psychiatrische afdelingen van algemene 
ziekenhuizen (3.143 bedden) en het aantal plaatsen dat beschikbaar is in de psychiatrische 

                                                   
28 Het kleinste ziekenhuis telt 15 bedden en het grootste heeft 858 erkende bedden. 
29 De psychiatrische ziekenhuizen zijn noodzakelijk voor de gespecialiseerde behandeling van ernstige en complexe psychiatrische 
stoornissen. De vermindering van hun omvang is nodig om ze te integreren in een globaal zorgnetwerk. Cf. Bob Cools, op.cit. 
30 Brussel telt een hoog aantal centra voor geestelijke gezondheidszorg: 32 diensten voor geestelijke gezondheidszorg gespreid over 
een gebied van 20 km². 
Het aantal psychiatrische bedden in Brussel blijft onder de programmatienormen, en er worden onvoldoende residentiële plaatsen 
(intermediaire structuren) voor chronische patiënten gecreëerd.  
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verzorgingstehuizen (3.286 plaatsen) en de initiatieven van beschut wonen (3899 plaatsen), dan beschikt 
de sector van de geestelijke gezondheidszorg in totaal over 23 759 erkende bedden31 (Tabel 2). 

 
Aldus, betreffende aantal psychiatrische bedden, met 153 bedden per 100 000 inwoners, bekleedt België op 
Europees niveau de eerste plaats en op wereldniveau de tweede plaats, na Japan. 

 
Tabel 2 – Indeling van de bedden per dienst en per gewest, 2010 

 

Kenletter Brussel Vlaanderen Wallonië België 
A                448                2.914                1.428                4.790    
A1                101                   509                   186                   796    
A2                  45                   132                     15                   192    
K                  60                   207                   190                   457    
K1                  50                     34                     46                   130    
K2                   1                     42                     20                     63    
T                295                3.371                1.891                5.557    
T1                  30                1.019                   109                1.158    
T2                  10                   244                     32                   286    

Totaal Psych. Ziekenhuizen             1.040                8.472                3.917              13.429    
Verhouding 8% 63% 29% 100% 
          

 Psychiatrische afdelingen in alg. ziek.   
                  

3.143   

 PVT-plaatsen        
                  

3.286   

 IBW-plaatsen        
                  

3.899   

Totaal aantal bedden                    23.757   
Bronnen: FOD Volksgezondheid – Situatie op 1 januari 
A: dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van patiënten (dag en nacht) 
     A1: dagverpleging in dienst A 
     A2: nachtverpleging in dienst A 
T: dienst neuropsychiatrie voor de behandeling van volwassen patiënten (dag en nacht) 
     T1: dagverpleging in dienst T 
     T2: nachtverpleging in dienst T 
K: dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van kinderen (dag en nacht) 
     K1: dagverpleging in dienst K  
     K2: nachtverpleging in dienst K 

 
 

Bij de indeling van de bedden volgens kenletter stellen we vast dat de dominerende plaats ingenomen 
wordt door de T-bedden (dienst neuropsychiatrie voor de behandeling van volwassen patiënten), met 
name 5557 bedden ofwel 41% van alle bedden in de psychiatrische ziekenhuizen. In de Vlaamse 
ziekenhuizen bevinden zich de meeste T-bedden (61% van de T-bedden) en zo goed als alle T1- (88%) en 
T2-bedden (85%). 

 
Die tweede reconversiefase heeft evenwel niet bijgedragen tot een significante daling van het aantal 
bedden in de psychiatrische ziekenhuizen. De tabellen 3 en 4 schetsen de evolutie van het aantal erkende 
bedden in de psychiatrische ziekenhuizen en in de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 
gedurende de laatste tien jaar. 

 
We stellen vast dat het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen de laatste tien jaar heel kleine 
schommelingen gekend heeft: een daling van het aantal bedden kan tussen 2000 en 2004 worden 
vastgesteld naar aanleiding van de lancering van de twee grote fases tot reconversie van de bedden.  

                                                   
31 FOD Volksgezondheid. verslag WHO Europa, Op. cit. Het aantal psychiaters per 100.000 inwoners is een van de hoogste ter 
wereld: 900 psychiaters per 100.000 inwoners. Zie ook Atlas van de WHO.  
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Vanaf 2004 steeg het aantal erkende bedden met 574 eenheden, van 13.175 bedden naar 13.749 bedden in 
2007. Die toename kan worden verklaard door de stijging van het aantal A-bedden: + 477 eenheden. 
Vanaf 2008 constateren we een lichte neerwaartse tendens, en het totale aantal bedden in psychiatrische 
ziekenhuizen stabiliseert. 
 
Globaal genomen ligt het huidige aantal erkende bedden in psychiatrische ziekenhuizen heel lichtjes 
onder dat van 2000 (13 429 in 2010, 13 516 in 2000). 
 
Het totale aantal erkende bedden in psychiatrische ziekenhuizen is tussen 2000 en 2010 weliswaar stabiel 
gebleven, maar de structuur van de bedden heeft toch belangrijke ontwikkelingen ondergaan, die 
gekenmerkt worden door: 

- een stijgende tendens van het aantal erkende bedden met kenletter A: hun aantal ging van 4 292 
bedden in 2000 naar 4 790 bedden in 2010, een stijging met 12%; 

- een dalende tendens van de erkende bedden met kenletter T, maar minder snel dan de stijging van 
de A-bedden. Hun aantal ging van 6 020 eenheden in 2000 naar 5 557 eenheden in 2010, ofwel 
een sluiting van 463 bedden of 8% (als we rekening houden met de T1- en T2-bedden, komen we 
op een vermindering met 773 bedden tussen 2000 en 2010). 

- een stijging met 25% van de erkende bedden met kenletter K (457 eenheden in 2010 tegenover 
367 eenheden in 2000).  

 
Wat het niveau van de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen betreft (Tabel 4), is het 
aantal bedden sinds 2000 in stijgende lijn blijven gaan (van 2851 in 2000 naar 3143 in 2010, ofwel een 
stijging van 10%). Die evolutie is te verklaren door de verbetering van de opvangcapaciteiten van de A-
diensten, waar een stijging van 7% geregistreerd werd (2 278 bedden in 2000, 2434 bedden in 2010) en 
van de K-diensten, die met 52% gestegen zijn (van 172 bedden in 2000 naar 262 bedden in 2010). 
 

Ter herinnering: de PAAZ  hebben twee specifieke functies:  

- enerzijds de dringende psychiatrische crisishulpverlening32 die vooral in stedelijke gebieden 
voorkomt, in nauwe samenwerking met de spoedgevallendiensten; 

- en anderzijds de liaisonpsychiatrie, die betrekking heeft op de psychologische en psychiatrische 
opvang van de patiënten die opgenomen zijn in de verschillende medische of heelkundige diensten 
(of patiënten in niet-psychiatrische diensten), waarbij systematisch hulp wordt verleend op 
verzoek van de verantwoordelijke geneesheer.  
De specifieke doelstelling van de liaisonpsychiatrie is de scheiding tussen de psychiatrie en de rest 
van de geneeskunde in het algemeen ziekenhuis te verkleinen en de zorg voor patiënten met 
psychische en lichamelijke aandoeningen te verbeteren. Ze vervult ook een brug- of « 
liaisonfunctie » tussen het algemeen ziekenhuis, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de 
residentiële psychiatrische voorzieningen, de behandelende arts de psychiaters en psychologen die 
in privépraktijken werken. 

 
De hospitalisatie- (altijd van kortere duur) en consultatiefuncties worden respectievelijk gedeeld met de 
psychiatrische ziekenhuizen en met de diensten voor geestelijke gezondheidszorg of de psychiaters met 
een privépraktijk. 
 
Van de 116 algemene ziekenhuizen die België telt, zijn er 68 die over psychiatrische afdelingen 
beschikken (kenletter A, K, T) en een belangrijke rol spelen op het vlak van psychiatrische verzorging. 
Hun totale opnamecapaciteit bedraagt 3.143 erkende bedden (2010) en elk jaar zijn meer dan 45 000 
mensen opgenomen in de PAAZ. 
 

                                                   
32Koninklijk besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten (BS van 
17/09/1976, p. 11653).  
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In een algemeen ziekenhuis vindt men dezelfde psychiatrische diensten als in een psychiatrisch 
ziekenhuis met uitzondering van de T-diensten, die volledig verdwenen zijn (behalve 90 T-bedden in 
Waals Brabant). De psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis hebben evenwel voornamelijk 
A-bedden, en de erkenningsnormen zijn verschillend. 
Zo mogen, voor de toepassing van de ziekenhuisprogrammatie van psychiatrische afdelingen in een 
algemeen ziekenhuis, de volgende criteria niet worden overschreden33: 

- A-bedden: 0,27 bedden per 1000 inwoners 
- Diensten A1, A2: 0,075 bedden per 1000 inwoners34  
- K-bedden: 0,32 bedden per 1000 kinderen 
- Diensten K1, K2: 0,32 bedden per 1000 kinderen.  

                                                   
33 Koninklijk besluit van 1 april 2003, art. 1 – BS van 12/05/2003, p. 25384 
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Tabel 3 – Evolutie van het aantal erkende bedden in de psychiatrische ziekenhuizen, per dienst 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tabel 4 – Evolutie van het aantal erkende bedden in de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, per dienst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: Finhosta, FOD Volksgezondheid: CIC-databank 
 
 
 
 
 

Kenletter bedden          2000           2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
      A              4.292               4.441        4.536        4.536        4.536        4.686        4.686        5.013        4.760        4.790        4.790   

      A1                 676                   753            754            754            754            784            784            784            784            793            796   

      A2                 265                   232            209            194            194            194            194            194            194            195            192   

      K                 367                   400            400            430            454            474            474            472            472            457            457   

      K1                    80                   106            106            128            116            116            116            123            140            130            130   

      K2                    62                     64             64              62              66              66              66              63              63              63              63   

      T              6.020               5.720        5.675        5.638        5.626        5.626        5.626        5.626        5.594        5.599        5.557   

      T1              1.270               1.163        1.161        1.161        1.161        1.191        1.191        1.191        1.191        1.158        1.158   

      T2                 484                   333            282            268            268            283            283            283            283            286            286   

Totaal            13.516              13.212       13.187       13.171       13.175       13.420       13.420       13.749       13.481       13.471       13.429    

Kenletter 
bedden         2000         2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

     A              2.278                2.308         2.338         2.338         2.338         2.374         2.404         2.404         2.434         2.419         2.434    

     A1                 214                    248             248             256             261             231             231             231             238             261             261    

     A2                      2                        2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2    

     K                 172                    193             203             203             203             209             222             222             247             262             262    
     K1                    20                      37               37               37               57               63               71               86               89               94               94    

     T                 120                      90               90               90               90               90               90               90               90               90               90    

     T1                    35                      35               35               35               35     -   -   -   -   -   -  

     T2                    10                      10               10               10               10     -   -   -   -   -   -  

Totaal *              2.851                2.923         2.963         2.971         2.996         2.969         3.020         3.035         3.100         3.128         3.143    
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1.4.3. Evolutie van de opnames  
 

Grafiek 1 geeft een overzicht van de evolutie van de opnames in de psychiatrische ziekenhuizen en in de 
psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen35. Er kan sinds 2004 een aanzienlijke toename van 
het aantal opnames in de psychiatrische ziekenhuizen worden vastgesteld. Tussen 2000 en 2008 ging het 
aantal opnames in de psychiatrische ziekenhuizen van 50 675 naar 54 910, ofwel een stijging met 8%.  
 
De psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen (Grafiek 2) realiseren 62% van de opnames en 
registreerden de sterkste stijging: 34 155 opnames in 2008, tegenover 30 787 opnames in 2000, ofwel een 
stijging met 11%.  
Het aantal opnames in Wallonië bedroeg 16 934 in 2008 (ofwel 31% van het totale aantal opnames in 
psychiatrische ziekenhuizen), een toename met 6% in vergelijking met het jaar 2000. De Brusselse 
ziekenhuizen realiseren 7% van de opnames en hun aantal is tijdens de onderzochte periode stabiel 
gebleven (3 821 opnames in 2008). 
 
Bij een vergelijking van de publieke en private ziekenhuizen (grafiek 3) zien we vanaf 2005 een stijging 
van het aantal opnames in publieke psychiatrische ziekenhuizen en een daling in private ziekenhuizen.  
 
Wat de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen betreft, toont grafiek 1 een aanhoudende 
dalende tendens van het aantal opnames: 45 227 opnames in 2008, tegenover 50 984 opnames in 2000, 
ofwel een daling met 13%. Die daling kan worden verklaard door de herstructureringsbewegingen (fusies 
en sluitingen) die de sector van de algemene ziekenhuizen de laatste tien jaar gekend heeft. 

 

Grafiek 1 – Evolutie van de opnames in PZ en PAAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                   
35 Onder opname moet een opname van het type « grote poort » worden verstaan, opnames die recht geven op verpleegdagen. 
Transfers tussen diensten onderling zijn geen opnames. 
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Grafiek 2 – Evolutie van de opnames in psychiatrische ziekenhuizen per gewest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafiek 3 – Evolutie van de opnames in publieke en private psychiatrische ziekenhuizen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sources : Finhosta, SPF santé publique 
 
 
 
 
 
Bronnen: Finhosta, FOD Volksgezondheid 
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1.4.4. Evolutie van de gemiddelde verblijfsduur (GVD) en van de bezettingsgraad 
 
De gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis wordt uitgedrukt als het aantal verpleegdagen gedeeld door 
het aantal opnames (inclusief het aantal aanwezige patiënten op 1 januari). 
 
De gemiddelde verblijfsduur in een psychiatrisch ziekenhuis bedraagt 69 dagen (Grafiek4), (21 dagen in 
psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen). Grafiek 4 bevestigt dat er een algemene dalende 
tendens is van de gemiddelde verblijfsduur36 in psychiatrische ziekenhuizen, van 85 dagen in 2000 naar 
69 dagen in 2008, zonder een blijvende daling van de bezettingsgraad37 met zich te brengen. We wijzen 
erop dat de GVD hoger is in publieke ziekenhuizen in vergelijking met private ziekenhuizen, en 
Vlaanderen registreert nog altijd de hoogste GVD.  
 

Grafiek 4 - Evolutie van de gemiddelde verblijfsduur en van de bezettingsgraad 
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Niettemin verbergen die globale ontwikkelingen van de GVD en van de bezettingsgraad vrij significante 
verschillen die afhankelijk zijn van de pathologie, van het volledige zorgtraject van een patiënt en van de 
structuur van de bedden die kenmerkend is voor de verschillende psychiatrische ziekenhuizen.  
 
Zoals blijkt uit tabel 5, hebben de psychiatrische behandelingsafdelingen (Kenletter T), die goed zijn voor 
52% van de erkende bedden, de hoogste GVD (234 dagen in de T-dienst en 287 dagen voor T2 in 2008) 
met een aanhoudende stijgende tendens sinds 2004. Die stijging van de GVD kan ook worden vastgesteld 
op het niveau van de A2-diensten (104 dagen in 2004, 117 dagen in 2008) en K2-diensten (186 dagen in 
2008). Tot slot is de GVD in de A- en K-diensten tijdens de bestudeerde periode stabiel gebleven, met 
respectievelijk 41 en 49 dagen in 2008.  
 
Tabel 5 toont ook een stijging in de T-diensten (84% in 2004, 91% in 2008) en A-diensten (89% in 2004, 
97% in 2008), en er kan een lichte daling worden vastgesteld in de K-diensten. Toch blijft de 
bezettingsgraad van de bedden in de psychiatrische ziekenhuizen in alle diensten ruimschoots boven de 
voorziene norm van 80% voor de A- en T-bedden en 70% voor de K-bedden liggen. 

 
                                                   
36 GVD: Verhouding, voor een bepaalde periode, van het aantal verpleegdagen, voor een bepaalde instelling of dienst, tot het 
aantal opnames (aantal opnames van het jaar + aantal aanwezige patiënten op 1 januari), voor dezelfde instelling of dienst, 
gedurende dezelfde periode. 
37 Bezettingsgraad (in %) = (Aantal verpleegdagen /365) / aantal erkende bedden *100. 
 

Bezettingsgraad    _________ GVD (dagen) 
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Tabel 5 – Evolutie van de GVD en van de bezettingsgraad per dienst 
 

Gemiddelde verblijfsduur 2004 2005 2006 2007 2008 
PSYCHIATRISCHE 

BEHANDELINGSAFDELING, T 
               

183    
               

190    
               

188    
    

209    
               

234    

DAGVERPLEGING DIENST T1 
                 

74    
                 

74    
                 

73    
                 

82    
                 

86    

NACHTVERPLEGING DIENST T2 
               

222    
               

211    
               

205    
               

253    
               

287    
DIENST NEUROPSYCHIATRIE 

OBSERV.+BEHAND. A 
                 

39    
                 

39    
                 

39    
                 

40    
                 

41    

DAGVERPLEGING DIENST A1 
                 

33    
                 

32    
                 

33    
                 

34    
                 

34    

NACHTVERPLEGING DIENST A2 
               

104    
                 

99    
                 

92    
               

108    
          

117    

DIENST NEUROPSYCHIATRIE KINDEREN K 
                 

48    
                 

48    
                 

48    
                 

49    
                 

49    

DAGVERPLEGING DIENST K1 
                 

47    
                 

51    
              

50    
                 

42    
                 

44    

NACHTVERPLEGING DIENST K2 
               

192    
               

152    
               

184    
               

149    
               

186    
Bezettingsgraad           

PSYCHIATRISCHE 
BEHANDELINGSAFDELING T 84% 91% 87% 90% 91% 

DIENST NEUROPSY. OBSERV. +BEHAND. A 89% 97% 89% 92% 97% 

DIENST NEUROPSYCHIATRIE KINDEREN K 80% 75% 74% 79% 77% 
Bronnen: FOD Volksgezondheid 

 
 
 
De concentratie van de patiënten in de psychiatrische afdelingen A en T (79% van de opnames) baart de 
overheden zorgen en roept tal van vragen op:  

- In een internationale context waarin gepleit wordt voor een de-institutionalisering, stellen we 
vast dat een grote groep geïnterneerde patiënten te lang in psychiatrische ziekenhuizen 
verblijven, in plaats van doorverwezen te worden naar een andere structuur.  

- Wat is de finaliteit van de opnames in de psychiatrische ziekenhuizen van een grote categorie 
langverblijvende patiënten (A- en T-bedden), vooral in aanwezigheid van de patiënten in T-
bedden met een klinisch profiel dat we ook zien in beschut wonen of daghospitalisatie (T1)38? 

- Zou het niet moeten worden aangemoedigd om aandacht te besteden aan geestelijke 
gezondheid in het zorgprotocol van algemene ziekenhuizen, teneinde de duur van het 
ziekenhuisverblijf te verkorten en zo kostenbesparend te werken39? 
 

                                                   
38  Zie daarover de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: KCE, Langverblijvende psychiatrische 
patiënten in T-bedden, 2008. Uit een analyse van de gegevens van een steekproef van 13000 patiënten, met behulp van een lineair 
regressiemodel, blijkt dat variabelen als leeftijd, sociaaleconomisch milieu, agressief gedrag of antisociale houding en opname 
onder juridisch statuut, de voornaamste bepalende factoren zijn voor een langer verblijf:  

- Hoe ouder de patiënt, hoe langer de verblijfsduur; 
- Patiënten uit een ongunstig sociaaleconomisch milieu hebben meer kans op een langere verblijfsduur dan andere 

patiënten. 
- Hoe hoger het opleidingsniveau van een patiënt, hoe lager de verblijfsduur. 
- Patiënten die vóór hun opname in een (vervang)gezin leefden, hebben de neiging om langer in T-bedden te verblijven 

dan patiënten die alleen woonden. 
39  Er moet worden benadrukt dat, ook al is de gemiddelde kost per patiënt lager in PVT dan in T-bedden, de bijdrage in de 
ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt in PVT en in PZ hoger is dan de bijdrage van patiënten die in T-bedden verblijven. « De 
gemiddelde maandelijkse kost per patiënt is zowat het dubbele als voor een gemiddelde patiënt in PVT en voor patiënten die 
beschut wonen combineren met daghospitalisatie. »  KCE, opt.cit. CEG, Groenboek, p.5 
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- Bovendien is de omschrijving van de taken van de verschillende ziekenhuisdiensten niet 
duidelijk genoeg. We vinden T-bedden zowel in psychiatrische ziekenhuizen als in 
psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en in beschut wonen, terwijl hun taken 
niet volledig dezelfde zijn maar elkaar aanvullen.  

 
- Zou het, om te beantwoorden aan de nieuwe noden inzake geestelijke gezondheidszorg en 

rekening houden met de specifieke kenmerken van de verschillende structuren en diensten 
voor zorgverlening, niet wenselijk zijn om niet alleen de rol van de A- en T-bedden, maar 
ook het volledige systeem met kenletters dat momenteel gebruikt wordt voor de bedden, 
opnieuw te bekijken?  

 
De beleidsmakers zijn zich bewust van de situatie en hebben herhaaldelijk hun wil geuit om het aantal T-
bedden en de duur van de A-bedden te verminderen. Er werd een wettelijk kader uitgetekend en er 
werden financiële middelen voorzien voor een globale en geïntegreerde reorganisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg in België. 

 



 29 

 
1.5. Structuur van de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT – MB van 10/07/1990) 
 
De PVT (functionele eenheden van ten minste 10 en hoogstens 60 bedden) zijn instellingen die zorgen 
verlenen en een geheel van verblijfsdiensten aanbieden waardoor het verblijf in het ziekenhuis kan 
worden ingekort of voorkomen. PVT zijn bestemd voor personen met een langdurige en gestabiliseerde 
psychische stoornis en voor mentaal gehandicapten die nood hebben aan continue begeleiding. Het is een 
beschermde collectieve woonvorm voor psychiatrische patiënten die geen ziekenhuisbehandeling vergen 
en geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht, maar die nog niet autonoom kunnen 
wonen of in een andere samenwoningsvorm (rust- en verzorgingstehuizen (RVT), IBW of medisch-
pedagogisch instituut (MPI) kunnen verblijven.  
 
In een PVT heeft op geregelde tijdstippen een teamoverleg plaats waarin alle disciplines zijn 
vertegenwoordigd. Er is supervisie voorzien in supervisie door een specialist in de neuropsychiatrie of de 
psychiatrie. Voor medisch-somatische problematiek doen de bewoners een beroep op hun huisarts.  
De personeelsnorm uitgedrukt per 30 patiënten bedraagt 12 personeelsleden, waarvan: 

-  maximaal 6 verzorgingspersoneelsleden zijn; 

- minimum 6 een kwalificatie moeten hebben van opvoeder, sociaal assistent, ergotherapeut,  
psycholoog, kinesitherapeut, verpleegkundige; 

- ten minste 4 van deze gekwalificeerde personeelsleden een graduaatsopleiding dienen te hebben 
genoten. 

 
Er moet een coördinatiefunctie worden voorzien. Zowel overdag als tijdens de nacht dient het toezicht op 
de bewoners permanent te worden verzekerd. Per groep van 30 patiënten is een hoofdverpleegkundige 
vereist  en  0,5 orthopedagoog per 15 personen die beantwoorden aan de toelatingscriteria voor mentaal 
gehandicapten (KB van 10 juli 1990) . 
 
Momenteel zijn er 42 PVT waarvan 24, hetzij 57%, in Vlaanderen, 13 in Wallonië en 5 in Brussel. Zoals 
blijkt uit tabel 6, is hun aantal de laatste zes jaar constant gebleven. 
 
 

Tabel 6 - PVT: Evolutie van het aantal instellingen 
 

   2003   2004   2005   2006   2007   2008  

Vlaanderen 25 24 24 25 24 24 

Wallonië 12 12 12 13 13 13 

Brussel 3 4 4 4 5 5 

Totaal 40 40 40 42 42 42 
Bronnen: FOD Volksgezondheid, MPG-databank 

 
 

De globale opnamecapaciteit van de PVT bedroeg in 2008 3.319 erkende bedden, waarvan 2260 bedden 
of 68% in Vlaanderen, 808 bedden in Wallonië en 251 in Brussel (tabel 7). De programmatie van PVT-
bedden is vastgelegd bij ministerieel besluit van 10 juli 1990. Dat besluit voorziet 0.6 PVT-bedden per 
1000 inwoners in België. 
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De financiering van de PVT is afhankelijk van: 
 

- de tussenkomst van de federale staat (FOD Volksgezondheid, RIZIV). De prijs van de woningen 
voor toegelaten personen tot de psychiatrische verzorgingstehuizen wordt bepaald door de 
federale minister van volksgezondheid, in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 10 december 1990 waarin de regels voor de prijsstelling van de accommodatie voor 
personen die zijn toegelaten tot de psychiatrische verzorgingstehuizen in zijn vastgelegd.  

- de tussenkomst in de prijzen van de accommodatie van psychiatrische verzorgingstehuizen wordt 
ingesteld door de federale minister van volksgezondheid in overeenstemming met de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 17 december 2002 dat de regels vastlegde volgens welke de prijs 
van de logies van psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste is van de Staat.  

- De tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering binnen het kader van de overeenkomsten 
tussen de psychiatrische verzorgingstehuizen en de verzekeringsorganismen. De tussenkomst van 
de verplichte ziekte-invaliditeitsverzekering voor prestaties in psychiatrische verzorgingstehuizen 
op grond van artikel 34, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
gezondheidszorguitkeringen, gecoördoneerd op 14 juli 1994, wordt bepaald door de federale 
minister die Sociale zaken tot zijn bevoegdheden mag rekenen. 

- De eigen bijdrage van ingezetenen. De persoonlijke tussenkomst voor geneesmiddelen voor 
opgenomen patiënten is vastgelegd door het koninklijk besluit. Het centrum voor algemeen 
welzijn (OCMW) komt tussen in geval van financiële problemen.  

- De subsidies van de Gewesten (inrichting, verbouwingswerkzaamheden,…). 
 

Tussen 2003 en 2008 zien we een daling met 168 bedden in Vlaanderen (-7%), wat voornamelijk te 
verklaren is door het verdwijnen van de zogenaamde "uitdovende" bedden. Die bedden verdwijnen 
definitief als de bewoner overlijdt of als de bewoner de instelling verlaat40. Om te beantwoorden aan de 
programmatienormen, kende het aantal bedden in Wallonië en in Brussel daarentegen een stijging van 
respectievelijk 4% en 56%41. 
 

Tabel 7 - PVT: Evolutie van het aantal bedden 
 

   2003   2004   2005   2006   2007   2008  

Vlaanderen            2.428            2.400             2.400             2.317             2.260              2.260  

Wallonië               776               776                776                799                808                808  

Brussel               161               161                161                196                251                251  

Totaal            3.365            3.337             3.337             3.312             3.319              3.319  
Bronnen: FOD Volksgezondheid, MPG-databank 

                                                   
40 Een uitdovend bed heeft betrekking op PVT-bedden die bezet zijn door patiënten met mentale stoornissen, en bij hun 
overlijden wordt het bed niet meer erkend, het wordt geschrapt. Vooral in Vlaanderen is het grootste aantal uitdovende bedden 
geregistreerd: 1027 « uitdovende » bedden op een totaal van 2359 bedden in 2000. 
41 Voor meer bijzonderheden over het profiel van de patiënten, zie het Nationaal Verslag MPG, « Beschrijving van de bewoners 
in IBW en PVT », FOD Volksgezondheid. 
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1.6. Structure van Initiatieven van Beschut Wonen (IBW – koninklijk besluit van 10-07-1990) 
 
IBW worden beschouwd als residentiële structuren als alternatief voor en aanvulling op het psychiatrische 
ziekenhuis. Ze vangen patiënten op die voornamelijk uit psychiatrische ziekenhuizen en/of psychiatrische 
afdelingen van algemene ziekenhuizen komen en die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen maar 
die in hun leef- en woonmilieu geholpen moeten worden bij het verwerven van de nodige sociale 
vaardigheden om (opnieuw) volledig in de maatschappij geïntegreerd te worden.  

Die structuren bieden psychiatrische patiënten de mogelijkheid om buiten het psychiatrische centrum 
individueel en georganiseerd te leven en tegelijk ondersteuning te krijgen van een multidisciplinair team 
(psychiaters, psychologen, maatschappelijk assistenten …). 

De wet bepaalt dat een IBW wordt opgericht onder de vorming van een organisatie dat deel moet 
uitmaken van een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis 
(residentiële sector) en een afdeling of centrum voor geestelijke gezondheidszorg (ambulante sector). 

Het verblijf in een initiatief van beschut wonen is slechts verantwoord voor zover de betrokkene nog niet 
volledig in het maatschappelijk leven kan worden geïntegreerd. 

Er worden verschillende woonformules aangeboden42: semicommunautaire huisvesting, 
eenpersoonskamer en gedeelde gemeenschappelijke plaatsen, individuele appartementen, mogelijkheid tot 
begeleiding van koppels.  
Bepaalde initiatieven hebben zich meer gericht op specifieke doelgroepen zoals: moeders met kinderen, 
koppels, chronische psychopaten, verslaafden, jongvolwassenen … 

Als aanpak hanteert men hier psychiatrische rehabilitatie die gericht is op de ontwikkeling van de 
autonomie en waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden en beperkingen van de bewoner. 

Wat betreft personeel werden de goedkeuringsnormen vastgelegd in  het artikel 20 van het Koninklijk 
besluit van 10 juli 1990 voor de initiatieven beschut wonen voor psychiatrische patiënten: “Per 8 
bewoners dient minstens één voltijds equivalent personeelslid te worden voorzien, dat in het bezit is van 
een licentiaatdiploma of van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig 
leerplan zoals dit van sociale verpleegkundige, psychiatrische verpleegkundige, psycholoog, criminoloog, 
maatschappelijk assistent of ergotherapeut.” 

Het IBW haalt zijn inkomsten uit de financiële bijdrage van elk van de bewoners (gemiddeld 300 à 350 
euro per maand) en uit een dagprijs die bepaald wordt door de FOD Volksgezondheid en om de drie 
maanden gefactureerd wordt aan de ziekenfondsen. Die dagprijs dekt voornamelijk de bezoldigingen van 
de personeelsleden (1 voltijdse medewerker per 8 IBW-plaatsen) en de bezoldiging van de geneesheer 
verantwoordelijk voor het kader, zoals bij wet bepaald. 

Tabel 8 toont de evolutie van het aantal IBW tussen 2003 en 2009. We zien een stabilisatie van het aantal 
verenigingen: 85 IBW voor heel België, waarvan 49% in Vlaanderen, 32% in Wallonië en 19% in 
Brussel.  

                                                   
42 Het koninklijk besluit van 10 juli 1990 (BS 28/07/90) is de basis van de wetgeving inzake IBW. Het aantal individuele plaatsen 
van beschut wonen bedraagt maximum 20% van het totale aantal plaatsen. 
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Tabel 8 - IBW: Evolutie van het aantal verenigingen 
 

   2003   2004   2005   2006   2007   2008  2009 

Vlaanderen 42 42 43 43 43 42 42 

Wallonië 26 26 27 27 27 27 27 

Brussel 16 16 16 16 16 16 16 

Totaal 84 84 86 86 86 85 85 
Bronnen: FOD Volksgezondheid, MPG-databank 
 

 

Het totale aantal plaatsen in initiatieven van beschut wonen (Tabel 9) gaat duidelijk in stijgende lijn43: van 
3520 naar 3881 plaatsen, ofwel een stijging met 10% tussen 2003 en 2009. Het gaat om een verbetering 
van de opnamecapaciteiten met 361 plaatsen, die vooral Vlaanderen (+10%) en Brussel (+26%) 
voordelen brachten. 
 
De gemiddelde grootte van de IBW, 46 plaatsen per vereniging, toont aan dat het wel degelijk om 
kleinschalige opvangstructuren gaat die beantwoorden aan de geest van de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg.  
 
Niettemin constateren we significante verschillen op regionaal niveau: de gemiddelde omvang van de 
IBW in Vlaanderen (63 plaatsen) is twee keer groter dan in Wallonië (29 plaatsen) en Brussel  
(gemiddelde grootte van 30 plaatsen).  
 
De ratio aantal plaatsen per 1000 inwoners bedraagt 0.4 in Vlaanderen, tegenover 0.25 voor Wallonië, 
terwijl binnen het programmatiecriterium het maximum aantal plaatsen van beschut wonen dat in gebruik 
mag worden genomen, 0,5 eenheid per 1000 inwoners bedraagt (KB van 5 juni 2000 – BS van 
14/07/2000). 

 

Tabel 9 - IBW: Evolutie van het aantal plaatsen 

Bronnen: FOD Volksgezondheid, MPG-databank 
 
 

De evolutie van het aantal gerealiseerde dagen binnen die alternatieve instellingen gaat van jaar tot jaar in 
stijgende lijn: van 1,16 miljoen dagen in 2003 naar 1,26 miljoen dagen in 2008, ofwel een stijging met 
9,16%, voornamelijk in Vlaanderen (Tabel 10). De evolutie van het aantal gerealiseerde dagen ten 
opzichte van het aantal plaatsen uit zich in een bezettingsgraad van om en bij de 90%.  

                                                   
43     -  Onder « IBW-plaatsen » moet worden verstaan: plaatsen in initiatieven van beschut wonen; 

- Meer middelen in 2009 voor het Plan voor geïnterneerden: 
- 45 plaatsen in PVT voor geïnterneerden die als « medium risk » worden beschouwd,  
- 170 bedden in eenheden voor intensieve behandeling voor volwassenen,  
- 190 plaatsen in PVT,  
- 80 plaatsen in PZ voor verschillende doelgroepen van volwassenen (waaronder seksuele delinquenten). In 

beleidsnota van mevr. Onkelinx, op.cit. 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlaanderen 2.405 2.416 2.463 2.471 2.497 2.619 2.634 

Wallonië 738 751 751 755 764 764 773 

Brussel 377 387 436 454 461 466 474 

Totaal 3.520 3.554 3.650 3.680 3.722 3.849 3.881 
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Tabel 10 – IBW: Evolutie van het aantal gerealiseerde dagen44 

 

   2003   2004   2005   2006   2007   2008  

Vlaanderen 803.307 811.901 822.131 829.880 857.115 881.533 

Wallonië 235.713 235.192 228.581 233.774 235.068 238.845 

Brussel 122.680 128.451 140.244 144.699 146.239 147.725 

Totaal 1.161.700 1.175.544 1.190.956 1.208.353 1.238.422 1.268.103 
Bron: FOD Volksgezondheid 

 
 

Grafiek 6 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal patiënten in PVT en IBW tijdens de periode 
1998-2006. Het totale aantal patiënten in die alternatieve residentiële structuren ging van 5854 patiënten 
in 1998 naar 6590 patiënten in 2006, ofwel een stijging met 13%. 

Bijna 52% van hen (ofwel 3417 patiënten) verblijft in IBW en 48% (ofwel 3173 patiënten) in PVT. We 
stellen dus een duidelijke stijging vast van het aantal inwoners in IBW en een stabilisatie in PVT  vast.  

Grafiek 6 – Evolutie van het aantal patiënten in PVT en IBW 
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Bronnen: FOD Volksgezondheid, MPG-databank 

 

                                                   
44 « Onder samenwerkingsverband van psychiatrische instellingen en diensten wordt verstaan een initiatief erkend door de 
overheid die voor het gezondheidsbeleid bevoegd is en dat gericht is op de oprichting en het beheer van beschut wonen, hierna 
genoemd « het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen ».  Artikel 1 

Koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van 
psychiatrische instellingen en diensten. 

 

PVT IBW 
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1.7. Overlegplatform voor geestelijke gezondheidszorg 

Om de herstructurering van het zorgaanbod te ondersteunen en overleg te organiseren tussen de 
verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische afdelingen in algemene 
ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven van 
beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen met een RIZIV-conventie, 
huisartsenfederaties, ouderverenigingen), heeft de wetgever regionale platforms gecreëerd.  
De taken van de Overlegplatforms voor Geestelijke Gezondheidszorg zijn bij wet bepaald (KB van 10 juli 
1990, aangevuld met het KB van 8 juli 2003). De overlegplatforms hebben tot doel:  

- overleg te plegen in verband met de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in hun gebied;  

- overleg te plegen over taakverdeling en complementariteit op vlak van het aanbod van diensten, 
activiteiten en beoogde doelgroepen om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de 
bevolking en om de kwaliteit van de geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg te verbeteren;  

- overleg te plegen over de mogelijke samenwerking en taakverdeling met betrekking tot een 
geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg; 

- in voorkomend geval overleg te voeren met andere samenwerkingsverbanden van psychiatrische 
instellingen en diensten45; 

- mee te werken aan de gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens in het kader van 
het nationaal behoeftenonderzoek geestelijke gezondheidszorg; 

- overleg te plegen over het te voeren opname-, ontslag- en doorverwijzingsbeleid alsmede over de 
coördinatie van het medisch en psychosociaal beleid;  

- een ombudsdienst te beschikken.  

 
De wetgever voorzag in de invoering van een platform per actiegebied van minstens 200.000 inwoners. 
Momenteel zijn er 13 overlegplatforms: vijf in het Vlaams Gewest, zes in het Waals Gewest, één in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één in de Duitstalige Gemeenschap46.  
 
De toegekende financiering via het budget van financiële middelen nam in de loop van de acht laatste 
jaren toe tot ongeveer 1.7 miljoen euro. 
 
De financiering ( onderdeel B4) wordt jaarlijks toegekend aan één van de ziekenhuizen die deel uitmaken 
van een organisatie om de exploitatiekosten te dekken van erkende associaties. Er wordt eveneens een 
bedrag toegewezen aan een psychiatrisch ziekenhuis  

 
De budgettaire envelop voor de basisfinanciering van de platforms is 1.484.472.42 euro (index 
01/01/2009)en 595.490,96 euro (index 01/01/2009) voor de bemiddelingsfunctie en zijn als volgt 
verdeeld: 
 

                                                   
45 KB van 08.07.03: § 2. Binnen het samenwerkingsverband wordt voor elk van deze doelgroepen een overleggroep opgericht. 
Deze overleggroepen faciliteren de vorming en het functioneren van netwerken, zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. 
§ 3. Alle in artikel 8, § 1, vermelde instellingen en diensten die deel uitmaken van het samenwerkingsverband en die relevant zijn 
voor de betreffende doelgroep worden betrokken bij de respectievelijke specifieke overleggroepen. 
§ 4. Voor zover het hen aanbelangt, worden de vertegenwoordigers van erkende geïntegreerde diensten voor thuiszorg, 
ziekenfondsen in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de patiëntenbelangen, patiëntenorganisaties met 
rechtspersoonlijkheid en organisaties met rechtspersoonlijkheid voor familieleden van patiënten, op eigen initiatief of op initiatief 
van het overlegplatform, betrokken bij het overleg binnen de daartoe bedoelde overleggroepen. 
Het samenwerkingsverband sluit een schriftelijke overeenkomst met de in §§ 3 en 4 bedoelde actoren als formele bekrachtiging 
van hun participatie. " 
46 Omwille van de bijzondere taalsituatie van de Duitstalige Gemeenschap werd in 1998, door middel van een afwijking, een 
platform opgericht voor de 73.000 inwoners van de Gemeenschap. Het is het jongste en kleinste overlegplatform. 
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Basisfinanciering van  overlegplatforms en bemiddelingsfunctie (Index 01/01/2009) 
 

Platforms Ziekenhuizen 
Populatie op 
01/01/2007 

Basis- 
financiering 

bemiddeling TOTAAL 

West-Vlaanderen 
Kliniek Sint-Jozef – 
Pittem 

1.145.878 153.858,51 64.467,65 218.326,16 

Oost-Vlaanderen 
Psychiatrisch Centrum  
Dr Guislain – Gent 1.398.253 186.792,19 78.666,38 265.458,58 

Antwerpen 
Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis – Geel 

1.700.570 224.015,80 95.674,88 319.690,69 

Limburg 
Psychiatrisch Centrum 
Ziekeren - Sint Truiden 

820.272 112.695,37 46.148,90 158.844,27 

Vlaams-Brabant 

Universitair Psychiatrisch 
Centrum Sint-Kamillus – 
Bierbeek 

1.052.467 140.863,28 59.212,30 200.075,58 

 Regio 
 Brussel 

Kliniek Sans Soucis - 
Brussel 1.031.215 137.733,34 58.016,65 195.749,99 

Brabant Wallon 
Kliniek Saint-Pierre - 
Ottignies 

370.460 61.131,12 20.842,26 81.973,38 

Henegouwen 
Centrum-Charleroi 

Psychiatrisch centrum 
Saint-Bernard – Manage 747.559 101.043,46 42.058,03 143.101,49 

Henegouwen 
Picarde 

Psychiatrisch instituut 
Saint-Jean de Dieu – 
Leuze en Henegouwen 

562.642 85.169,24 31.654,51 116.823,75 

Namen 

Psychiatrisch instituut 
 Beau Vallon – Saint 
Servais 

446.626 65.190,35 25.127,39 90.317,74 

Luik 
Psychiatrisch centrum 
 Petit Bourgogne – Luik 

973.739 129.154,48 54.783,02 183.937,50 

Deutschsprachige 
Gemeinschaft 

Klinik Sankt-Josef – 
Sankt Vith 73.675 31.518,25 4.144,99 35.663,25 

Luxemburg 

Provinciaal universitair 
centrum La Clairière – 
Bertrix 

261.178 55.307,01 14.694,00 70.001,01 

Totaal  10 584 534 1.484.472,40    595.490,96    2.079.963,39 

Bronnen : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de bevestiging en de 
liquidatie van de begroting van de financiering van ziekenhuizen 
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1.8.  Centrum voor geestelijke gezondheidzorg (CGG) 
 
De centra of diensten voor geestelijke gezondheidszorg, ook wel "consultatiebureaus" genoemd, spelen 
een belangrijke rol in het leveren van psycho-medisch-sociale zorgen (opvang, diagnose en psychiatrische 
behandeling, het psychosociaal van personen, begeleiding) in een ambulante structuur gespecialiseerd in 
een multidisciplinaire aanpak (psychiaters, psychologen, maatschappelijke werkers, logopedisten ...), en 
in samenwerking met andere afdelingen en personen die zich bezighouden met geestelijke gezondheid. Ze 
vormen ook een stap in de maatschappelijke aanpassing van voormalige patiënten die woonachtig waren 
in een gesloten verzorgingshuis. 
 
Sinds de hervorming van de Staat in 1980 vallen de toepassing van de programmering, de controle, de 
inwilliging en de financiering van centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de gemeenschappen. De algemene missies van een CGG zijn als volgt: 

- een eerste opvang bieden, het analyseren en waar nodig, het verzoek doorverwijzen aan een 
adviseur; 

- een diagnose stellen en de psychiatrisch, psychotherapeutische en psychosociale behandeling 
waarborgen voor geestelijke gezondheidsproblemen; 

- het organiseren, ontwikkelen of samenwerken rond informatieve, onderzoeksgebonden en 
preventieactiviteiten, alleen of in samenwerking, het organiseren van activiteiten gericht op de 
professionelen binnen de gezondheidszorg en die voornamelijk gericht zijn op de bevordering 
van vroegtijdige detectie van psychische problemen; 

- het op zijn minst bestaan van een multidisciplinair team dat de psychiatrische, psychologische, 
sociale en administratieve functies garandeert en de hulp kan inroepen van andere functies om te 
voldoen aan de behoeften van de opgenomen persoon. Dit team wordt volledig gefinancierd door 
het Gewest, met uitzondering van de psychiater (honorarium RIZIV). 

 
Sommige centra hebben een of meerdere specifieke initiatieven ontwikkeld voor een bepaalde populatie, 
een bijzondere methodologische aanpak: problemen van verslaving, begeleiding en behandeling van 
seksuele delinquenten, creatie van specifieke netwerken (specifiek voor senioren, thuisinterventies, 
doofheid, vroege kinderjaren, ballingschap, ...). 
 
Sommige diensten zijn vooral gericht op de problemen van jongeren en kinderen, en anderen bieden 
meerdere diensten aan zoals het organiseren van activiteiten bestemd voor de personen die lijden aan 
ernstige psychische of psychiatrische of chronische stoornissen. 
 
Op dit moment telt het Vlaamse Gewest 97 centra voor geestelijke gezondheidszorg en het Waals Gewest 
heeft een verzorgingspakket bestaande uit 57 algemene geestelijke gezondheidszorgcentra, verdeeld over 
83 vestigingen waaronder 26 specifieke initiatieven die werkzaam zijn in domeinen zoals: toxicomanie, 
daders van seksuele misdrijven, etnopsychiatrie, vroege jeugd, ouderen, mensen met schizofrenie en de 
doven 47. 
 
Het Brusselse gewest heeft een groot aantal centra voor geestelijke gezondheidszorg zijnde 32 diensten 
voor geestelijke gezondheidszorg verspreid over een oppervlakte van 20 vierkante kilometer. 
De financiering van Centra voor Geestelijke gezondheidszorg is gebaseerd op subsidies toegekend door 
de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale overheid. 
 
 
 

                                                   
47  Waals Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg: www.iwsm.be 
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1.9. Centrum voor readaptatie 
 
De Centra voor functionele readaptatie bieden, na onderzoek en diagnose, intensieve en multidisciplinaire 
revalidatieprogramma's. De revalidatie is altijd multidisciplinair: het brengt huisartsen, 
neuropsychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeutenbij 
elkaar48. 
  
Het opnemen van patiënten kan een individueel onderhoud zijn of collectief door middel van sociale 
activiteiten. De ambulante centra (ambulante revalidatiecentra) bieden voornamelijk individuele 
begeleiding. Daartegenover bieden de residentiële centra individuele en/of collectieve 
revalidatieprogramma's. Er zijn ook dagcentra die in de eerste plaats een groepsprogramma aanbieden 
(dag of halve revalidatiedag). Alle revalidatiecentra genieten van een financieringsovereenkomst van het 
RIZIV en de maximale duur van de revalidatie ondersteund door het RIZIV bedraagt 18 maanden49. 
 
We onderscheiden: 
 
- Centra voor volwassenen: gericht op mensen die lijden aan psychische stoornissen of ernstige 
psychosociale problemen die een belemmering zijn voor het zelfstandig leven, integratie in het 
arbeidsproces, om een leven te ontwikkelen ... 
 
 Zij organiseren de psychosociale rehabilitatie door het versterken van de autonomie en de sociale 
vaardigheden ter bevordering van de sociale en professionele integratie. Ze nemen een strategische positie 
in het politieke netwerk van gezondheidszorg en readaptatie in voor geestelijke 
gezondheidszorgpatiënten. 
 
- Centra voor kinderen en adolescenten (<18 jaar): heeft betrekking op gedragsstoornissen, stoornissen 
van de mondelinge taalverwerving / of schrijven, de instrumentale stoornissen die van origine 
neuropsycholigisch zijn zoals  mentale achterstand of retardatie op school, motoriek, 
ontwikkelingsachterstand,  infantiel autisme, hyperactiviteit ... 
 
De revalidatiecentra garanderen door multidisciplinair onderzoek de diagnose van problemen 
ondervonden door het kind en bieden ambulante revalidatieprogramma op basis van: de medische 
opvolging, sociale begeleiding, het onderhoud van families, de logopedie, de psychotherapie, 
ergotherapie, fysiotherapie, psychomotoriek ... 
 

                                                   
48 Gegevens van alle functionele revalidatie-instellingen kan u vinden onder:  
http://www.inami.fgov.be/care/fr/revalidatie/general-information/contacts/index.htm 
49 RIZIV,  overeenkomst met de centra voor ambulante revalidatie (C.A.R.) van diverse taal -, spraak – en 
stemstoornissen , mentale stoornissen en gedragsstoornissen 
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1.10. Naar een nieuw model van geestelijke gezondheidszorg 
 
De afgelopen tien jaar zagen we radicale veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg: er doken 
nieuwe probleemstellingen op, en er werden nieuwe zorgmethodes en behandelingen in verschillende 
vormen (ambulant, thuis, residentieel) ingevoerd door de bevoegde overheden50 (federale overheid, 
gewesten en gemeenschappen). 
 
Dankzij de reconversies van de bedden in de psychiatrische ziekenhuizen kon aan bepaalde behoeften 
inzake gespecialiseerde zorg deels worden voldaan en was er een evenwicht in de verdeling van het 
aanbod op gewestelijk niveau. De ontwikkeling van de IBW, PVT, diensten voor thuiszorg en het 
toegenomen aantal therapeutische projecten, projecten voor outreaching51, centra voor geestelijke 
gezondheidszorg, psychiatrische spoedgevallendiensten… wijzen op een stijgende evolutie naar 
ambulante zorg. 
 
Zo waren we in 1997 getuige van de lancering van nieuwe concepten voor de organisatie van het systeem 
van geestelijke gezondheidszorg zoals: zorgcircuits, zorgnetwerken en zorgtrajecten georganiseerd op 
basis van doelgroepen. 
 
Patiënten en hun vraag vormen het uitgangspunt van deze nieuwe visie op de geestelijke 
gezondheidszorg. Participatie van de patiënt is noodzakelijk op alle niveaus: bij de behandeling, de 
zorgorganisatie, het nemen van beleidsbeslissingen, de verspreiding van informatie. De geestelijke 
gezondheidszorg moet evolueren van gezondheidszorg voor de patiënt naar gezondheidszorg met de 
patiënt.  
 
Alle partijen worden gevraagd om hun perceptie van en hun visie op de sector radicaal te wijzigen en een 
logica van intra- en extramurale samenwerking aan te nemen: tussen opvang op korte en op lange termijn, 
tussen grotere structuren en kleine behandelingseenheden, tussen verschillende terreinactoren en de 
toezichthoudende overheden (schema 2). 
 
In 2002 werd beslist om het zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg te organiseren volgens het 
principe van doelgroepen en netwerken teneinde de patiënt geïntegreerde verzorging op maat te bieden. 
Die aanpak is gericht op de patiënt in zijn leefomgeving.  
Op grond van leeftijd werden drie doelgroepen vastgelegd:  

- jongeren (kinder- en jeugdpsychiatrie) 

- volwassenen (onder bescherming geplaatste patiënten) 

- ouderen (psychogeriatrie en gerontopsychiatrie). 
 
Naast die categorieën moesten ook andere groepen een specifieke begeleiding krijgen: verslaafden, 
geïnterneerden en gehandicapten met ernstige gedragsproblemen. 
 
Voor elke doelgroep moest er een specifiek geïntegreerd zorgaanbod zijn dat de autonomie van de patiënt 
zoveel mogelijk bevordert: psychiatrische zorg thuis of ambulant indien mogelijk en in het ziekenhuis 
indien nodig. 

 

                                                   
50 Twee Interministeriële Conferenties (28 januari en 29 juni 1998) zijn voornamelijk gewijd aan de problematiek van de 
geestelijke gezondheidszorg: evaluatie van de noden inzake geestelijke gezondheidszorg, uitvoering van een wetenschappelijke 
studie met het oog op concretisering van de nieuwe concepten van de geestelijke gezondheidszorg, de geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en voor volwassenen en de nadere regels voor de reconversie van ziekenhuisbedden naar andere  
opvangvormen. 
51 « In de « outreach »-benadering gebeurt psychiatrische zorgverlening in de natuurlijke leefomgeving van de patiënt in plaats 
van in het ziekenhuis. Sinds 2003 heeft de federale overheid verschillende pilootprojecten, voornamelijk gericht op jonge 
kinderen van 0 tot 6 jaar en op kinderen van 0 tot 18-19 jaar, gesteund en financieel mogelijk gemaakt.  
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In 2004 werden naar aanleiding van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid  de 
« therapeutische projecten » en het « transversaal overleg » gelanceerd52. Bedoeling daarvan was de 
patiënten aangepaste zorgmethodes en -structuren aan te bieden waarbij uitgegaan wordt van hun leeftijd 
en hun sociaalprofessionele kenmerken. Dat aanbod moest zich vertalen in een netwerk tussen alle 
betrokken zorgaanbieders53. 
Alle instellingen waren verplicht om netwerkoverleg te voeren teneinde de patiënt een gecoördineerd 
palet aan institutionele hulpmiddelen te bieden die beter aangepast zijn aan zijn pathologie. 
 
Alvorens een specifiek nieuw model voor de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg uit te breiden 
naar alle instellingen, steunde en financierde de federale overheid in 2006, bij wijze van experiment, de 
invoering van een omvangrijk programma met "therapeutische projecten"54. 
 
Die therapeutische projecten, die gelanceerd zijn als pilootprojecten, duren hoogstens drie jaar en moeten 
het overleg rond de patiënt binnen een doelgroep van patiënten organiseren en/of coördineren (kinderen 
en jongeren, volwassenen, ouderen). Die strategie moet zich vertalen in "verzorging op maat" en 
zorgcontinuïteit55. 

                                                   
52 Therapeutische projecten en transversaal overleg zijn twee pijlers van de toekomstige geestelijke gezondheidszorg: 

- Therapeutische projecten hebben tot doel de zorgcircuits voor elke doelgroep te ontwikkelen. 
- Transversaal overleg heeft tot doel samenwerking en overleg tot stand te brengen tussen therapeutische projecten die 

eenzelfde doelgroep hebben. 
53 Cf. : -De regeringsverklaring inzake het toekomstige beleid voor de geestelijke gezondheidszorg  (amendement 2004): 

zorgnetwerken en -circuits.   
- Artikel 11 (9ter) en 107 (97ter) van de ziekenhuiswet. 
- Advies van de NRZV inzake de uitvoering van artikel 97ter (2005-2007) 
54 Een budget van 2.209.000 euro werd vrijgemaakt om de uitbouw van de therapeutische projecten exclusief te financieren. En 
er was een budget van 2.795.000 euro voorzien voor de financiering van de uitbouw van het transversaal overleg tussen de 
therapeutische projecten. Cf. Demotte (2005), op.cit. 
55 Het basis koninklijk besluit dat de therapeutische projecten regelt en het koninklijk besluit en ministerieel besluit voor de 
financiering van het overleg via de geïntegreerde diensten voor thuiszorg (GDT) zijn op 6 november 2006 verschenen in het 
Belgisch Staatsblad. 
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In 2007 besliste het Verzekeringscomité om een overeenkomst af te sluiten met 78 therapeutische 
projecten waarvan 32 Franstalige projecten en 46 Nederlandstalige projecten56.  
Met het oog op voldoende representativiteit van de drie betrokken partners werden volgende criteria 
opgenomen in de voorwaarden tot deelname aan de therapeutische projecten:  

- deelname van minstens een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische ziekenhuisdienst van 
een algemeen ziekenhuis; 

- deelname van minstens een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Als geen enkel centrum 
voor geestelijke gezondheidszorg binnen hetzelfde werkingsgebied naar voren is getreden als 
kandidaat-partner, moet minstens een pilootproject “psychiatrische zorg voor patiënten in de 
thuissituatie” of “outreaching” van de FOD Volksgezondheid deel uitmaken van de partners; 

- deelname van minstens één dienst in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg: vereniging van 
huisartsen, vereniging van thuisverpleging of –zorg of geïntegreerde diensten voor 
thuisverzorging (GDT’s). 

 
Zoals blijkt uit schema 3, moeten geïntegreerde modellen voor zorgverlening per geografische zone 
worden uitgewerkt teneinde verzorging op maat te kunnen bieden en de sociale re-integratie van de 
patiënten te bevorderen. De basisprincipes voor de uitbouw van pilootprojecten werden goedgekeurd 
tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 6 december 2004. 
 
In een eerste fase zal het zorgaanbod gericht zijn op patiënten met een complexe en chronische 
problematiek (van lange duur) in het kader van een multidisciplinaire opvang en in overleg met de 
verschillende actoren en partners uit de geestelijke gezondheidszorg om een goede zorgcontinuïteit te 
waarborgen. 
 
Op middellange en lange termijn moet de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg vertaald 
worden in de totstandkoming van een structureel kader van zorgnetwerken en -circuits in de geestelijke 
gezondheidszorg dat gericht is op "overleg rond de patiënt" en "verzorging op maat" aanbiedt. 

 
Schema 3: Therapeutische projecten 

 
Bron: RIZIV 

                                                   
56 In 2006 werden 82 therapeutische projecten geselecteerd door een werkgroep van het RIZIV.  
     RIZIV, http://www.inami.fgov.be/care/NL/mental-health/therapeuticProjects/projectsoutline/index.htm 
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Ondanks die ontwikkelingen beantwoordt de huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg niet 
op een doeltreffende manier aan de noden van de bevolking:  

- De administratieve opsplitsing van de diensten op basis van de kenletters van bedden is weinig 
bevorderlijk voor de ontwikkeling van een evenwichtig zorgaanbod (balanced care). 

- De kennis, de competenties en de aard van de psychiatrische zorg hebben weliswaar grondige 
veranderingen ondergaan, naar de nadruk wordt hoofdzakelijk gelegd op de begrippen zorg en 
behandeling (cure en care). 

- Gezien de stijging van de vraag naar geestelijke gezondheidszorg is het aanbod aanzienlijk 
gediversifieerd. Niettemin overheerst het residentiële karakter in de psychiatrische zorg en is een 
structurele hervorming van de sector dringend gewenst omdat vraag en aanbod niet op elkaar 
afgestemd zijn. 

- De alternatieve zorgvormen zijn vandaag de dag nog altijd ontoereikend en te gelijkvormig om op 
een flexibele manier te kunnen inwerken op een zeer gevarieerd zorgaanbod; zorgcontinuïteit en 
integratie van patiënten blijven weinig ontwikkeld. 

 
Bovendien stuit de hervorming van de sector op de fragmentatie van de competenties en op het gebrek 
aan financiële en menselijke middelen: 

- Op institutioneel niveau wordt het Belgische ziekenhuislandschap gekenmerkt door een 
versnippering van de competenties en door de aanwezigheid van verschillende beleidsniveaus, 
wat niet bijdraagt tot de ontwikkeling van een globale en coherente strategie inzake geestelijke 
gezondheidszorg. In die context is het opnieuw bekijken van de competenties van de 
verschillende machten en een betere coördinatie van de diensten die de verschillende partners 
leveren, fundamentele vereisten om de herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg in de 
zin van geïntegreerde zorgnetwerken te kunnen verwezenlijken57.  

- Op financieel niveau dreigen de prijsverschillen tussen de verschillende opvangstructuren de 
uitbouw van ambulante zorg te belemmeren. 

- Wat human resources betreft, vereisen thuiszorg en ambulante zorg aanzienlijke menselijke 
middelen, mobiele teams met personeel dat voldoende is opgeleid voor de multidisciplinaire 
aanpak van problemen in verband met de geestelijke gezondheid. 

 
 
 
 
 

                                                   
57 Het VVI pleit voor een homogeen beleid waarbij het noodzakelijk is om alle bevoegdheden van de FOD Volksgezondheid, met 
uitzondering van een aantal residentiële zorgaanbieders, volledig over te dragen aan de Gemeenschappen. Cf. VVI op.cit. 
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1.10.1. Doelstellingen van het nieuwe model voor geestelijke gezondheidszorg (art. 107) 
 
Om door te gaan met de diversificatie van het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg teneinde 
optimaal te beantwoorden aan de concrete behoeften van mensen met psychische problemen en de 
samenwerking tussen de zorgactoren te versterken, lanceerde de FOD Volksgezondheid in mei 2010 een 
omvangrijk project voor de reorganisatie van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg in België: « Het 

model dat we wensen in te voeren, zal vanuit een globale visie, moeten zorgen voor de integratie van de 

middelen van de ziekenhuizen en de middelen van de (ambulante) diensten die in de gemeenschap 

bestaan. Zo’n model impliceert dat alle actoren binnen een bepaald, afgebakend gebied bij de organisatie 

van dat model betrokken moeten zijn. Zij zullen strategieën moeten uitwerken om een oplossing te bieden 

voor alle geestelijke gezondheidsnoden die bij de bevolking in dat gebied leven58 ». De doelstellingen van 
dat nieuwe model kunnen als volgt worden samengevat:  

- Invoering van verzorging op maat voor de patiënt en zijn omgeving in een context van 
zorgcontinuïteit;  

- Ontwikkeling van intensieve en gespecialiseerde ambulante zorgvormen als alternatief voor een 
ziekenhuisopname; 

- Bevordering van inclusie door revalidatie en rehabilitatie via samenwerking met sectoren als 
onderwijs, cultuur, arbeid, huisvesting, … 

- Intensifiëren van de zorg binnen de ziekenhuizen  

- Uitwerking van een geïntegreerde aanpak van alle verstrekte zorgvormen inzake geestelijke 
gezondheidszorg, in een afgebakend werkingsgebied, via de oprichting van zorgcircuits en 
zorgnetwerken. 

- Samenwerking tussen de verschillende betrokken sectoren, waaronder de ouderenzorg, de 
diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de sector voor personen met een handicap en justitie. 

- Consolidatie van de verschillende pilootprojecten, zowel op federaal niveau als op het niveau van 
de Gemeenschappen en Gewesten, binnen het concept van globalisering van de geestelijke 
gezondheidszorg. 

 
 

1.10.2. Kernfuncties van het nieuwe model voor geestelijke gezondheidszorg  
 
Om dat nieuwe model duurzaam te ontwikkelen, moeten een aantal functies worden ingevuld. Het zijn 
functies die zich gaandeweg zullen ontwikkelen binnen een netwerk van alternatieve diensten in het 
gebied. Door dergelijke therapeutische zorgnetwerken in te voeren die afgestemd zijn op individuele 
noden, wil men er uiteindelijk toe komen dat mensen in hun thuisomgeving kunnen blijven en zo hun 
eigen sociale weefsel/contacten kunnen behouden59. We onderscheiden vijf belangrijke functies in het 

nieuwe model voor geestelijke gezondheidszorg
60

 (schema 4): 
1. Promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie in de geestelijke gezondheidszorg  

2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt: thuis 

of elders, in zijn of haar leefomgeving 

3. Teams voor psychosociale rehabilitatie 

4. Intensieve gespecialiseerde residentiële units voor geestelijke gezondheidszorg  

5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules. 

                                                   
58  FOD Volksgezondheid: « Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken », 
Informatiesessie – 17 juni 2010 
59 FOD Volksgezondheid (2010), « De nieuwe hervorming van de geestelijke gezondheidszorg », nationaal informatiemoment 
omtrent de nieuwe hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, georganiseerd op 21 mei 2010.  
60 -  http://www.psy107.be 
    - Zie ook: 
    - Isabel MOENS en Kristel KARLER, De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in België, 24 februari 2010 
    - Paul DE BOCK en Bernard JACOB, "Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en 
zorgnetwerken - Vers de meilleurs soins de santé mentale par la réalisation de circuits et de réseaux de soins », FOD 
Volksgezondheid, april 2010 
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- Functie 1. Activiteiten inzake preventie en promotie van de geestelijke gezondheidszorg, 

vroegdetectie, screening en diagnosestelling: 
 
Basiszorg speelt een zeer belangrijke rol in de nieuwe organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. 
Het gaat om eerstelijnsvoorzieningen die een functie inzake preventie maar ook inzake promotie van de 
geestelijke gezondheidszorg vervullen. Het gaat om acties inzake tijdige detectie van psychische of 
psychiatrische stoornissen in het kader van een multidisciplinaire en globale benadering van de patiënt. 
Op basis van de diagnose die gesteld wordt door een multidisciplinair team, kan de patiënt worden 
doorverwezen naar de best aangepaste structuur voor opvang en behandeling (PVT, IBW, thuiszorg, 
crisiscentra, gespecialiseerde diensten, ...).  
 
Daarvoor moet gezocht worden naar een oplossing in de buurt van de woonplaats van de patiënten, op 
basis van een diagnose die een aangepast antwoord zal kunnen bieden op de psychische of 
psychologische problemen van de bevolking van het betrokken gebied, waarbij zo nodig de 
therapeutische continuïteit op lange termijn verzekerd wordt. In het kader daarvan zijn de huisarts, de 
psycho-medische-sociale centra, de jeugdcentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de 
wijkgezondheidscentra, de scholen, … allemaal actoren die betrokken moeten worden bij een globale 
preventiestrategie die georganiseerd wordt naargelang van de noden van elke doelgroep en subdoelgroep 
op lokaal en regionaal niveau. 
 

 
- Functie 2: Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische 

problemen: 
 
De tweede functie heeft betrekking op de behandelteams in de thuisomgeving. Dat zijn enerzijds de teams 
die zich richten naar personen in een acute of subacute toestand. Anderzijds zijn het de teams die zich 
richten naar personen met chronische psychiatrische problemen. Die functie introduceert een nieuwe 
vorm van geestelijke gezondheidszorg, die sneller toegankelijk zal zijn en aangepaste zorg zal aanbieden 
aan mensen in hun thuisomgeving, waarbij de zorgcontinuïteit gewaarborgd wordt. 
 
De nieuwigheid bestaat er dus in dat er een alternatief voor een ziekenhuisopname geboden wordt via de 
oprichting van een mobiele dienst die in crisissituaties onmiddellijk en intensief kan optreden. De 
intensiteit en de duur van een interventie door zo een dienst zal worden aangepast voor patiënten met een 
chronische problematiek61. 
 
In het nieuwe model voor geestelijke gezondheidszorg beogen de teams voor intensieve thuisbehandeling 
twee categorieën van patiënten:  

- personen in een acute of subacute toestand: in samenwerking met de diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg, de artsen, …, worden mensen met ernstige psychiatrische problemen 
onmiddellijk en intensief behandeld in hun familiale en/of sociale omgeving.  

 
- personen met chronische psychiatrische problemen62: de intensieve behandeling is gericht op 

mensen met langdurige en ernstige problemen of met een voorgeschiedenis van herhaalde 
opnames63. De behandeling zou moeten beantwoorden aan welomschreven criteria, zoals 
mislukking bij opvolging van een behandeling, voorgeschiedenis van geweld of misdrijf, risico 
op zelfverminking, geen reactie op de behandeling, langdurig middelenmisbruik, gedwongen 
opname. 

                                                   
61  Intensieve thuiszorg: kenmerken van de behandeling: 
Mobiele en snelle interventie, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7;  Snelle evaluatie in de omgeving door 2 beroepsbeoefenaars;  
Betrokkenheid van de omgeving en het sociaal netwerk; Het team is multidisciplinair en elk team heeft zijn psychiater;  
Zorgcoördinator voor elke patiënt;  Dagelijkse teamvergadering en wekelijkse multidisciplinaire vergadering. 
62 België telt ongeveer 13 000 patiënten met chronische en ernstige psychiatrische problemen. 40% onder hen verblijft in een 
psychiatrisch ziekenhuis (« T »-bedden), waarvan meer dan een derde al meer dan zes jaar. 25% verblijft in een psychiatrisch 
verzorgingstehuis (PVT), waarvan twee derden al meer dan zes jaar.  
63 Meerdere opnames of intensieve thuisbehandelingen gedurende de laatste twee jaar. 
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- Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie: 

 
Wij stellen vandaag de dag vast dat patiënten vaker worden doorverwezen naar andere residentiële 
zorgvormen in plaats van opnieuw te worden opgenomen in de samenleving via revalidatie en 
rehabilitatieprogramma’s.  
 
Psychosociale rehabilitatie is een belangrijke functie in de nieuwe organisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg. Ze is gericht op patiënten met langdurige, minder ernstige geestelijke 
gezondheidsproblemen. Het is een dynamisch en langdurig proces. Het stelt de patiënten in staat om zich 
opnieuw in de maatschappij en het beroepsleven te integreren en vereist een transversaal beleid.  
 
Het komt erop neer langdurige rehabilitatieprogramma’s aan te bieden met een continue begeleiding die 
aangepast is aan de noden van de patiënten en hun psychiatrische problematiek.  
Arbeidsbemiddeling en begeleiding bij opleiding en scholing, ontwikkeling van de autonomie van de 
persoon, deelname aan het gemeenschapsleven en culturele leven, vrijetijdsactiviteiten enz. zijn 
belangrijke onderdelen van de rehabilitatiefunctie en bevorderen het herstel, de integratie in de 
maatschappij en het beroepsleven van de patiënten en de sociale inclusie van de doelgroep. 
 
Die specifieke programma’s kunnen worden opgestart naar aanleiding of ter aanvulling van de 
basisopdrachten uit de eerste functie. Ze kunnen ook een vervolg zijn op de interventies in de 
leefomgeving door de mobiele teams. 

 
 

- Functie 4: Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische 

problemen wanneer een opname noodzakelijk is: 
 
De vierde functie betreft het intensifiëren van de residentiële gespecialiseerde zorg. Opname in intensieve 
behandelunits gebeurt in laatste instantie, wanneer alle andere behandelingsmogelijkheden van de 
verschillende zorgcircuits benut zijn. Met andere woorden, een opname in een ziekenhuis of in een 
gespecialiseerde unit is onderworpen aan precieze criteria zoals: 

- nood aan (acute en chronische) interventies die enkel mogelijk zijn in een residentiële eenheid. 

- het team dat belast is met de intensieve thuisbehandeling, heeft onvoldoende middelen om te 
zorgen voor een veilige en geschikte opvang. 

- het niveau van continue observatie en verzorging is onmogelijk haalbaar voor het team voor 
intensieve thuisbehandeling.  

- het team kan traumatische situaties in verband met de omgeving niet vermijden. 

- gedwongen opname. 
 

Het gaat om kleinschalige residentiële zorgunits die gekenmerkt worden door een korte verblijfsduur en 
bedoeld zijn voor de behandeling van patiënten met zeer complexe pathologieën die een beroep doen op 
gespecialiseerde teams.  
 
De opvang gebeurt door specifieke units voor intensieve observatie en behandeling, crisiseenheden, 
eenheden die gespecialiseerd zijn voor specifieke doelgroepen, en specifieke units voor een langere 
behandeling voor een doelgroep die nood heeft aan een beveiligde omgeving. 

Kenmerkend voor die kleinschalige units zijn een korte verblijfsduur, een hoge intensiteit en frequentie 
van zorg, aangeboden door gespecialiseerd personeel. Zodra een persoon opgenomen wordt, dient men al 
rekening te houden met alle aspecten van de zorgcoördinatie. Belangrijk daarbij is het 
ontslagmanagement, met het oog op (vroeg)tijdig ontslag, filters voor opname (minstens een 
gecoördineerde aanmeldingsprocedure) en follow-up na de acute fase (zo mogelijk door de hulpverlener 
van het team dat het dichtst bij de patiënt staat). 
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Dankzij een constante communicatie met de andere functies wordt de link met het sociale netwerk van de 
patiënten behouden. Zo wordt de mogelijkheid op een terugkeer naar de thuisomgeving en op integratie in 
de maatschappij zo groot mogelijk gehouden. 

- Functie 5: Ontwikkeling van specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het 

thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is: 
 
Deze functie heeft betrekking op de ontwikkeling van specifieke woonplaatsen voor personen 
met een gestabiliseerde chronische psychiatrische problematiek en beperkte mogelijkheden tot 
integratie in de maatschappij. Die woonplaatsen zijn geïntegreerd in de samenleving en worden 
georganiseerd in de vorm van beschut wonen, gesuperviseerde appartementen of elke andere 
aangepaste woonvorm.  
De nieuwe zorgorganisatie voorziet in huisvesting en zorgverstrekking in specifieke woonvormen 
wanneer zorgorganisatie in de thuisomgeving niet mogelijk is. Uiteindelijk is het de bedoeling om de 
integratie van de patiënten in de maatschappij te vergemakkelijken via geïndividualiseerde programma’s 
die rekening houden met de autonomiebehoeften van de personen in kwestie. 
 
Die functies zullen stapsgewijs, projectmatig en initieel in een beperkt aantal werkingsgebieden en in 
eerste instantie enkel voor de doelgroepen van jongvolwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen worden 
opgestart. Gezien de huidige diversiteit in het Belgische aanbod van geestelijke gezondheidszorg kunnen 
de voornoemde functies in verschillende werkingsgebieden door verschillende samenwerkende 
zorgactoren worden ingevuld.  
 
Alle betrokken actoren die willen deelnemen aan een project, krijgen de mogelijkheid hun activiteiten te 
integreren in een functioneel zorgprogramma. De voorzieningen met een RIZIV-conventie en met een 
specifieke missie binnen het domein van de psychosociale rehabilitatie kunnen hun activiteiten eveneens 
in het zorgaanbod van functie 3 integreren.  
De oprichting van nieuwe mobiele teams zal toelaten alternatieven voor ziekenhuisopname te 
ontwikkelen en geleidelijk de lacunes in het bestaande zorgaanbod op te vullen. Schema 4 schetst de 
nieuwe organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in het kader van artikel 107 van de gecoördineerde 
wet op de ziekenhuizen.  
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Schema 4 - 
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1.10.3. Wettelijk kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: artikel 107 van de wet 
op de ziekenhuizen 
 
Het nieuwe model heeft tot doel de samenwerking tussen de zorgactoren te bevorderen en te vernieuwen 
teneinde via netwerken van zorgvoorzieningen zorgcircuits te creëren in al hun facetten: een compleet aanbod 
van geestelijke gezondheidszorg voor een specifieke leeftijdsdoelgroep van personen met psychische 
problemen. De wettelijke basis werd vastgelegd in artikel 11 van de wet betreffende de ziekenhuizen en 
andere verzorgingsinrichtingen. 
 
Artikel 107 van de nieuwe gecoördineerde wet op de ziekenhuizen die bekendgemaakt is in het Belgisch 
Staatsblad in juli 2008, dat artikel 97ter vervangt, stelt de ziekenhuizen in staat om overeenkomsten af te 
sluiten met de FOD Volksgezondheid voor het experimenteren met zorgcircuits en zorgnetwerken.  
Artikel 107 bepaalt het volgende: « De Koning kan in specifieke financieringswijzen voorzien om, op 

experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en programmageoriënteerde financiering van 

zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken ». 

 

Het gaat niet om een klassieke reconversieoperatie met regels voor reconversie van bedden, maar dit artikel 
biedt psychiatrische ziekenhuizen de mogelijkheid om: 

- de bestaande middelen te heralloceren, waarbij eventueel nog andere middelen zullen toegevoegd 
worden (via onderdeel B4 van het BFM), om er nieuwe zorgvoorzieningen mee te creëren. De 
financiering zal gebeuren via een B4-overeenkomst. 

- een overeenkomst af te sluiten met de Minister van Volksgezondheid met het oog op flexibilisering 
van de aanwending van middelen en mensen in de psychiatrische ziekenhuizen om een 
voorzieningsoverschrijdende functionele samenwerking to stand te brengen64.  

 
Artikel 107 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen zal worden toegepast 
met het oog op de concrete realisatie van de functies 2 (mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar 
waar de zorgvrager zich bevindt: thuis of elders), functie 3 (teams inzake psychosociale rehabilitatie) en 
functie 4 (intensieve gespecialiseerde residentiële units voor geestelijke gezondheidszorg). Dat betekent dat 
PZ en PAAZ een deel van hun specifiek budget voor financiële middelen (BFM) flexibel zullen kunnen 
inzetten om, in samenwerking met andere zorgactoren, binnen een door hen overeengekomen 
werkingsgebied, de functies 2 tot en met 4 projectmatig in te vullen. 
 
Bedden kunnen tijdelijk buiten gebruik gesteld worden, zodat met de financiële middelen die oorspronkelijk 
voorzien waren voor dit residentiële ggz-aanbod, mobiele multidisciplinaire teams worden samengesteld die 
zich richten op begeleiding, behandeling of psychosociale revalidatie van personen met psychische 
problemen, bij hen thuis of eender waar zij zich bevinden (functies 2 en 3). Bovendien kunnen bedden buiten 
gebruik gesteld worden om de zorg in een aantal specifieke leefeenheden verder te intensifiëren (functie 4). 
 
Vanuit hun bevoegdheden nemen de Gemeenschappen en Gewesten de nodige initiatieven die de zorg- en 
welzijnsactoren zullen toelaten de eerste functie, met name het verder uitbouwen van promotie, preventie en 
vroegdetectie en –interventie, in te vullen. Voor de diversifiëring van de bestaande specifieke woonvormen en 
verblijfsformules (functie 5) zullen de nodige wijzigingen in de regelgeving van de PVT en IBW worden 
ingevoerd. 

                                                   
64 - Dit is een experimentele fase (min. 3 jaar) teneinde art. 11 (het vroegere art. 9ter) te realiseren.  

- Artikel 11 is gericht op de creatie van zorgcircuits als een geheel van zorgprogramma’s die, binnen een 
gebiedsomschrijving, door een doelgroep kunnen worden doorlopen, en die worden aangeboden door netwerken van 
zorgvoorzieningen. 
- In eerste instantie beogen de overeenkomsten de leeftijdsgroep van de volwassenen, met inbegrip van de adolescenten. 
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De huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg moet geleidelijk evolueren en plaats maken voor 
een zorgnetwerk dat georganiseerd wordt op lokaal, regionaal en nationaal niveau, naargelang van de noden 
van elke doelgroep. Zoals de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg voorgesteld werd, past ze in 
een geïntegreerd zorgmodel dat gericht is op de vraag van personen met psychische of psychiatrische 
problemen en dat aangepast is aan de doelgroepen.  
 
Die nieuwe hervorming van de geestelijke gezondheidszorg sluit perfect aan bij de aanbevelingen van de 
WGO, de Raad van Europa en de Europese Unie, die de patiënt in het middelpunt stellen, en bij de de-
institutionalisering en de volledige integratie van psychologische en psychiatrische zorg in de 
gezondheidszorg in het algemeen (er is geen gezondheid zonder geestelijke gezondheid).  
 
De werking van een dergelijke organisatie, de follow-up en de begeleiding van de patiënt, de continuïteit en 
de complementariteit van de vereiste zorgdiensten behoeven nauw en multidisciplinair overleg en coördinatie 
tussen alle actoren in de zorgcircuits en zorgnetwerken.  
In een eerste fase is deelname van de instellingen aan de projecten in het kader van artikel 107 vrijwillig. De 
FOD Volksgezondheid heeft een communicatieplan uitgewerkt met de bedoeling de verschillende actoren zo 
volledig mogelijk te informeren over het globale concept van de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg65. 
 
Een projectoproep, die niet alleen gericht is aan de psychiatrische ziekenhuizen (A-, T-, K-bedden) maar ook 
aan de algemene ziekenhuizen (A-bedden), werd in juni 2010 gelanceerd66. Projecten kunnen ten vroegste 
vanaf 1 januari 2011 van start gaan. Ze starten ten laatste op 1 januari 2012. 
  
In een eerste fase zullen de verdragen zich richten op de leeftijdsgroep van de volwassenen, met inbegrip van 
tieners jonger dan 16 jaar. Een experimentele fase van drie jaar werd voorzien om de uitvoering van projecten 
te vergemakkelijken en de ziekenhuizen toe te laten om de overgang te maken van de bestaande situatie naar 
een  praktische organisatie en een gediversifieerd aanbod. 
 
De federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten zullen voor elk projectvoorstel specifieke 
vormingsinitiatieven en wetenschappelijke begeleiding aanbieden.  
Het slagen van die hervorming hangt af van de medewerking van de belangrijkste actoren van de sector, met 
name de psychiatrische ziekenhuizen en de algemene ziekenhuizen met psychiatrische afdelingen. Het succes 
van een dergelijk model voor geïntegreerde zorg vereist ook een duidelijke verdeling van de bevoegdheden 
onder de verschillende federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden67. 
 
De realisatie van de zorgcircuits en zorgnetwerken zal op termijn leiden tot een hervorming en een 
aanpassing van het huidige juridische kader voor de programmatie, de erkenning, de financiering, de 
terugbetaling van het gebruik van geestelijke gezondheidszorg en de patiëntenrechten. 
We zullen het landschap van de psychiatrische zorg in België zien veranderen, in de zin van een de-
institutionalisering, naar het voorbeeld van wat in andere Europese landen gebeurt.  
In het volgende hoofdstuk zullen wij een analyse maken van de evolutie van het financieringssysteem van 
psychiatrische ziekenhuizen, de structuur en de verdeling ervan onder de verschillende sectoren uit de 
gezondheidszorg.  

                                                   
65 Er vonden twee nationale informatiemomenten plaats: het eerste werd georganiseerd op 21 mei 2010, met als thema de nieuwe 
hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, en het tweede vond plaats op 17 juni 2010 en was gewijd aan de praktische 
modaliteiten omtrent de implementatie van artikel 107. 
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Hoofdstuk II. Financiering van de geestelijke gezondheidszorg 
 
 

De prestaties van het Belgische gezondheidssysteem worden over heel de wereld erkend: het is een systeem 
dat gekenmerkt wordt door een uitstekende toegankelijkheid van de gezondheidszorg en door een grote 
tevredenheid van de patiënten68. Alle burgers hebben, zonder beperking, toegang tot de hoogtechnologische 
zorgdiensten en diagnoses, en er is bijna geen sprake van wachtlijsten in de ziekenhuizen. België is 
eveneens een van de weinige Europese landen waar patiënten therapeutische keuzevrijheid hebben69. 
 

In België, net als in de meeste landen van de Europese Unie, zijn het vooral de overheden die instaan voor de 
financiering van de gezondheidszorg. Vergeleken met de andere sectoren is de financiering van de geestelijke 
gezondheidszorg sterk afhankelijk van openbare gelden: het publieke aandeel (federale overheid) in de 
financiering van de psychiatrische ziekenhuizen bedraagt 90% van de omzet tegenover 40% voor de 
algemene ziekenhuizen70. 
 
De vergrijzing van de bevolking, de ontwikkeling van de medische technologieën, nieuwe geneesmiddelen en 
behandelingen, de evolutie van de behoeften inzake gezondheid van de bevolking, zijn allemaal factoren die 
hebben geleid tot een versnelde groei van de uitgaven in de gezondheidszorg in de loop van de voorbije tien 
jaar71. Voor alle ziekenhuizen samen is het federale budget gestegen van 4,8 miljard euro in 2002 naar 6,4 
miljard in 2009, zijnde een stijging met 33,3%! 
 
Die stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg is een voortdurend aandachtspunt voor de bevoegde 
overheden en vooral in een ongunstige macro-economische context. De overheden hebben de afgelopen tien 
jaar een strategie uitgewerkt voor de reorganisatie van het gezondheidszorgsysteem en voor de 
responsabilisering van de betrokken partijen, gebaseerd op het onder controle houden van de uitgaven, en 
waarvan de grote lijnen als volgt samengevat kunnen worden: 

- Rationalisering van het zorgaanbod; 

- Vaststellen van een maximumnorm voor de jaarlijkse groei van de uitgaven voor 
gezondheidszorg, die niet hoger mag zijn dan 4,5%72; 

- Invoering van een nieuw financieringssysteem gebaseerd op de verantwoorde activiteit om de 
financiering van de ziekenhuizen te beperken (gesloten budgettaire enveloppe); 

- Beperkte financiering voor de nieuwe technologieën; 

- Invoering van een numerus clausus om het aantal artsen te beperken; 

- Harmonisering van de praktijken inzake medische voorschriften  

 

                                                   
68 Volgens het rapport van de Euro Health Consumer Index (EHCI), gepubliceerd in september 2009 (onderzoek aangaande de 
gezondheidszorg in Europa), krijgt België goede punten dankzij de beperkte termijnen waarin men toegang krijgt tot de verschillende 
aangeboden diensten. België bekleedt positie 11 op 33 Europese landen op het vlak van gezondheidszorg.  
Volgens de statistieken van Eurostat bedroegen de uitgaven voor gezondheidszorg per inwoner 3705,56 euro (per jaar), waardoor 
België in Europa de tweede plaats inneemt na Denemarken.  
69 België bevindt zich in het peloton van de Europese landen wat betreft uitgaven voor gezondheidszorg, met 9,88% van het BBP, 
achter Frankrijk en Duitsland (Eurostat).  
70 Boekjaar 2006.  
71 KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg), Evolutie van de gezondheidsuitgaven, reports vol. 15B, KCE, IMA, CES 
– KUL, FPB, 2005 
72 De commissie voor begrotingscontrole van het RIZIV rekent op een groeipercentage van 2,5% voor 2010. Volgens de laatste 
technische ramingen van het Verzekeringscomité van het RIZIV zal de reële groei van de uitgaven voor gezondheidszorg in 2010, bij 
gelijkblijvend beleid, 4,2% bedragen. We wijzen erop dat de volledige norm van 4,5% de afgelopen jaren niet werd gebruikt.  
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2.1. Het budget van financiële middelen (BFM) 
 
Voor 1 juli 2002 was het financieringssysteem van de ziekenhuizen gebaseerd op het bepalen van 
een dagprijs, berekend op basis van het aantal erkende bedden en van het reële aantal verpleegdagen 
tijdens het dienstjaar waarvoor het budget werd toegekend. Om de leefbaarheid te garanderen en om 
de patiënten toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen blijven aanbieden, werd het 
financieringssysteem fundamenteel gewijzigd73. 
  
In 2002 werd er een nieuw financieringssysteem van de ziekenhuizen ingevoerd waarbij elk 
ziekenhuis van de federale overheid een financiële toelage krijgt, budget van financiële middelen 
(BFM) genaamd, om hoofdzakelijk de kosten te dekken voor de opname en het verblijf van patiënten 
in een ziekenhuis of een chirurgisch dagziekenhuis. In overeenstemming met de wet op de 
ziekenhuizen komt de Staat tussen tot 22,77% in de betaling van het BFM, terwijl de rest wordt 
uitbetaald door het RIZIV (voor patiënten die zijn aangesloten bij een verzekeraar). Het BFM is 
vastgelegd voor elk ziekenhuis en goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid. Het is één 
boekjaar geldig. Het loopt van 1 juli van het boekjaar tot en met 30 juni van het volgende jaar74. 
Het budget van financiële middelen bepaald voor elk ziekenhuis, bestaat uit 3 delen: 

 
Deel A: niet-geïndexeerd - 3 subdivisies 
Deel B : geïndexeerd  - 9 subdivisies 
Deel C : niet-geïndexeerd - 4 subdivisies 

 
Deel A dekt volgende lasten: 

- A1 : Investeringslasten  
- A2: Intrestlasten op krediet op KT  
- A 3 : Afschrijvingslasten van de gebouwen en de uitrusting van de medisch-technische diensten 

(NMR, RADIOTHERAPIE, PETSCAN) 
  

Deel B dekt volgende kosten: 
- B1: Kosten van de gemeenschappelijke diensten  
- B2: Kosten van de klinische diensten: kosten van verplegend en verzorgend personeel, 

verzorgingsproducten  
- B3: Werkingskosten van bepaalde medisch-technische diensten 
- B4: Recyclage en forfaits 
- B5: Werkingskosten van de ziekenhuisapotheek 
- B6: Dekking van de loonkosten van de sociale akkoorden van het personeel buiten budget 
- B7 A: Specifieke kosten van de universitaire ziekenhuizen 
- B 7 B: Nieuwe medische technieken, opleiding van artsen 
- B 8: Sociaal profiel van het ziekenhuis 
- B 9: Eindeloopbaanmaatregelen (vanaf 1 oktober 2005)  

                                                   
73 Voor 1 juli 2002 werd de financiering van de ziekenhuizen bepaald door het PAL/NAL -systeem (aantal dagen positief/negatief). De 
budgetten B1 en B2 van de ziekenhuizen werden op dat vlak a posteriori gecorrigeerd aan de hand van de prestaties inzake 
verblijfsduur van de ziekenhuizen. Dat systeem deelt de patiënten in op basis van diagnosegroepen en bezorgt per diagnosegroep een 
bonus aan de ziekenhuizen met een verblijfsduur die onder het nationale gemiddelde ligt en een malus voor een verblijfsduur die 
boven het nationale gemiddelde ligt. 
74 Overeenkomstig de bepalingen van de Ziekenhuiswet betaalt de Staat 25 % van de BFM’s, terwijl het resterende deel betaald wordt 
door het RIZIV (voor de patiënten die lid zijn van een verzekeringsinstelling). Voor elk ziekenhuis wordt een BFM vastgesteld, dat 
wordt goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid. Het is geldig voor één boekjaar en loopt van 1 juli van het begrotingsjaar 
tot 30 juni van het daaropvolgende jaar (voorheen viel het boekjaar gelijk met het begrotingsjaar). 
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Deel C dekt volgende kosten: 

- C1: Aanloopkosten (ziekenhuizen of diensten in aanbouw) 

- C2: Inhaalbedragen 

- C3: Te recupereren bedrag op de kamersupplementen (negatief element) 

- C4: Recuperatie a priori van het surplus van de inkomsten voor een boekjaar: Psy., Gb, Sp pall 
(negatief element) 

 
 
Zoals in het oude systeem wordt het BFM vastgesteld binnen de grenzen van het globale budget van het 
Rijk75. De minister legt, voor alle categorieën ziekenhuizen, een budget van financiële middelen vast dat 
bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte: 

- Vast gedeelte: 80% van de budgetten B1 en B2 en 100% van het budget van de andere onderdelen, 

- Variabel gedeelte: 20% van het budget wordt toegekend en gestort: in functie van de verpleegdagen 
(aan 10%) en het aantal opnames (aan 10%). 

 
Het gaat om een hoofdzakelijk forfaitaire financiering (de reële lasten van het ziekenhuis worden niet 
meegerekend). Ongeveer 85% van het BFM wordt maandelijks vereffend door de verzekeringsinstellingen en 
het saldo wordt betaald volgens parameters van activiteit (opnames en verantwoorde dagen). 
 
Het nieuwe financieringssysteem stelt de ziekenhuisbeheerder in staat om voor het begin van elk boekjaar de 
financiële middelen te kennen waarop hij zal kunnen rekenen. Het begrotingsjaar loopt van 1 juli van het jaar 
n tot 30 juni van het jaar n+1 in plaats van het boekjaar. Een gedetailleerde berekening van het BFM gebeurt 
door de FOD Volksgezondheid en wordt op 1 juli bezorgd aan de ziekenhuizen, en een aanpassing wordt 
bekendgemaakt op 1 januari van elk jaar. 
 
Voor de acute ziekenhuizen is het nieuwe financieringssysteem gebaseerd op de activiteit aangaande de 
patiënten van een referentiejaar (verantwoorde activiteit bepaald op basis van het aantal en het type van de 
opnames en pathologieën, APR-DRG76), in plaats van een statische financiering op basis van de structuur van 
de bedden. Het budget houdt eveneens rekening met parameters zoals het sociaal profiel van de patiënten, de 
pathologie, de « normale verblijfsduur », de vervanging van een gewone ziekenhuisopname door een 
dagopname, etc.77.  

                                                   
75 Er wordt jaarlijks bij koninklijk besluit een globaal budget voor het Rijk vastgesteld om de kosten voor opname en verblijf in een 
(dag)ziekenhuis te dekken; met afzonderlijke deelbudgetten voor de algemene ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen. Het 
begrotingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar, maar het bedrag van het globale budget kan tijdens het begrotingsjaar 
worden aangepast. Binnen het globale budget kunnen nog deelbudgetten worden vastgesteld voor de financiering van activiteiten die 
specifiek zijn voor de ziekenhuiswerking.  
Het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de 
werkingskosten van de ziekenhuizen wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 6.573.106.130 euro, verdeeld in 5.600.428.623 euro voor 
de algemene ziekenhuizen en 972.677.507 euro voor de psychiatrische ziekenhuizen. 
76 APR-DRG : All Patients Refined Diagnosis Related Groups. In eerste instantie worden alle patiëntenverblijven geklasseerd in 
subgroepen in functie van de AP-DRG, de graad van ernst en de leeftijdscategorie. Vervolgens wordt er een nationale gemiddelde 
verblijfsduur berekend per subgroep. Vervolgens wordt de verantwoorde activiteit bepaald voor elk ziekenhuis in functie van een case 
mix, dat wil zeggen het aantal en het type van de ziekenhuisopnames. Een aantal verantwoorde dagen wordt toegekend aan elk verblijf 
op basis van de gemiddelde nationale verblijfsduur. Tot slot wordt het aantal verantwoorde bedden per bedindex berekend voor elk 
ziekenhuis op basis van de verantwoorde activiteit. Het APR-DRG wordt niet toegepast voor psychiatrische ziekenhuizen alsook niet 
voor de psychiatrische diensten van de algemene ziekenhuizen. 
77 Voor een gedetailleerde uitleg over de gebruikte berekeningsmethodes verwijzen we naar « het koninklijk besluit van 4 juni 2003 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen ». 
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Zo werd er een afzonderlijk budget vastgesteld voor: 

- acute en universitaire ziekenhuizen 

- psychiatrische ziekenhuizen 

- Sp-diensten 

- palliatieve Sp-diensten 

- eenheden voor « zware brandwonden ». 
 
Rekening houdend met de federale structuur van België, valt de financiering van de geestelijke 
gezondheidszorg onder heel wat overheden (op federaal, regionaal, en communautair niveau) en complexe 
regelgevingen, wat verklaart waarom het systeem van de ziekenhuisfinanciering zo complex is. 
 

- Wat de psychiatrische ziekenhuizen betreft: de federale overheid (FOD Volksgezondheid) is 
bevoegd op het vlak van programmatie, normen en vaststelling van het werkingsbudget. Het 
budget wordt voor elke instelling vastgesteld door de FOD Volksgezondheid, overeenkomstig het 
KB. Het RIZIV financiert de medische honoraria, de geneesmiddelen, de implantaten en de 
forfaits voor daghospitalisatie. 

 
- Wat de PVT en IBW betreft: de FOD Volksgezondheid is bevoegd voor programmatie en de 

vaststelling van de normen. Hij is eveneens bevoegd voor de samenwerkingsakkoorden tussen de 
instellingen en de psychiatrische diensten in de vorm van een overlegplatform. Het budget van de 
PVT wordt ten dele vastgesteld door de FOD Volksgezondheid en ten dele door het RIZIV. Het 
budget van de IBW wordt daarentegen volledig vastgesteld door de FOD Volksgezondheid. 

 
- Met betrekking tot de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen is hun financiering 

verzekerd binnen het kader van de specifieke financiering van algemene ziekenhuizen (zie 
koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vastlegging en de vereffening van het budget 
van financiële middelen van de ziekenhuizen. 

 
- Bij het RIZIV zijn het de Commissies van conventies of overeenkomsten dat de tarieven 

onderhandelen tussen de mutualiteiten en verschillende groepen van zorgverleners (artsen, 
tandartsen, paramedici, zorginstellingen, verloskundigen, apothekers, therapeuten, etc.)78. 

 
- Het aandeel betaald door de patiënt in de financiering van de geestelijke gezondheidszorg is 

afhankelijk van de opvang en prestaties. 
 
 

 
 

                                                   
78 Voor meer details zie: http://www.inami.be/presentation/nl/organes/organes01.htm 
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2.2. De financiering van de psychiatrische ziekenhuizen (BFM) 

In België wordt de geestelijke gezondheidszorg hoofdzakelijk verstrekt door privé-instellingen, die 87% 
van de psychiatrische ziekenhuizen vertegenwoordigen, maar hun financiering berust hoofdzakelijk op 
openbare gelden.  

In tegenstelling tot de algemene ziekenhuizen, waarvan de financiering sinds 2002 exclusief gebaseerd is op 
de verantwoorde bedden, is de vaststelling van het budget van de psychiatrische ziekenhuizen gebaseerd op 
een zeker aantal historische variabelen zoals de structuur en het aantal erkende bedden, de quota van de 
ligdagen en de bezettingsgraden.  

Daarnaast worden er elk jaar forfaitaire verhogingen en allerhande aanpassingen aangebracht aan elk van de 
bestanddelen van het BFM, en worden specifieke regels toegepast op elk bestanddeel van het budget. Zo 
wordt het budget van onderdeel B1 (kosten voor de gemeenschappelijke diensten) en B2 (kosten voor de 
klinische diensten) vastgesteld op zijn waarde van 30 juni voorafgaand aan het dienstjaar waarin het budget 
wordt vastgesteld.  

Met 876,9 miljoen euro beschikken de psychiatrische ziekenhuizen over een aanzienlijke budgettaire 
enveloppe die goed is voor 13,6% van het BFM, afgezien van de financiering van de psychiatrische diensten 
van de algemene ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen en 
de inbreng van de gewestelijke overheden (subsidies voor bepaalde investeringen). Grafiek 7 toont de 
verdeling van het BFM tussen de verschillende sectoren van de gezondheidszorg in 2009. 

 

Grafiek 7 – Verdeling van het BFM per budgettype, jaar 2009 
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Tabel 11 geeft de evolutie weer van het budget van financiële middelen per ziekenhuiscategorie. Het 
algemene budget steeg van 5,2 miljard euro in 2005 naar 6,4 miljard euro in 2009, zijnde een stijging van 
23%. Tijdens dezelfde periode nam het BFM van de psychiatrische ziekenhuizen in dezelfde mate toe als dat 
van de algemene ziekenhuizen, zijnde een stijging van 22%. Het aandeel van de psychiatrische ziekenhuizen 
in het algemeen budget bleef echter stabiel in de loop van de voorbije vijf jaar (14%). 
 

Een aanzienlijk aandeel in de evolutie van de financiering van de ziekenhuizen kan worden toegeschreven aan 
de indexering van het BFM, aan de loonschaalevolutie, aan de sociale akkoorden, aan de omvang van de 
inhaalbedragen en aan de economische conjunctuur in het algemeen. 
 

De vergrijzing van de bevolking is steeds duidelijker te zien in de financiering van de gezondheidszorg: het 
budget van de geriatrische ziekenhuizen liet een stijging optekenen van 44%: van 29,3 miljoen euro in 2005 
naar 42,4 miljoen euro in 2009.  
 
 

Tabel 11-  Evolutie van het budget van financiële middelen per sector 
 

Budgettype   2005   2006   2007   2008   2009  ∆ 2005-2009 

Acuut      4.134.325.893         4.366.758.098         4.562.294.658         5.039.182.223         5.038.319.588    22% 

Psychiatrisch         716.235.131            757.536.863            801.577.917            876.578.554            876.891.458    22% 
Zware 
brandwonden            14.345.106              14.956.178              15.289.921              16.470.949              16.600.868    16% 

Geriatrie           29.333.182              32.240.448              37.085.235              42.787.110              42.370.238    44% 

Palliatief           44.006.204              45.073.193              46.726.447              50.766.238              50.688.756    15% 

Specialiteiten         303.116.104            334.516.828            371.821.820            392.834.114            407.738.490    35% 

Totaal *      5.241.361.620         5.551.081.608         5.834.795.999         6.418.619.188         6.432.609.398    23% 
*: Budget geïndexeerd op 1 juli 
Bron: FOD Volksgezondheid 

 
 
Schema 5 geeft de structuur weer van het BFM van de psychiatrische ziekenhuizen alsook de verdeling van 
de verschillende bestanddelen ervan op 1 juli 2009. Zo vormen de twee onderdelen B1 (kosten van de 
gemeenschappelijke diensten) en B2 (kosten van de klinische diensten: kosten van het verplegend en 
verzorgend personeel, verzorgingsproducten) de belangrijkste onderdelen van het BFM (75,4%). Als we 
onderdeel B4 (recyclage en forfaits) erbij optellen, komen we uit op meer dan 90% van het budget van de 
psychiatrische ziekenhuizen. 
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STRUCTUUR VAN HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN: PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN 
 (Verdeling op 1 juli 2009) 

 
 

 
 

BFM 
Psychiatrische 
ziekenhuizen 

DEEL A 
Niet-geïndexeerd 

 

7,48% 
 

DEEL B  
Geïndexeerd  

 

  94,19% 

DEEL C 
Niet-geïndexeerd 

 

-1,68% 
 

 
A2: Intrestlasten op krediet 

op KT 
 

0,6% 
 

 
A1 :  Investeringslasten 

 

6,9% 
 

B1: Kosten van de 
gemeenschappelijk

e diensten  
 

31,9% 

B2: Kosten van de 
klinische diensten 

 

43,5% 
 

 
B4: Recyclage en forfaits 

 

14,8% 
 

B5: Werkingskosten van de 
ziekenhuisapotheek 

 

0,7% 
 

B6: Dekking van de 
loonkosten van de sociale 

akkoorden van het 
personeel buiten budget 

0,01% 
 

 
B 8: Sociaal profiel  

 

0,03% 
 

C1: Aanloopkosten  
(ziekenh. of dienst in 

aanbouw) 

0,5% 
 

 
C2: Inhaalbedragen 

 

-1,1% 
 

C3: Bedrag te recupereren 
op kamersupplement  
(Negatief element) 

-0,1% 
 

C4:  Recuperatie a priori 
van het teveel aan 

ontvangsten: Psy.,  Z b, Sp 
pall (Negatief element) 

-1,0% 
 

 
B 9: 

Eindeloopbaanmaatregelen 
(Vanaf 1 oktober 2005) 

3,2% 
 
 

75,4% 

BFM 2009: 876.891.458 euro 

Schema - 5    



 - 56 - 

2.3.  Evolutie van de bestanddelen van het BFM van de psychiatrische ziekenhuizen 
 
De federale financiering van de psychiatrische ziekenhuizen bedroeg 876,9 miljoen euro in 2009, zijnde een 
stijging van 36,2% ten opzichte van 2002. Het aandeel van de psychiatrische ziekenhuizen in het globale 
budget, dat in de buurt komt ongeveer 14%, is constant gebleven in de loop van de bestudeerde periode79. 
 
Deze situatie valt te verklaren door het feit dat het BFM van de psychiatrische ziekenhuizen bestaat uit een 
gesloten enveloppe, en dat al sinds 1999. De waarden van de belangrijkste bestanddelen van het BFM,  
onderdelen B1 en B2, worden vastgesteld op hun waarden op 30 juni voorafgaand aan het boekjaar waarvoor 
het budget wordt vastgesteld. De jaarlijkse berekening ervan heeft hoofdzakelijk betrekking op de indexering 
van de historische bedragen, de berekening van de inhaalbedragen en andere eventuele aanpassingen. 
 
Bijgevolg vallen de jaarlijkse variaties van de belangrijkste bestanddelen van het BFM te verklaren door het 
toepassen van de index, het berekenen van de inhaalbedragen (positief of negatief) en andere eventuele en 
punctuele aanpassingen zoals de financiering van proefprojecten, de eindeloopbaanmaatregelen en de sociale 
akkoorden. 
 
Tabel 12 geeft de evolutie weer van de verschillende bestanddelen van het budget van financiële middelen 
van de psychiatrische ziekenhuizen in de loop van de periode 2002-2009.  
Het grootste gedeelte van het budget, (deel B), dat goed is voor 94% van het BFM van de psychiatrische 
ziekenhuizen (92% voor de algemene ziekenhuizen), nam toe met 22% toe tussen 2005 en 2009. 
 
Het effect van de indexering van onderdeel B van het BFM is veel uitgesprokener voor het jaar 2008 door de 
drie opeenvolgende indexeringsoperaties die plaatsvonden in de loop van dat boekjaar (indexering van B1 en 
B2 van 1,6084% in januari, 1,6406% in mei en 1,6734% in september 2008)80.  
 
De afwezigheid van de indexering is echter wel te merken in de gegevens van 2009 en komt tot uiting in een 
duidelijke stagnering van het BFM van de psychiatrische ziekenhuizen, wat contrasteert met de stijging van 
de vorige jaren. De helft van de psychiatrische instellingen ontving in 2009 een financiering die lager lag dan 
die van het vorige boekjaar. Dat is een budgetinkrimping zonder voorgaande in de afgelopen tien jaar. 
 
De stijging met 33% van onderdeel B4 tussen 2005 en 2009 valt hoofdzakelijk te verklaren door onder andere 
de financiering van de proefprojecten en van de maatregelen aangaande de sociale akkoorden. 
 
De financiering van de sociale akkoorden van het personeel, die werd opgezet in 2005, en de sociale Maribel 
verklaren eveneens de stijging van onderdeel B van het BFM: het bedrag bestemd voor de financiering van de 
eindeloopbaanmaatregelen (B9) steeg van 15,2 miljoen euro in 2006 naar 28,2 miljoen in 2009, zijnde een 
stijging met 86%. 
 
Wat de financiering betreft van de investeringslasten en van de kortetermijnkredieten (deel A), kan er een 
volgehouden inspanning worden vastgesteld van jaar tot jaar, vooral wat betreft de investeringslasten (A1) 
waarvan het bedrag toenam met 24,1% tussen 2005 en 2009. 
 
De impact van de maatregelen die door de bevoegde overheden werden genomen om de achterstallige 
schulden van de voorgaande jaren aan de ziekenhuizen weg te werken, komt duidelijk tot uiting in de snellere 

                                                   
79 Het aandeel van de psychiatrische ziekenhuizen in het globale budget van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging bedraagt 3,8% in 2009. Rekening houdend met de toepassing van de legale groeinorm van 4,5%, heeft de Algemene 
Raad (RIZIV) de algemene doelstelling 2009 van de verplichte verzekering volksgezondheid vastgesteld op 23.084.470.000 euro.  
80 De volgende indexen werden toegepast op de vorige jaren: 1.02.2002 : 1,4568 , 1.06.2003: 1,4859, 1.10.2004: 1,5157, 
1.08.2005 : 1,5460 , 1.10.2006 : 1,5769 
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inning van de positieve inhaalbedragen (onderdeel C2) voor de jaren 2006, 2007 en vooral 2008, waar we een 
inhaalbedrag zien van 22,4 miljoen euro.  
  
De evolutie van het aandeel van de bestanddelen van het BFM in het globale budget toont duidelijk aan dat de 
federale overheden de psychiatrische ziekenhuizen willen aanmoedigen om de differentiatie van het aanbod te 
versterken en zich aan te passen aan de diversiteit en aan de complexiteit van de vraag van de patiënten en 
hun entourage (verzorging extra muros, pilootprojecten …). 
We stellen vast dat in grafiek 8.1 en tabel 12 er inderdaad een verschuiving is binnen het belangrijkste 
bestanddeel van het BFM (deel B):  

- Het aandeel van B1 in het budget is gedaald van 34,2% naar 31,9% tussen 2002 en 2009. 
Hetzelfde geldt voor onderdeel B2, waarvan het gewicht in het budget gedaald is van 48% naar 
43,5%.  

- Het aandeel van onderdeel B4 in budget B neemt daarentegen continu toe: van 11,3% naar 14,8% 
in de loop van dezelfde periode.  

 

Grafiek 8.1 – Evolutie van het aandeel van onderdelen B1, B2 , B4 en B9 in het BFM 
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Grafiek 8.2 - Evolutie van de totale begroting en sub-onderdelen B1 en B2 
(psychiatrische, Index: 2002 = 100) 
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Tabel 12 – Evolutie van het budget van de psychiatrische ziekenhuizen per onderdeel 
(in euro en in percentage verschil in vergelijking met het vorige boekjaar) 

 

Budgettype Onderdelen 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Onderdeel A           52.937.817    5,0%           56.191.439    6,1%           58.758.828    4,6%           65.462.186    11,4%           65.617.565    0,2% 
 A1           48.583.552    9,0%           51.576.989    6,2%           53.872.943    4,5%           60.147.470    11,6%           60.299.774    0,3% 
 A2             4.354.265    -25,6%             4.614.450    6,0%             4.885.885    5,9%             5.314.716    8,8%             5.317.791    0,1% 

Onderdeel B         677.087.653    6,2%         702.652.511    3,8%         740.968.146    5,5%         793.267.419    7,1%         825.987.344    4,1% 
 B1         239.822.466    5,3%         249.405.113    4,0%         258.683.001    3,7%         272.260.226    5,2%         279.886.564    2,8% 
 B2         333.290.956    4,7%         340.004.084    2,0%         348.288.241    2,4%         366.029.785    5,1%         381.094.836    4,1% 
 B4           98.055.439    14,6%           92.004.412    -6,2%         113.427.837    23,3%         121.063.292    6,7%         130.084.722    7,5% 
 B5             5.602.021    1,7%             5.691.805    1,6%             5.851.213    2,8%             6.196.478    5,9%             6.369.707    2,8% 
 B6                113.250    2,0%                115.518    2,0%                117.829    2,0%                122.589    4,0%                125.041    2,0% 
 B8                203.521                    213.859    5,1%                219.775    2,8%                202.072    -8,1%                231.769    14,7% 
 B9             15.217.719               14.380.250    -5,5%           27.392.977    90,5%           28.194.705    2,9% 

Onderdeel C -         13.790.339    -134,8% -          1.307.087    -90,5%             1.850.943    -241,6%           17.848.950    864,3% -         14.713.451    -182,4% 
 C1             4.370.271    -4,4%             4.593.162    5,1%             5.029.624    9,5%             4.906.049    -2,5%             4.802.340    -2,1% 
 C2 -           4.761.787    -109,7%             7.396.850    +553,3%             9.623.697    30,1%           22.405.071    132,8% -           9.903.801    -144,2% 
 C3 -           1.482.469    0,0% -          1.118.573    -24,5% -           1.056.688    -5,5% -              947.541    -10,3% -              941.989    -0,6% 
 C4 -         11.916.354    -4,4% -        12.178.526    2,2% -         11.745.690    -3,6% -           8.514.630    -27,5% -           8.670.001    1,8% 

Totaal Psychiatrisch *         716.235.131    -1,5%         757.536.863    5,8%         801.577.917    5,8%         876.578.554    9,4%         876.891.458    0,0% 
            

Totaal BFM        5.241.361.620    -1,5%      5.551.081.608    5,9%      5.834.795.999    5,1%      6.418.619.188    10,0%      6.432.609.398    0,2% 
 * : Geïndexeerd budget van 01/07/2002 tot 01/07/2009 
   Bron: FOD Volksgezondheid 



 - 59 - 

 
Op gewestelijk vlak (tabel 13.1) stellen we een verdeling van het BFM vast die bijna proportioneel is aan de 
verdeling van het aantal bedden voor Vlaanderen en Wallonië: 63,7% van het BFM wordt toegekend aan de 
ziekenhuizen in Vlaanderen, die 63% van de erkende bedden vertegenwoordigen. Met 29% van het totale aantal 
erkende bedden ontvangt Wallonië 29,2% van het budget en Brussel krijgt 7,1% van het BFM met een relatief 
aandeel van 8% erkende bedden.  
 
De berekening van de ratio gemiddeld budget per erkend bed en per gewest brengt echter verschillen aan het 
licht tussen de gewesten (tabel 13.2): het budget per bed van de Vlaamse ziekenhuizen ligt iets hoger dan dat 
van hun Waalse tegenhangers (65.970,9 euro/bed tegenover 65.305,7 euro/bed). De Brusselse ziekenhuizen 
onderscheiden zich van de andere gewesten door de laagste ratio gemiddeld budget per bed (59.792,1 euro, wat 
lager is dan het nationaal gemiddelde dat 65.298,3 euro/bed bedraagt). 
 
Die regionale verschillen tonen duidelijk een erg grote diversiteit aan in de werking van de psychiatrische 
ziekenhuizen wat betreft hun organisatie, hun structuren, hun middelen en de opvangmodaliteiten die ze 
aanbieden. 
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Tabel 13.1 - Evolutie van het budget van de psychiatrische ziekenhuizen door regio en  door statuut 
(in euro en in percentage verschil in vergelijking met het vorige boekjaar: 2002-2009 ) 

REGIO’S 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

VLAANDEREN    456.230.212    -1,5%    481.864.480    5,6%    513.551.856    6,6%    558.978.830    8,8%    558.905.099    0,0% 

WALLONIË    212.254.277    -2,5%    224.634.626    5,8%    233.153.565    3,8%    254.535.747    9,2%    255.802.551    0,5% 

BRUSSEL      47.750.642    2,8%      51.037.757    6,9%      54.872.496    7,5%      63.063.978    14,9%      62.183.808    -1,4% 

TOTAAL    716.235.131    -1,5%    757.536.863    5,8%    801.577.917    5,8%    876.578.554    9,4%    876.891.458    0,04% 

STATUUT                     

PRIVE    573.103.696    1,7%    609.340.684    6,3%    644.778.191    5,8%    706.150.981    9,5%    703.232.395    -0,4% 

PUBLIEK    143.131.435    -12,7%    148.196.179    3,5%    156.799.726    5,8%    170.427.573    8,7%    173.659.063    1,9% 
Bron: FOD Volksgezondheid  
 
 

Tabel  13.2  –Psychiatrische ziekenhuizen : gemiddeld budget per bed en per gewest, 2009 
 

  
Aantal 

ziekenhuizen % 
 

Aantal bedden  % Totaal BFM % Budget/bed 
 
VLAANDEREN 

 
39 

 
56%               8.472    63%         558.905.099     63,7%          65.970,9     

 
WALLONIË 

 
22 

 
31%               3.917    29%         255.802.551     29,2%          65.305,7     

 
BRUSSEL 

 
9 

 
13%               1.040    8%           62.183.808     7,1%          59.792,1     

 
TOTAAL 

 
70 

 
100% 13.429 100%      876.891.458     100%        65.298,3     

Bron: FOD Volksgezondheid  
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De verdeling van het BFM per instelling (grafiek 9.1) toont eveneens dat er een grote heterogeniteit bestaat in 
de psychiatrische sector81.  
  
Uit de classificatie per deciel van de verdeling van het BFM per instelling (grafiek 9.2) blijkt dat voor een 
globaal BFM van 876.891.458 euros voor psychiatrische ziekenhuizen in 2009, 10 %  van de psychiatrische 
ziekenhuizen een budget ontvangen van minder dan 2.2 miljoen euro (eerste deciel D1) en, daar tegenover, 
10% van de ziekenhuizen genieten van een budget van meer dan 22.5 miljoen euro (D9) en 50% van de 
ziekenhuizen (mediaan) minder dan 12 miljoen euro ontvangen. 
 
De verschillen die werden vastgesteld in de verdeling van het budget per gewest en per instelling vallen te 
verklaren door verschillen inzake grootte, het patiëntenprofiel, en door de structuur van de bedden (Index A, T, 
K) die specifiek zijn voor elke instelling en door de historische evolutie van de verschillende onderdelen van 
het BFM.  
 

De werkgroep « Psychiatrie » van de afdeling financiering van de Nationale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, NRZV, buigt zich over de problematiek van de onderfinanciering van psychiatrische 
ziekenhuizen voor het bestuderen van de onderdelen B1 en B2. 
 
Gebaseerd op een analyse van de situatie in 2002, heeft de studie over de herziening van de financiering van het 
subdeel B1 van psychiatrische ziekenhuizen aangetoond dat: 

- 6 ziekenhuizen hebben een budget gelijkwaardig aan hun uitgaven (verschil van minder dan 2%) 
- 17 ziekenhuizen hebben een budget van meer dan hun uitgaven 
- 42 ziekenhuizen hebben een ontoereikend budget 
 

De afdeling financiering van NRZV heeft de aanpassing van de variabelen en gegevens op basis van het 
subdeel B1 aanbevolen vanaf een onveranderlijke begroting82. 
 
De studies met betrekking tot onderdeel B2 van het BFM zijn het gevolg van de eisen van 
sectorvertegenwoordigers betreffende de ontoereikende financiering van schaalverhogingen van het personeel: 
de onderfinanciering van de personeelskosten is vooral te wijten aan de stijgende anciënniteit- en 
kwalificatiekosten van het personeel, die niet proportioneel zijn terugslag heeft in het BFM. Aan de andere kant 
is de dekking van bepaalde personeelscategorieën zoals de FBI, de Maribel en de T1/T2 werkgelegenheid (zie 
hoofdstuk 4) onvoldoende in vergelijking met de werkelijke kosten van die betrekkingen83. De 
onderfinanciering van het onderdeel B2 wordt geraamd op 25 miljoen euro. 
 
De ongelijkheid vastgesteld bij de verdeling van het budget per regio en per instelling worden verklaard door 
verschillen in grootte, profiel van de patiënt, de structuur van de bedden (Index A, T, K) die specifiek zijn voor 
elke instelling alsook door de historische evolutie van de verschillende componenten van de BFM. 
 

                                                   
81 De psychiatrische sector wordt gekenmerkt door grote instellingen: tien ziekenhuizen die goed zijn voor 32% van de bedden krijgen 
32% van het budget en de 20 grootste ziekenhuizen hebben een totale ziekenhuiscapaciteit van 7.949 bedden, dat is 54% van het totale 
aantal bedden, en krijgen 54% van het totale budget bestemd voor de psychiatrische ziekenhuizen. 
 
82 Volgens het advies van de afdeling financiering zijn de gestandaardiseerde vierkante meters, het gewogen aantal dagen of contingent, 
het suburbane karakter of multi-site van het ziekenhuis, de index van het bed, de aard van de opnames enz. evenzeer criteria die basis 
moeten vormen voor de berekening van het onderdeel B1 moet vormen. 
 
83 De studie over het onderdeel B2 van het BFM vergelijkt het reële budget van het onderdeel B2 van het BFM op 01/07/2007 met een 
theoretisch berekend budget. Dittheoretisch budget is gebaseerd op de berekening van het personeel bepaald volgens de criteria van de 
gemiddelde geïndexeerde loonkost voor elk ziekenhuis waaraan de kosten voor medische producten worden toegevoegd, geïndexeerde 
kosten van 1999 tot 2007. 
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Hoewel de studies van de afdeling financiering van het NRZV hebben aangetoond dat bepaalde lasten 
ziekenhuizen ondergefinancierd zijn, dient men er echter op te wijzen dat één van de voordelen van het 
financieringsstelsel van Belgische ziekenhuizen eruit bestaat voortdurend te streven naar meer rechtvaardigheid 
in de toewijzing van de beschikbare middelen tussen de instellingen en het verhogen van de efficiëntie van het 
gezondheidszorgsysteem door de spelers verantwoordelijkheidszin bij te brengen. 
 

 
Grafiek 9.1 – Verdeling van het BFM per instelling, 2009 
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Bron: FOD Volksgezondheid - (budget geïndexeerd op 1 juli) 

 
Grafiek 9.2- Classificatie per deciel van de verdeling van het BFM (budget 01/07/2009) 
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2.4.  Naar een nieuw financieringssysteem voor de geestelijke gezondheid 
 
De financiering van de uitgaven voor gezondheidszorg in België is grotendeels openbaar. Die openbare 
component is nog groter in de financiering van de geestelijke gezondheidszorg dan in andere sectoren. De 
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg zijn sterk gestegen tijdens de afgelopen twee decennia: van 2,4% van 
het BBP in 1977 stegen ze naar 10,1% in 2008. 
 
De macro-economische groei speelt een belangrijke rol in de overheidsfinanciën en heeft een rechtstreekse 
impact op de middelen die de overheden kunnen toekennen aan de ziekenhuissector. De constante druk van het 
aanbod en de snelle stijging van de uitgaven die daar het gevolg van is, zorgen voor een constante spanning op 
het vlak van de overheidsfinanciën. Die overheidsfinanciën oefenen op hun beurt een zeer sterke druk uit op het 
financieringssysteem van de gezondheidszorg, meer bepaald wanneer de economische conjunctuur 
beheersacties oplegt die een evolutie van de uitgaven moeten garanderen die compatibel is met de beschikbare 
middelen. 
 
In die context vormen de organisatie en de verspreiding van de geestelijke gezondheidszorg in de vorm van 
« managed care84 » of gecoördineerde zorgnetwerken één van de belangrijkste middelen om de 
gezondheidszorguitgaven terug te dringen85. 
 
De ontwikkeling van nieuwe zorgvormen en zorginhouden zou het niet alleen mogelijk maken om een 
categorie patiënten zorg aan te bieden met een aanvaardbare kwaliteit en prijs, maar ook om in te spelen op het 
onevenwicht tussen de nieuwe behoeften van het cliënteel en het ontoereikende zorgaanbod zowel vooraf 
(alvorens het psychiatrisch ziekenhuis te betreden) als achteraf (bij het verlaten van het psychiatrisch 
ziekenhuis).  
 
Zoals we aangaven in het eerste hoofdstuk, verblijft het grootste aantal langdurige patiënten (>6 jaar) in 
psychiatrische ziekenhuizen, meer bepaald in de A- en T-diensten. Studies hebben echter aangetoond dat de A- 
en T-bedden niet alleen niet langer beantwoorden aan de nieuwe behoeften van een volledige categorie 
patiënten, maar dat de aanwezigheid van een groot aantal patiënten in die diensten een negatieve invloed 
uitoefent op de kansen op reïntegratie van die patiënten86.  
 
Bovendien is langdurige hospitalisatie in de A- en T-diensten erg duur voor de overheid: « De gemiddelde 
maandelijkse kost per patiënt is zowat dubbel zo groot als voor een gemiddelde patiënt in PVT en voor 
patiënten die beschut wonen combineren met daghospitalisatie »87.  
 
Het huidige financieringssysteem bepaalt bovendien de organisatie en de werking van de sector van de 
geestelijke gezondheidszorg. Het wordt vaak aangehaald als een rem voor de herstructurering van het aanbod 
aan geestelijke gezondheidszorg.  

                                                   

84 Managed Care: dat is een Amerikaans systeem met een strikt beheer voor het verstrekken van medische zorg gekoppeld aan de 
financiering ervan met als bedoeling de kostprijs ervan te verlagen of in de hand te houden. Managed Care is dus een samenwerking 
tussen zorgverstrekkers en financiers (verzekeraars). Die gebruiken verschillende middelen om de uitgaven te beperken. De 
controle op het gebruik van en de toegang tot die zorg is daar een van de belangrijkste van. Cfr. : « Le Managed Care aux Etats-
Unis: état actuel et orientations futures,  Sylvia MORIN, André MORIN «   
85 JACOBZONE Stéphane, (1999), « la maîtrise des dépenses et la responsabilité des acteurs dans les systèmes de santé », 
Europe Blanche XXI, Helsinki, OESO,  
86 Volgens de studie van het KCE gewijd aan langvoerblijvende psychiatrische patiënten in T-bedden vertoont een niet 
onaanzienlijk aantal patiënten in T-bedden een klinisch profiel dat we eveneens aantreffen bij de IBW of in de dagziekenhuizen 
(tl-bedden). Het percentage patiënten dat geherintegreerd kan worden bedraagt 20% in Vlaanderen, 10% in Wallonië en 5% in 
Brussel. 
Cfr. KCE (2008), Op.cit.  
87 KCE, Op.Cit. 
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De trend van de desinstitutionalisering zet zich maar erg langzaam door, mantelzorg en gespecialiseerde zorg 
afgestemd op doelgroepen (kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen) in ambulante structuren blijven erg 
weinig ontwikkeld in België, en de logica om geestelijke gezondheidszorg te organiseren op basis van 
zorgcircuits en zorgnetwerken botst nog op diepgewortelde reflexen vanuit de beroepen en de instellingen. 
 
Het huidige financieringssysteem van de psychiatrische ziekenhuizen is niet bevorderlijk voor een radicale 
reconversiestrategie voor de ziekenhuisbedden. Het budget van financiële middelen is vooral bestemd voor de 
financiering van de structuren voor residentiële opvang. De geleidelijke invoering van de pilootprojecten die 
door het RIZIV gefinancierd worden via een specifiek budget gaat niet noodzakelijk gepaard met een daling 
van het aantal bedden in de psychiatrische ziekenhuizen, maar vertaalt zich doorgaans in het creëren van nieuwe 
plaatsen binnen de nieuwe zorgstructuren. 
 
Het huidige financieringssysteem brengt eveneens een billijkheidsprobleem met zich mee voor patiënten die 
verblijven in alternatieve structuren. De rechtstreekse deelname van de patiënten aan de financiering van de 
ziekenhuiskosten is groter in de alternatieve ziekenhuisstructuren88 (thuiszorg, PVT, IBW).  
 
De overgang van een financieringssysteem op basis van het aanbod naar een systeem dat rekening houdt met de 
nieuwe behoeften in het kader van zorgnetwerken en zorgcircuits is een proces op lange termijn. De invoering 
van therapeutische projecten, de financiering van pilootstudies89, de transfer van het budget van de 
pilootprojecten psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) van de ziekenhuizen naar de IBW... zijn allemaal 
initiatieven die aantonen hoe vastberaden de inrichtende machten zijn om de geestelijke gezondheidszorg te 
moderniseren. 
 
De nieuwe hervorming van de sector, gebaseerd op de implementatie van art. 107 van de wet betreffende de 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, vormt in die context een nieuwe gelegenheid (en een nieuwe 
uitdaging) voor de actoren om de diversificatie van het huidige zorgaanbod te stimuleren en om het 
financieringssysteem aan te passen aan de nieuwe behoeften inzake geestelijke gezondheid. 
 
 
 
 

                                                   
88 Om dat verschil te corrigeren en om toegang tot de nieuwe structuren voor geestelijke gezondheidszorg aan te moedigen, meer 
bepaald bij kwetsbare groepen, had de Algemene Raad van het RIZIV beslist om, in het kader van de begrotingsconclaven 2009, 6,4 
miljoen euro te voorzien voor een reductie van het aandeel van de patiënten in de psychiatrische verzorgingstehuizen. FOD 
Volksgezondheid, Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling 
van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs in de psychiatrische verzorgingstehuizen. Zo is er een budget van 6,4 miljoen euro 
voorzien in rubriek 16. Geestelijke gezondheidszorg van de begrotingsdoelstelling van de gezondheidszorg. 
89 Er worden pilootprojecten voorbereid, binnen de FOD Volksgezondheid, om de instellingen aan te sporen om in elk gewest 
zorgnetwerken op te richten waarin zorgprogramma’s voorgesteld worden in functie van de doelgroepen: 
« Binnen de grenzen van het beschikbare budget dat op 1 januari 2010 is vastgesteld op 52.646.247 euro, wordt onderdeel B4 verhoogd 
met een forfaitair bedrag voor de psychiatrische ziekenhuizen die deelnemen aan de realisatie van pilootstudies. ». Art3. van het KB tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen. 
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Tabel 13.3 - Evolutie van de componenten van het budget voor psychiatrische ziekenhuizen 

Onderdeel Element van de prijs  2008   2009   2010  
 100 Onroerend      13.834.520,12        13.834.520,12        13.834.520,12    
  110 Reconditioning         3.396.338,88    
  200 Groot onderhoud        7.757.893,89          7.757.893,89          7.757.893,89    
  300 Financiële lasten      12.148.158,06        12.148.158,06        12.148.158,06    
  400 Eerste inrichting          441.580,72            441.580,72            441.580,72    
  850 Medisch en Niet-medisch materiaal (Sp en psychiatrie)        8.505.574,41          9.099.546,10          9.099.546,10    

Onderdeel   A1  860 Medisch en Niet-medisch materiaal (Sp en psychiatrie) supplement)         1.744.225,34          1.744.225,34          1.744.225,34    
  870 Medisch en Niet-medisch materiaal specifieke bepalingen op          856.003,00            856.003,00            856.003,00    
  880 Medisch en Niet-medisch materiaal saldo specifieke bepaling            16.109,63              16.109,63              16.109,63    
  900 Rollend materiaal          207.269,60            207.269,60            207.269,60    
  1100 Supplement informaticamateriaal op 1.1.2008        2.524.672,13          2.524.672,13          2.524.672,13    
  9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden)        2.509.821,17          1.012.848,54          1.012.848,54    
  9003 Medisch en Niet-medisch materiaal            12.071,78                         -       
  9510 Provisie art. 25 § 6 : onroerend        4.389.123,84          4.716.302,64          5.214.745,98    
  9515 Provisie grote onderhoudswerken          314.960,95            314.960,95            509.542,23    
  9520 Provisie art. 27 § 2 : financiële lasten        4.445.417,78          4.962.241,05          5.124.431,90    
  9530 Provisie art. 25 § 6 : eerste inrichting            38.601,07            217.654,58            260.193,91    
  9560 Provisie art. 25 § 6 : medisch en niet-medisch materiaal (Sp)         401.466,31            445.787,45            473.781,42    

Total   A1 *       60.147.469,80        60.299.773,80        64.621.861,45    

          

Onderdeel   A2 0200 Forfait A2-A2       5.376.671,00          5.317.791,11          5.621.855,35    

Total   A2 *         5.376.671,00          5.317.791,11          5.621.855,35    
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Element van de prijs  - B 

 200 Budget B1    262.897.838,54      266.700.296,61      272.213.503,96    

  600 Financiering van het transport van K-patiënten          357.980,86            378.189,47            385.179,91    

Onderdeel    B1  950 Verwarming        1.021.045,65          1.035.813,73          1.054.959,72    

  1000 Specifieke bepalingen op 01/07/2005 Psy        1.609.330,65          1.632.607,46          1.662.784,59    

  1010 Specifieke maatregelen op 01/07/2006 Psy        2.660.003,70          2.698.476,98          2.748.355,65    

  1020 Specifieke bepalingen op 01/07/2007 Psy        2.607.846,70          2.645.565,67          2.694.466,32    

  9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden, opmer       4.727.240,83          4.795.613,91          5.206.105,27    

Totaal    B1 *     275.881.286,93      279.886.563,83      285.965.355,42    

          

  200 Budget B2  
  366.751.285,11      372.097.042,80      378.974.884,56    

  210 Norme IB         3.792.770,92          3.862.876,52    

Onderdeel   B2  900 Ongemakkelijke prestaties          998.349,40          5.907.086,71    

  1000 Specifieke bepalingen op 01/07/2005 Psy       1.113.697,94          1.129.806,05          1.150.689,40    

  9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden, opmerkingen)       3.032.998,18          3.076.866,35          3.396.239,13    

Totaal   B2 *     370.897.981,23      381.094.835,52      393.291.776,32    

Onderdeel Element van de prijs  2008   2009   2010  



 - 67 - 

 

 100 Recyclage      14.973.668,49        15.409.063,33        15.693.884,44    
  200 Overlegplatformen        1.975.371,82          1.962.326,77          2.029.501,16    
  400 Bedrijfsrevisor          368.659,73            373.380,72            380.149,63    
  500 Hoofdgeneesheer        3.395.434,87          3.438.928,82          3.501.138,15    
  600 Verpleegster ziekenhuishygiëne          135.036,23            136.875,57            139.708,20    
  700 Geneesheer ziekenhuishygiëne            86.570,94              87.750,09              89.566,02    
  720 Kwaliteit en veiligheid                       -                           -            1.639.100,00    
  740 Klinische pharmacie            30.868,15              31.072,26              31.382,98    
  900 MPG in psychiatrie       3.417.011,52          3.462.393,64          3.525.412,27    

Onderdeel    B4  1100 Integratiepremie                       -                           -                           -      
  1200 Gecollokeerden        1.692.152,07          1.763.167,09          1.956.878,60    
  1500 Permanente vorming        2.720.749,45          2.760.101,43          2.811.119,05    
  1510 Supplement permanente vorming 01/01/2009           213.490,34            217.436,47    
  1600 Permanente vorming PU            22.264,02              23.376,08              23.808,18    
  1700 Eerste tewerkstelling (bijy RVA stagiairs)       8.197.871,79          8.308.370,58          8.461.942,50    
  1800 Langdurige afwezigheid        1.152.558,30            863.400,41          1.878.894,67    
  1900 Patronale bijdragen PU       1.787.070,23          1.812.917,76          1.846.427,74    
  1910 0,25 % voor compensatiemaatregel IPA openbare ziekenhuizen         210.207,16            213.247,53            217.189,21    
  2000 Pilootstudies 2500 Gesubsidieerde contractuelen      27.787.710,93        34.176.645,03        36.083.631,90    
  2600 MPG van de PVT        8.776.683,74          8.934.233,48          9.099.373,89    
  2700 Tewerkstelling T1 T2          327.925,80            321.050,61            323.452,23    
  2800 Syndicale premie en aansluiting      21.899.398,38        22.227.646,56        22.638.502,33    
  3500 Begeleider intreders en herintreders          585.643,86            610.573,96            621.859,80    
  3600 Mobiele equipe (Sp, Sp pal, Psy)        2.734.702,79          2.774.256,11          2.825.535,57    
  3800 Bijkomend personeel (uit B2)      13.637.394,14        13.965.569,08        14.223.708,63    
  4300 Bemiddelings functie          421.466,42            427.562,36            435.465,42    
  4600 Artikel 91 quater van het KB van 25 april 2002          991.758,01          1.006.102,19          1.024.698,86    
  4800 97 coma bedden + 97 liaison           146.831,01    
  4900 Generatiepact : Veiligheid            65.656,79              64.795,02              71.325,53    
  4901 Generatiepact : Kinderverzorgster        4.202.661,75          4.147.675,58          5.180.000,00    
  4902 Generatiepact : Geïnterneerden         576.314,37            568.750,00            595.000,00    
  9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden, opmerkingen         500.622,14                         -       

Totaal B4 *     122.673.433,89      130.084.722,40      137.712.924,44    

Onderdeel Element van de prijs  2008   2009   2010  
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 200 Massa B5        6.192.361,13          6.281.925,31          6.398.040,57    
Onderdeel   B5  430            632.883,96    

  9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden, opmerking)           86.530,46              87.782,00              97.934,11    

Totaal   B5 *         6.278.891,59          6.369.707,31          7.128.858,64    
          

Onderdeel   B6 0200 Massa B6-B6         124.219,47            125.040,84            132.387,10    

Totaal   B6 *           124.219,47            125.040,84            132.387,10    
          

B8           204.759,25            231.769,46            236.053,50    

          

 

100 Suppl. financiering eindeloopbaan vanaf oktober 2005  

      1.897.001,36          1.924.438,90          1.960.010,23    
  150 Financiering eindeloopbaan Akkoord 2000-B9        9.907.771,01        10.051.073,42        10.236.857,47    
  200 Attractiviteitspremie        8.886.782,65                         -          10.529.512,79    
  300 Vakantiegeld statutairen (65-80)          355.753,44            276.947,53            282.066,64    
  305 Vakantiegeld statutairen (80-92 )          158.911,19            206.251,39            210.063,73    
  310 Onderfinanciering vakantiegeld          140.511,13            294.446,79            299.889,34    

Onderdeel   B9  400          615.779,20                         -       
  600 Interculturele bemiddeling            85.933,68              85.673,56     
  850       2.044.621,90          2.074.194,69          2.112.534,07    
  900 Verhoging van 50 naar 56 % suppl zondagnacht en feestdagen          341.237,27            346.172,81            352.571,45    
  1000 Functiecomplement          329.806,16            395.495,41            402.805,71    
  1100 Mobiele equipe - Uurroosters        2.965.859,45          2.936.720,33          2.991.002,66    
  1105 Mobiele equipe - Uurroosters - 2de fase         9.575.559,78        10.554.304,01    
  1300            136.501,38    
  9000 Wijziging           27.334,69              27.730,05              28.242,61    

Totaal B9 *       27.757.303,13        28.194.704,66        40.096.362,09    

Onderdeel Element van de prijs  2008   2009   2010  
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Element van de prijs  - C 

 200 Massa C1        3.527.220,16          3.380.847,43          3.380.847,43    
Onderdeel  C1  9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden)                      -        

  9500 Provisies       1.378.828,71          1.421.492,77          1.544.949,93    

Totaal   C1 *         4.906.048,87          4.802.340,20          4.925.797,36    
          
 0200 Massa C2-C2       9.048.997,40    -     9.903.801,20    -     7.670.597,46    
  920 Attractiviteitspremie        8.655.530,50                         -       
  9006 Compensatie berekening van de nieuwe maatregelen tot 1 januari 2008-C2       3.002.717,12      

Onderdeel    C2  9008 Compensatie berekening van de nieuwe maatregelen tot 1 januari 2010-C2         5.702.816,68    
  9010 Compensatie op brieven van de opmerkingen op 1 juli 2006-C2         371.961,14                         -       
  9045 Compensatie van 01/07/2008 over de indexering-C2       1.325.865,00      
                        -        

Totaal    C2 *       22.405.071,16    -     9.903.801,20    -     1.967.780,78    
          
 200 Massa C3  -     1.400.544,61    -     1.400.544,61    -       385.385,94    

Onderdeel     C3  300 Aanpassing          343.762,99            343.762,99                         -      
  9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden, opmerkingen)         109.240,81            114.793,03                         -      

Totaal    C3 *   -       947.540,81    -       941.988,59    -       385.385,94    
          

Onderdeel    C4 0200 Massa C4-C4 -     8.514.629,66    -     8.670.001,01    -   10.176.020,37    

Totaal     C4 *   -     8.514.629,66    -     8.670.001,01    -   10.176.020,37    
          

Totaal *     887.190.965,85      876.891.458,33      927.204.044,58    

Onderdeel Element van de prijs  2008   2009   2010  
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Hoofdstuk III. Financiële prestaties van de psychiatrische ziekenhuizen 
 
Aan de hand van de horizontale analyse van de algemene balans en van de resultatenrekening kunnen we de 
evolutie nagaan van de belangrijkste rekeningen met activa en passiva, en de evolutie onderzoeken van de 
belangrijkste kosten en opbrengsten van de sector voor de periode 2000-2006.  
 
Aan de hand van de verticale analyse kunnen we, via de berekening van de belangrijkste verhoudingen, de 
balansstructuur bekijken en de structuur van de kosten en opbrengsten van de sector. Het is de bedoeling om na 
te gaan welke plaats de belangrijkste activa (gewicht van de vaste activa en de vlottende activa in de totale 
balans) en passiva (belang van eigen middelen in de structuur van de schuld…) bekleden, en om de middelen 
en de kosten te onderzoeken die de psychiatrische ziekenhuizen kenmerken. De berekening van de belangrijkste 
liquiditeit, solvabiliteits en rentabiliteitsratio’s stelt ons in staat om aan te tonen wat de sterke en de zwakke 
punten van de financiële situatie in de sector zijn. 
 
De chronologische analyse heeft betrekking op zeven boekjaren (2000-2006) en we vinden het belangrijk om 
het verleden te bestuderen om zo een diagnose te maken van het heden en het beter te begrijpen,  waardoor we 
ook de toekomst beter kunnen inschatten.  
 
3.1. Structuur en evolutie van de activa 
In 2006 bedroegen de activa van de psychiatrische ziekenhuizen 1,755 miljard euro, een stijging van 38,5% in 
vergelijking met boekjaar 2000 (tabel 14). De vaste activa zijn sindsdien blijven toenemen, en kenden een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 6% tussen 2000 en 2003 en van 9% in 2005. De psychiatrische ziekenhuizen 
hebben geïnvesteerd om het niveau van de exploitatiemiddelen te hernieuwen en te handhaven. Dat komt tot 
uiting in een aanzienlijke stijging van het aandeel van de materiële vaste activa in het geheel van de activa 
(verhouding netto materiële vaste activa/totale activa): 51,2% in 2000 en 53% in 2004. Vanaf 2005 is het 
gewicht van de materiële vaste activa in het patrimonium van de instellingen echter gedaald (51,4% in 2005 en 
50,5% in 2006).  
 
De vlottende activa stegen met 41% en hun aandeel in de het balanstotaal neemt lichtjes af vanaf 2002: van 
54,2% naar 51,7% in 2006. Die daling valt toe te schrijven aan de afname van de vorderingen op meer dan een 
jaar (-26%) in 2006.  
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Grafiek 10 - Evolutie van de structuur van de activa 
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De vorderingen op minder dan één jaar vertegenwoordigen 13% van het totaal van de activa en 26% van de 
vlottende activa. We stellen een duidelijke verbetering vast wat betreft de totale vorderingen voor prestaties op 
minder dan een jaar: die daalden met 20,3% tussen 2000 en 2006. De belangrijkste elementen van die 
vorderingen zijn: 

- De vorderingen op patiënten die gedaald zijn tussen 2001 en 2004 om vervolgens weer te stijgen in 
2005 (+11%) en in 2006 (+6%).  

- De vorderingen op de verzekeringsinstellingen vormen de belangrijkste vorderingen van de 
psychiatrische ziekenhuizen; ze vertegenwoordigen bijna 70% van het totaal van de vorderingen op 
minder dan een jaar. Het bedrag ervan is sinds 2002 steeds blijven toenemen (van 130,24 miljoen euro 
naar 151,29 miljoen euro in 2006). 

- Het is belangrijk om de evolutie van de inhaalbedragen te benadrukken: hun bedrag nam met de helft af 
tussen 2000 en 2006, wat ertoe leidt dat hun aandeel daalt in de vorderingen op minder dan een jaar: 
van 37,3% naar 22,8% in de loop van dezelfde periode. Die daling valt te verklaren door de 
inspanningen die de FOD Volksgezondheid sinds 2005 heeft geleverd om de achterstand inzake 
inhaalbedragen weg te werken 90. 

 
 

Grafiek 11 – Evolutie van de belangrijkste elementen van de vorderingen, 2000-2006 
(in % van de vorderingen op minder dan een jaar) 
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De sector van de psychiatrische ziekenhuizen is gekarakteriseerd door een structureel overschot van liquide 
middelen, wat zich vertaalt in aanzienlijke investering binnen financiën. Er kan een netto resultaat worden 
vastgesteld tussen 2000 en 2006: Het bedrag steeg van 80,72 miljoen euro naar 191,85 miljoen euro, zijnde een 
stijging van 137,7%. Hun aandeel in het balanstotaal steeg van 6% in 2000 naar 10,9% in 2006. Dit overschot 
van liquide middelen biedt de instellingen een alternatieve oplossing aan bovenop de klassieke investeringen: 
het onderhandelen met leveranciers over verlaagde aankoopprijzen (leverancierskorting, commerciële korting) 
in ruil voor een vermindering van de betalingstermijnen van commerciële schulden.  
 

                                                   
90 In 2005 ontvingen de instellingen de betaling, in een enkele operatie, van alle inhaalbedragen waar ze recht op hadden voor de 
vorige jaren. 
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De liquide middelen tonen eveneens een aanzienlijke stijging doorheen de bestudeerde periode, vooral vanaf 
2004. Het bedrag nam toe van 116,19 miljoen euro in 2000 naar 259,9 miljoen euro in 2006, zijnde een stijging 
met +123,7%. Hun aandeel in het balanstotaal volgt dezelfde tendens en stijgt van 9% naar 14,8% tussen 2000 
en 2006.  

 
Grafiek 12 - Geldbeleggingen en liquide middelen  
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Grafiek 13 - Geldbeleggingen en liquide middelen, in % van de activa 
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3.2. Structuur en evolutie van de passiva 
 
Het eigen vermogen van alle psychiatrische ziekenhuizen bedroeg in 2006 902,568 miljoen euro, een stijging 
met 34,2% in vergelijking met boekjaar 2000. Die stijging is het gevolg van een gunstige evolutie van de 
reserves (+48,3%) en van de overgedragen winsten (+23,6%). Het aandeel van het eigen vermogen in het 
balanstotaal is echter gedaald tussen 2000 en 2003: van 53,1% naar 50%, en stabiliseerde zich op 51% voor de 
volgende boekjaren (grafiek 14). 
 

Grafiek 14 - Evolutie van de structuur van de passiva 
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De investeringssubsidies die werden toegekend door de overheden (federaal en regionaal) vertegenwoordigen 
een belangrijk aandeel van de eigen fondsen (37%). Ze vertoonden een stijging doorheen de bestudeerde 
periode: van 267,04 miljoen euro in 2000 naar 337,27 miljoen euro in 2006, zijnde een stijging van 26,3%. 
 
De psychiatrische ziekenhuizen hebben aanzienlijke voorzieningen aangelegd in de loop van de geanalyseerde 
periode: het bedrag is bijna verdubbeld tussen 2000 en 2006 (+83,9%) en hun aandeel in het balanstotaal werd 
versterkt (van 3,4% in 2000 naar 4,5% in 2006).  
 
De schulden namen met 40,3% toe door een stijging van de schulden op minder dan een jaar (+46,4%) en van 
de schulden op lange termijn (+36,9%). 
De schulden op lange termijn bestaan hoofdzakelijk uit leningen die werden aangegaan bij financiële 
instellingen om de investeringen te financieren, hun aandeel in het eigen vermogen bedroeg 41,9% in 2003, en 
viel lichtjes terug in 2006 (40,4%).  
 
De financiële schulden blijven stijgen, vooral vanaf 2004, en lopen op tot 335,20 miljoen euro in 2006, zijnde 
een toename van 27%. Een belangrijke stijging kan vooral worden vastgesteld wat betreft de schulden die 
werden aangegaan bij de kredietinstellingen (+46,8%).  
 
Die evolutie moet worden gelinkt aan de stijging van de vaste activa, wetende dat de financiële schulden op 
lange termijn vooral bestemd zijn om de investeringen in de sector te financieren. 
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Onderzoek van de evolutie van de schuld op korte termijn toont aan dat die schuld met 46,4% toenam tussen 
2000 en 2006, vooral door de aanzienlijke toename van de courante schulden, maar het aandeel ervan in de 
totale passiva nam af: 23% in 2006 tegenover 25,3% in 2003.  
 
We zien een sterke afname van de schulden op korte termijn bij de kredietinstellingen: -20% in 2004, -32% in 
2005 en -46% in 2006. Die evolutie moet gelinkt worden aan een betere liquiditeit in de sector, vooral vanaf 
2004.  
 
We moeten echter benadrukken dat, ondanks die variaties in de structuur van de schuld (schuld op lange termijn 
en schuld op korte termijn), het aandeel van de globale schuld in het totale passief constant gebleven is tussen 
2004 en 2006 (44%). Globaal bekeken, zoals wordt aangetoond door de volgende grafiek, wijst de evolutie van 
de verhouding permanent kapitaal (Eigen vermogen + Reserves + Voorzieningen + Schulden op meer dan een 
jaar en leningen/totaal passief) op de financiële stabiliteit van de psychiatrische sector. 
 

 
Grafiek 15 - Passief:  syntheseratio’s  

 

23,0%

76,7%76,6%76,4%74,4%76,1%77,8%77,5%

40,4%
40,2%

41,3%
41,9%

41,2%

40,7%
39,6%

23,1%23,3%25,3%23,5%21,8% 21,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

permanente kapitaal / totaal passief   
schulden op lange en middellange termijn / eigen Vermorgen  
schulden op korte termijn / totaal passief

 
 

 
 



 - 75 - 

Tabel 14 – Activa van de psychiatrische ziekenhuizen (in euro en in percentage verschil in vergelijking met het vorige boekjaar: 2000-2006 ) 
 

Actif Vaste Activa  2000 2001 ∆ 2002 ∆ 2003 ∆ 2004 ∆ 2005 ∆ 2006 ∆

C20 Oprichtingskosten 10.170.819                    9.999.208                     -2% 8.360.818                     -16% 8.455.150                     1% 8.071.854                   -5% 9.622.394                     19% 8.861.852                     -8%

C21 Immateriële vaste activa 3.082.809                      3.750.128                     22% 3.700.462                     -1% 4.905.138                     33% 4.322.655                   -12% 4.748.230                     10% 4.882.828                     3%

T2227 Materiële vaste activa 648.428.983                  690.854.315                 7% 734.796.081                 6% 774.310.314                 5% 796.812.080               3% 870.131.475                 9% 886.107.842                 2%

C22 Terreinen en gebouwen. 387.353.612                  432.285.293                 12% 475.865.869                 10% 511.676.754                 8% 538.550.626               5% 624.076.204                 16% 631.320.115                 1%

C23 Materieel voor medische uitrusting 2.484.884                      3.015.966                     21% 2.961.626                     -2% 2.738.095                     -8% 2.643.099                   -3% 3.211.356                     21% 2.635.816                     -18%

C24 Materieel voor niet-medisch uitrusting en meubilair 48.345.376                    51.367.097                   6% 57.165.115                   11% 54.973.589                   -4% 52.112.372                 -5% 53.935.474                   3% 51.727.202                   -4%

C25 Vaste activa in huurfinanciering of op grond van soortgelijke rechten 163.775.729                  161.639.665                 -1% 155.780.847                 -4% 148.824.145                 -4% 149.776.725               1% 153.051.759                 2% 145.008.266                 -5%

C26 Andere materiële vaste activa 867.412                         991.564                       14% 1.200.715                     21% 1.085.974                     -10% 1.102.781                   2% 1.816.386                     65% 2.091.786                     15%

C27  Materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 45.601.970                    41.554.731                   -9% 41.821.908                   1% 55.011.756                   32% 52.626.477                 -4% 34.040.296                   -35% 53.324.657                   57%

C28 Financiële vaste activa 4.131.445                      4.238.724                     3% 4.486.087                     6% 5.413.914                     21% 5.603.305                   3% 6.320.665                     13% 7.606.220                     20%

T2958 Vlottende activa  601.194.549                  613.494.462                2% 634.028.998                3% 676.981.194                7% 700.160.704               3% 802.183.919                 15% 847.824.878                6%

C29 Vorderingen op méér dan 1 jaar  29.249.429                    28.021.398                   -4% 27.502.264                   -2% 30.378.869                   10% 32.573.692                 7% 32.266.449                   -1% 23.759.604                   -26%

C290  Vorderingen voor prestaties  10.272.627                    7.996.558                     -22% 6.407.328                     -20% 4.316.570                     -33% 3.027.735                   -30% 3.971.791                     31% 4.502.274                     13%

C291  Overige vorderingen  18.976.803                    20.024.840                   6% 21.094.936                   5% 26.062.299                   24% 29.545.957                 13% 28.294.658                   -4% 19.257.331                   -32%

C3 Bestellingen in uitvoering  7.362.091                      7.329.124                     0% 8.196.146                     12% 8.385.555                     2% 8.305.913                   -1% 9.568.291                     15% 9.670.749                     1%

T4041 Vorderingen ten hoogste 1 jaar  364.031.993                  311.843.589                 -14% 334.800.216                 7% 366.749.108                 10% 345.988.567               -6% 333.700.464                 -4% 350.888.111                 5%

C40 Vorderingen voor prestaties minder dan 1 jaar  278.082.742                  223.447.215                 -20% 220.618.250                 -1% 248.355.112                 13% 247.827.813               0% 220.806.312                 -11% 221.768.650                 0%

C400    1.Patiënten  19.315.870                    19.443.253                   1% 18.151.118                   -7% 17.819.933                   -2% 17.554.308                 -1% 19.428.198                   11% 20.499.488                   6%

C402    2.Verzekeringsinstellingen  159.657.679                  139.794.724                 -12% 130.243.863                 -7% 138.740.310                 7% 143.123.378               3% 152.306.950                 6% 151.290.192                 -1%

C403    3.Inhaalbedragen  103.631.332                  68.129.026                   -34% 74.667.058                   10% 93.997.842                   26% 87.663.039                 -7% 47.418.483                   -46% 50.555.317                   7%

C404   4.Te innen opbrengsten  2.525.172                      2.965.012                     17% 4.375.627                     48% 3.536.475                     -19% 5.025.601                   42% 6.570.976                     31% 3.598.884                     -45%

T406.9   5.Overige vorderingen voor prestaties  7.110.452 -                     6.884.546 -                    -3% 6.819.416 -                    -1% 5.739.449 -                    -16% 5.538.513 -                  -4% 4.918.295 -                    -11% 4.175.230 -                    -15%

C41 Overige vorderingen (-)  85.949.251                    88.396.374                   3% 114.181.967                 29% 118.393.996                 4% 98.160.754                 -17% 112.894.152                 15% 129.119.461                 14%

C415    1.Overige vorderingen (-), geneesheren, tandartsen, verpleegkundigen en paramedici  86.440                           148.678                       72% 185.532                       25% 54.689                         -71% 70.625                        29% 144.885                        105% 67.024                         -54%

T411.9    2.Overige vorderingen (-): overige  85.862.812                    88.247.695                   3% 113.991.202                 29% 118.316.047                 4% 98.063.064                 -17% 112.711.769                 15% 129.052.437                 14%

T5153    Geldbeleggingen  80.722.579                    100.883.361                 25% 106.754.699                 6% 111.560.205                 5% 130.507.641               17% 174.089.777                 33% 191.854.517                 10%

T5458    Liquide middelen  116.192.831                  161.773.428                 39% 143.097.763                 -12% 147.464.318                 3% 170.850.808               16% 235.398.017                 38% 259.932.369                 10%

T490.1       Overlopende rekeningen  3.635.626                      3.643.562                     0% 13.677.909                   275% 12.443.140                   -9% 11.934.083                 -4% 17.160.921                   44% 11.719.526                   -32%

Totaal  der activa    1.267.008.605               1.322.336.838             4% 1.385.372.444             5% 1.470.065.710             6% 1.514.970.597            3% 1.693.006.682              12% 1.755.283.620             4%
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Tabel 15- Passiva van de psychiatrische ziekenhuizen (in euro en in percentage verschil in vergelijking met het vorige boekjaar: 2000-2006 ) 
 
 

PASSIVA  2000 2001 ∆ % 2002 ∆ % 2003 ∆ % 2004 ∆ % 2005 ∆ % 2006 ∆ %

T1015.18 Eigen vermogen  672.581.174           696.099.023           3% 711.442.503           2% 735.598.392          3% 777.600.196            6% 872.839.206           12% 902.568.731           3%

C10    Dotaties, inbreng en giften in kapitaal  81.754.247             84.686.700             4% 84.450.566             0% 111.581.311          32% 115.191.611            3% 141.916.968           23% 145.216.124           2%

C12    Herwaarderingsmeerwaarden  4.086.188               4.056.169               -1% 4.255.074               5% 4.278.393              1% 4.250.749                -1% 4.252.821               0% 4.197.626               -1%

C13    Reserves  90.439.868             101.787.266           13% 106.736.082           5% 90.411.664            -15% 105.486.424            17% 126.618.886           20% 134.114.359           6%

C130       Wettelijke reserve  179.928                  179.928                  0% 110.213                  -39% 110.213                 0% 179.928                   63% 179.928                  0% 384.928                  114%

C131       Niet-beschikbare reserve  203.896                  203.896                  0% 232.226                  14% 200.000                 -14% 6.200.000                3000% 16.173.738             161% 35.723.989             121%

C133       Beschikbare reserve  90.056.044             101.403.442           13% 106.393.642           5% 90.101.451            -15% 99.106.495              10% 110.265.219           11% 98.005.442             -11%

C14    Overgedragen resultaat  227.185.505           229.800.641           1% 232.206.474           1% 243.763.986          5% 253.572.658            4% 266.430.336           5% 280.739.046           5%

C15    Investeringssubsidies  267.044.805           273.859.200           3% 282.297.315           3% 284.374.290          1% 298.062.139            5% 332.518.783           12% 337.276.313           1%

C18    Sluitingspremie  2.070.561               1.909.047               -8% 1.496.991               -22% 1.188.747              -21% 1.036.616                -13% 1.101.412               6% 1.025.262               -7%

C16 Voorzieningen voor risico's en kosten  43.025.134             48.820.993             13% 49.269.854             1% 50.548.773            3% 58.284.890              15% 73.407.509             26% 79.118.044             8%

Schulden  551.402.297           577.416.822           5% 624.660.088           8% 683.918.545          9% 679.085.511            -1% 746.759.967           10% 773.596.845           4%

C17 Schulden op meer dan 1 jaar  266.121.503           283.440.177           7% 293.284.963           3% 308.141.419          5% 320.861.990            4% 350.986.683           9% 364.266.128           4%

T170.4    A.Financiële schulden  263.715.258           281.033.932           7% 265.951.040           -5% 282.599.826          6% 293.389.299            4% 321.859.231           10% 335.207.959           4%

C172       Schulden voor huurfinanciering en soortgelijke  30.992.079             30.397.580             -2% 27.190.498             -11% 28.450.364            5% 30.746.460              8% 29.536.196             -4% 28.471.629             -4%

C173       Kredietinstellingen  205.269.588           222.380.103           8% 235.137.504           6% 249.505.685          6% 254.153.071            2% 285.587.946           12% 301.394.322           6%

C174       Overige leningen  968.739                  887.977                  -8% 1.216.793               37% 987.532                 -19% 3.583.523                263% 1.828.844               -49% 435.763                  -76%

C177    Voorschotten Federale Overheidsdienst Volksgezondheid  12.006.916             12.087.937             1% 12.049.617             0% 12.049.614            0% 12.049.614              0% 13.357.601             11% 13.321.115             0%

T178.9    D.Diverse schulden  14.477.936             15.280.335             6% 15.284.306             0% 13.491.979            -12% 15.423.077              14% 15.769.851             2% 15.728.642             0%

T4248 Schulden op ten hoogste 1 jaar  276.142.889           284.151.742           3% 325.880.353           15% 371.264.105          14% 353.417.247            -5% 390.341.883           10% 404.200.382           4%

C42    A.Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen  23.662.607             25.617.095             8% 28.805.554             12% 30.308.793            5% 30.280.655              0% 33.641.875             11% 33.496.555             0%

C43    B.Financiële schulden  34.202.308             9.735.827               -72% 19.912.459             105% 39.328.648            98% 29.176.854              -26% 13.685.328             -53% 7.540.687               -45%

T430.4       1.Kredietinstellingen  25.255.735             8.475.721               -66% 11.658.193             38% 21.461.535            84% 17.079.382              -20% 11.647.244             -32% 6.276.291               -46%

T435.9       2.Overige leningen  8.946.573               1.260.105               -86% 8.254.266               555% 17.867.112            116% 12.097.472              -32% 2.038.085               -83% 1.264.397               -38%

C44    C.Lopende schulden  92.233.116             119.988.795           30% 136.335.678           14% 145.749.008          7% 140.184.032            -4% 159.493.001           14% 159.109.599           0%

T440.4        1.Leveranciers  34.355.540             37.504.481             9% 42.612.205             14% 44.944.181            5% 37.461.493              -17% 44.233.521             18% 49.849.468             13%

C443         Inhaalbedragen  50.658.130             72.097.281             42% 85.532.146             19% 91.663.274            7% 93.878.864              2% 103.066.154           10% 99.046.544             -4%

C445         Geneesheren, tandartsen, verpleegkundige en paramedici  7.076.399               8.239.255               16% 7.944.776               -4% 8.975.641              13% 8.672.516                -3% 11.117.498             28% 9.384.678               -16%

C449         Diversen (Lopende schulden)  143.047                  2.147.778               1401% 246.551                  -89% 165.912                 -33% 171.159                   3% 1.075.828               529% 828.909                  -23%

C46    D.Ontvangen vooruitbetalingen  8.594.498               8.405.497               -2% 3.647.564               -57% 7.739.837              112% 3.023.168                -61% 3.108.446               3% 2.866.720               -8%

C45    E.Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  92.623.074             97.731.604             6% 102.923.526           5% 104.258.093          1% 107.144.160            3% 120.605.465           13% 122.114.168           1%

T450.3       1.Belastingen  10.999.410             12.151.639             10% 12.581.649             4% 12.552.449            0% 12.714.728              1% 14.696.246             16% 14.422.497             -2%

T454.9       2.Bezoldingingen en sociale lasten  81.623.664             85.579.965             5% 90.341.877             6% 91.705.644            2% 94.429.432              3% 105.909.219           12% 107.691.671           2%

T47.48    F.Overige schulden  24.827.285             22.672.924             -9% 34.255.572             51% 43.879.726            28% 43.608.379              -1% 59.807.769             37% 79.072.653             32%

T492.3    Overlopende rekeningen   9.137.905               9.824.903               8% 5.494.772               -44% 4.513.021              -18% 4.806.273                6% 5.431.401               13% 5.130.334               -6%

Totaal PASSIVA  1.267.008.605        1.322.336.838        4% 1.385.372.444        5% 1.470.065.710       6% 1.514.970.597         3% 1.693.006.682        12% 1.755.283.620        4%
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3.3. Analyse van kosten en opbrengsten 
 
3.3.1. Evolutie van de omzet 
 
De structuur van de omzet (grafiek 15) toont aan dat het budget van financiële middelen de belangrijkste bron 
van inkomsten vormt van de psychiatrische ziekenhuizen en goed is voor 89% van de omzet (40% in het geval 
van de algemene ziekenhuizen).  
 
De inkomsten van de honoraria van dokters, tandartsen, verplegend personeel en paramedici, die goed zijn voor 
39% van de omzet van de algemene ziekenhuizen, bedragen nauwelijks 6% in het geval van de psychiatrische 
ziekenhuizen en het aandeel van de farmaceutische producten en aanverwanten, goed voor 15% in de algemene 
ziekenhuizen, ligt niet hoger dan 4% voor de psychiatrische ziekenhuizen. 
 
Tussen 2000 en 2006 nam de omzet elk jaar gemiddeld met 5% toe, met uitzondering van het jaar 2005 waarin 
we een sterke stijging noteren van 12%, die te verklaren valt door de stijging van de inkomsten uit de 
farmaceutische producten (+ 19%), honoraria (+14%) en vooral de verpleegdagprijs (+11,2%) : 

- De verpleegdagprijs (BFM) binnen de sector is gestegen van 590.9 miljoen euro in 2000 naar 802.9 
miljoen euro in 2006, zijnde een stijging van 35,9%. Het jaarlijkse groeipercentage bedraagt 4% met 
uitsluiting van het boekjaar 2005 waar een toename van 11% geregistreerd werd als gevolg van 
terugvordering van de inhaalbedragen.  

- De geraamde inhaalbedragen van het lopende boekjaar zijn in 2005 sterk gestegen tot 3,3 miljoen euro, 
om dan in 2006 negatief te worden. De instellingen hebben in 2005 de volledige betaling ontvangen 
van de alle aan hen verschuldigde bedragen voor de jaren voorafgaand aan 2002.  

- De kamersupplementen, na een stijging met gemiddeld 6% sinds 2003, kennen een lichte daling in 
2006.  

- De relevante forfaitaire bedragen, overeengekomen met het RIZIV, tonen een duidelijke stijging in 
2008 (+22%). 

- De farmaceutische producten nemen elk jaar toe met een gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van 
10,5% tussen 2000 en 2006. Het bedrag ervan verdubbelde van 18,3 miljoen euro in 2000 tot 35,05 
miljoen euro in 2006. 

- De honoraria van de dokters, tandartsen, verplegend personeel en paramedici kenden eveneens een 
forse stijging. Het bedrag liep op van 33,6 miljoen euro in 2000 naar 54,6 miljoen euro in 2006, dat is 
een stijging met 62,7%. 

 
Wat betreft de evolutie van andere opbrengsten laat de tabel 16 een duidelijk stijgende tendens zien voor de 
financiële opbrengsten. Die stegen van 19,3 miljoen euro in 2000 naar 26,2 miljoen euro in 2006, hetzij een 
toename van 35,7 Dit gebeurde dankzij enerzijds de continue verhoging van kapitaal- en interestsubsidies, die 
maar liefst 64% van de financiële opbrengsten binnen de sector voor zich nemen, en anderzijds de positieve 
evolutie van resultaten van de vlottende activa. 
 
De geldbeleggingen laten de psychiatrische ziekenhuizen toe om aanzienlijke meerwaarden te realiseren. 
Bijgevolg zijn de opbrengsten van de vlottende activa toegenomen van 4,4 miljoen euro in 2000 naar 7 miljoen 
euro in 2006, wat neerkomt een groei van 58,1%. 
Deze financiële opbrengsten spelen een belangrijke rol in het financiële evenwicht van ziekenhuizen; de 
financiële crisis en het ongunstig negatieve klimaat van kracht sinds 2008 hebben zeker een negatief effect op 
het resultaat van de sector.  
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Grafiek 16 - Verdeling van de opbrengsten van de psychiatrische ziekenhuizen, boekjaar 2006 
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Grafiek 16.2- Verdeling van financiële opbrengsten, boekjaar 2006 
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Grafiek 16.3 - Verdeling van uitzonderlijke opbrengsten, 2006 
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Tabel 16 - Evolutie van de kosten en opbrengsten van de psychiatrische ziekenhuizen,  
(in euro en in percentage verschil in vergelijking met het vorige boekjaar: 2000-2006 ) 
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3.3.2. Evolutie van de kosten  
 
In de ziekenhuissector vormen de personeelskosten de belangrijkste lasten. Voor de psychiatrische ziekenhuizen 
bedroeg het bedrag van de bezoldigingen en sociale lasten (rekening 62) 765,7 miljoen euro in 2006, zijnde 
69,1% van de totale lasten (grafiek 17). Als we echter de bezoldigingen van uitzendkrachten en personen ter 
beschikking gesteld van het ziekenhuis (rekening 617), de bezoldigingen en premies voor buitenwettelijke 
verzekeringen, buiten een arbeidsovereenkomst (rekening 618) en de bezoldigingen voor geneesheren, 
tandartsen, verplegend personeel en paramedici (rekening 619) meetellen, komen we uit op 824,7  miljoen euro, 
dat zijnde 74,1% van de totale lasten.  
 
 

Grafiek 17 - Psychiatrische ziekenhuizen, verdeling van de lasten, boekjaar 2006 
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De evolutie van het aandeel van de personeelslasten in de omzet geeft een beter zich op hun gewicht in de 
activiteit van de sector: het steeg van 83,7% in 2000 naar 87,2% in 2002, en stabiliseerde zich op 84,5% in 2006 
(Grafiek 18).  
 
In de loop van de periode 2000-2006 kenden de bezoldigingen en sociale lasten een stijging van 39,7%. Die 
groei vond vooral plaats in 2001 en 2002, met een gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van 7% (+12% in 
2005). Die evolutie valt vooral te verklaren door de maatregelen die werden genomen in het kader van de 
sociale akkoorden voor de herwaardering van de bezoldigingen van het verplegend personeel (zie volgend 
hoofdstuk).  
 
De voorraden en leveringen van de sector bedragen 107,9 miljoen euro in 2006, een stijging van 42% ten 
opzichte van jaar 2000. Een grote toename kan worden vastgesteld in 2005 (+18%). Echter, hun aandeel in de 
omzet blijft stabiel (12%, grafiek ….). 
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De diensten en leveringen zijn sterk toegenomen tijdens de bestudeerde periode (82,7 miljoen euro in 2000, 134 
miljoen euro in 2006) en hun bijdrage in het omzetcijfer is toegenomen van 12,6 % in 2000 tot 14,9 % in 2006. 
Een duidelijke groei van de voorzieningen voor risico’s en kosten kan worden vastgesteld vanaf 2004 met een 
piek in 2005 (+52%). 
 
De financiële kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten voor investeringsleningen en voor kredieten op 
kortetermijnkredieten. Ze kenden een sterke stijging in 2005 als gevolg van de toename van de kosten voor 
investeringsleningen (+10%) en in 2006 een lichte daling (-4%).  
 
Het nieuwe financieringssysteem van de ziekenhuizen (betaling via twaalfden) heeft toegelaten om op korte 
termijn het gewicht van schuldsaldo’s af te zwakken, zeker vanaf 2005 waar er sprake was van een 
ineenstorting van de kortetermijnkredieten. Globaal genomen, gezien het globale omzetcijfer in sterkere mate 
toeneemt dan de financiële kosten, vermindert de invloed van de totale financiële kosten (grafiek 18.2).  
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Grafiek 18 – Evolutie van de kosten in % van de omzet 
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3.4. Analyse van de ratio’s 
 
3.4.1 Liquiditeitsratio’s  
 
Met behulp van vier ratio’s, (bedrijfskapitaal, acid test, gemiddelde betalingstermijn van de schuldvorderingen 
en de gemiddelde betalingsduur van de leveranciers), gaan we de liquiditeit van de sector onderzoeken. We 
gaan na in welke mate de realisatie van de activa op korte termijn of het gebruik van de liquide middelen de 
psychiatrische ziekenhuizen in staat zou stellen om hun verplichtingen te vervullen wat betreft betaling op korte 
termijn.  
 
3.4.1.1. Bedrijfskapitaal en thesaurie 
 
Om een beter en vollediger beeld te krijgen van de situatie van de liquiditeiten in de sector, hebben we het 
bedrijfskapitaal91 (BK) vergeleken met de behoefte aan bedrijfskapitaal92 (BBK), wat aantoont welke financiële 
middelen er nodig zijn om de exploitatiecyclus op korte termijn te financieren. Een positieve behoefte aan 
bedrijfskapitaal (BBK) wijst op een financieringsbehoefte van exploitatiecyclus die gefinancierd kan worden 
door het positieve bedrijfskapitaal. Het verschil tussen het bedrijfskapitaal en de behoefte aan bedrijfskapitaal 
bepaalt de netto-thesaurie van de sector93. 
 
Uit de berekeningen van de drie indicatoren (tabel 17 en grafiek 19) blijkt dat het bedrijfskapitaal positief is 
gedurende de volledige bestudeerde periode en jaar na jaar is blijven stijgen met een piek in 2005, waar we een 
gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage optekenen van 29%. Uitgedrukt in percentage van het balanstotaal, nam 
het bedrijfskapitaal elk jaar toe om uit te komen op 39% van het balanstotaal in 2006, terwijl het goed was voor 
25% in 2000. Dat betekent dat, globaal bekeken, de sector van de psychiatrische ziekenhuizen over voldoende 
permanent kapitaal beschikt om de exploitatiebehoeften te financieren. 
 
De aanhoudende stijging van het bedrijfskapitaal en de neerwaartse trend van de behoefte aan bedrijfskapitaal, 
vooral in 2004 en 2005, vertalen zich in een duidelijke verbetering van de netto-thesaurie van de sector vanaf 
2003.  

 

                                                   
91 BK : Liquiditeitsindicator die het overschot aan permanente middelen weergeeft dat beschikbaar is om een deel van de 
exploitatiecyclus te financieren.  
BK= Permanente kapitalen (= eigen vermogen + voorzieningen + schuld LT) – vaste activa, vlottende activa – schulden op korte 
termijn. 
Een BK <0 geeft aan dat er activa op LT gefinancierd moeten worden door de KT. In dat geval is er onvoldoende financiering van 
de vaste activa door de kapitalen op LT. 
92 BBK: meet de mate waarin de vlottende bedrijfssactiva gefinancierd worden door niet-financiële schulden op KT. Dit wordt als 
volgt berekend: niet-financiële vlottende activa (stocks + handelsvorderingen + andere vorderingen + overlopende rekeningen van 
de activa) – niet-financiële schulden op KT (commerciële schulden + voorschotten op bestellingen + schulden met betrekking tot 
belastingen, bezoldigingen en sociale lasten + andere schulden + overlopende rekeningen van het passief). 
93 Netto-thesaurie = BK-BBK. Of geldbeleggingen + liquide middelen waarden – financiële schulden op korte termijn. Dit geeft aan 
of er financiële middelen bestaan om de exploitatie te financieren. 
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Tabel 17- Evolutie van bedrijfskapitaal, BBK en netto-thesaurie 

 2000 2001 ∆% 2002 ∆% 2003 ∆% 2004 ∆% 2005 ∆% 2006 ∆% 

Permanent kapitaal (PK)      981.727.812         1.028.360.193    5%     1.053.997.319    2%     1.094.288.584    4%     1.156.747.076    6%     1.297.233.398    12% 1.345.952.903 4% 

Netto bedrijfskapitaal (NBK)      315.913.755            362.546.137    15%        388.183.263    7%        428.474.527    10%        490.933.020    15%        631.419.341    29%        680.138.847    8% 

Behoefte aan bedrijfskapitaal  
(BBK)      233.563.082            152.588.926    -35%        188.199.126    23%        199.832.114    6%        165.623.305    -17%        124.877.747    -25%        133.104.374    7% 

Netto-thesaurie = NBK-BBK        82.350.673            209.957.211    155%        199.984.137    -5%        228.642.413    14%        325.309.715    42%        506.541.595    56%        547.034.473    8% 

NBK in  % van het 
balanstotaal  25% 27%  28%  29%  32%  37%  39%  

Bron: FOD Volksgezondheid 

 

Grafiek 19 - Bedrijfskapitaal, behoefte aan bedrijfskapitaal en netto-thesaurie 
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3.4.1.2.   Acid test 
 
De berekening van de ratio Acid test94 (Quick ratio) en de ratio liquide middelen in ruime zin (Current 
ratio) geeft aan dat de sector een uitstekende liquiditeitsratio heeft: de vlottende activa maken het 
mogelijk om het dubbele van de schuldbedragen op minder dan een jaar terug te betalen95. (Grafiek 20).  
 

Grafiek 20 – Liquiditeitsratio’s (in strikte en in ruime zin) 
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Als we de regionale verdeling bekijken, blijkt dat de Vlaamse ziekenhuizen een hoger liquiditeitsniveau 
hebben dan die in de andere regio’s (grafiek 21). De Brusselse ziekenhuizen scoren het laagst op de ratio 
acid test, maar er kan een lichte verbetering worden vastgesteld vanaf 2003. Wallonië bekleedt een positie 
tussen die twee in, met een duidelijke verbetering in 2006. Ondanks die regionale verschillen bleef de 
ratio acid test echter hoger dan 1 in de drie regio’s.  
 
Het onderscheid openbare/privéziekenhuizen toont aan dat hoewel de situatie op het vlak van liquiditeit in 
de openbare psychiatrische ziekenhuizen minder goed is dan in de privéziekenhuizen, de ratio boven de 
waarde van 1 blijft tijdens de volledige bestudeerde periode96 (grafiek 22). De verdeling per instelling 
toont aan dat van de 67 ziekenhuizen er slechts zes over onvoldoende liquiditeiten beschikken 
(Grafiek 23).  
 
 
 

                                                   
94 Acid test: ook” liquiditeitsratio in enge zin of quick ratio genoemd, geeft de liquiditeit van het bedrijf weer, zonder de stocks 
mee te rekenen in de analyse. Dit komt overeen met de ratio van de vlottende activa op KT zonder stocks (vorderingen <1 jaar 
liquide middelen + geldbeleggingen op het passief vereist op korte termijn (schuld op KT + regularisatierekening).  
95 Current ratio: ook liquiditeitsratio genaamd in ruime of algemene zin; maakt het mogelijk om na te gaan in welke mate de 
activa op minder dan een jaar het mogelijk maken de schulden op minder dan een jaar terug te betalen. Hij is gelijk aan de 
verhouding tussen de vlottende activa op minder dan een jaar en hetgeen vereist is op korte termijn. 
96 We geven nog mee dat financieringplannen ten gunste van de openbare ziekenhuizen, zoals het « Plan Tonus » opgestart door 
Wallonië, de openbare ziekenhuizen in staat hebben gesteld om hun financiële toestand te verbeteren. 
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Grafiek 21 – Evolutie van de liquiditeitsratio per gewest 
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Grafiek 22 – Evolutie van de liquiditeitsratio: openbare /privéziekenhuizen 
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Grafiek 23 - Acid Test per ziekenhuis, boekjaar 2006 
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3.4.1.3. Rotatie van de klantenvorderingen en leveranciersschulden 
 
De verbetering van de liquiditeit op korte termijn van de psychiatrische ziekenhuizen valt eveneens te 
verklaren doordat de gemiddelde betalingstermijn van de vorderingen globaal lager ligt. Algemeen 
beschouwd geldt dat hoe korter deze termijn, hoe meer de vorderingen een liquide karakter vertonen en 
hoe korter de betalingstermijn van de leveranciers zal zijn97.  
 
In de loop van de bestudeerde periode bedroegen de achterstallige betalingen in de psychiatrische 
ziekenhuizen gemiddeld 64 dagen (tegenover 114 dagen in de algemene ziekenhuizen) en de 
betalingstermijn van de leveranciers bedroeg gemiddeld 97 dagen (118 dagen in de algemene 
ziekenhuizen). 
 
Grafiek 24 toont een duidelijke neerwaartse trend van de gemiddelde betalingstermijn van de 
vorderingen: van 78 dagen in 2000 naar 59 dagen in 200598 en het aantal kredietdagen van de leveranciers 
daalde van 96 naar 89 dagen99 in de loop van dezelfde periode. De classificatie in functie van het gewest 
en volgens het statuut van het ziekenhuis (openbaar/privé) brengt echter vrij aanzienlijke verschillen aan 
het licht. 
 

Grafiek 24 – Evolutie van de gemiddelde termijn voor de betaling van de cliënten en de 
leveranciers 
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97 We merken op dat de gemiddelde betalingstermijn van de vorderingen en van de leveranciers afhangt van de specifieke 
kenmerken van de sector en van de onderhandelingsmacht van de verschillende partijen. 
98 Die termijn bedroeg in 1995 gemiddeld 186 dagen 
99 Die termijn bedroeg in 1995 gemiddeld 115 dagen 
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3.4.1.3.1 Rotatie van de klantenvorderingen 
 
Bij de liquiditeitsratio’s in algemene en strikte zin, houden we ook rekening met de klantenvorderingen 
100. Die vorderingen die de instellingen hebben ten opzichte van derden hebben enkel een liquide karakter 
in die zin dat ze gerecupereerd kunnen worden binnen een redelijke termijn. Vandaar het belang van die 
ratio, die ons kenbaar zal maken met welke snelheid de in het psychiatrisch ziekenhuis uitgevoerde 
prestaties terugbetaald worden.  
 
Tabel 18 geeft de evolutie weer van de gemiddelde betalingstermijn van de cliënten per gewest voor de 
periode 2000-2005. We stellen een aanhoudende sterke afname vast op nationaal en regionaal niveau: het 
aantal kredietdagen van de cliënten daalde van 78 dagen in 2000 tot 59 dagen in 2005 en het gemiddelde 
voor de bestudeerde periode is 64 dagen. 
   

De Vlaamse ziekenhuizen recupereren sneller hun achterstallige betalingen (gemiddelde termijn in 2005 
bedroeg 57 dagen). De Waalse en Brusselse ziekenhuizen hebben grote vooruitgang geboekt, maar de 
gemiddelde betalingsduur voor de prestaties die in hun instellingen werden uitgevoerd, is nog steeds 
langer dan het de Vlaamse ziekenhuizen en dan het vergelijking met het nationaal gemiddelde.  
 
De verdeling op basis van het statuut van de instellingen leert ons dat de privéziekenhuizen de vertraging 
bij het recupereren van hun vorderingen zeer sterk hebben teruggebracht. Ze worden ongeveer een maand 
vroeger betaald dan de openbare ziekenhuizen (Grafiek 25). 

 
Tabel 18 – Gemiddelde betalingstermijn van de vorderingen, per regio 

 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005  Gemiddelde  

Vlaanderen         66            59            55            54          55            51                57     

Wallonië         97            74            69            69          70            74                75     

Brussel      103            80            67            68          69            70                76     

BELGIË        78            65            60            60          61            59                64     
Bron : FOD Volksgezondheid 

 
 

Grafiek 25 – Gemiddelde betalingstermijn van de vorderingen volgens het statuut 
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100 Gemiddelde betalingstermijn van de vorderingen = (vorderingen voor prestaties (400/409)/omzet (70) x 365 dagen 
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3.4.1.3.2.  Rotatie van de leveranciersschulden 101 
 
Deze ratio  toont ons de gemiddelde betalingstermijn van de leveranciers uitgedrukt in aantal dagen dat 
verstrijkt tussen de datum van de aankoop van goederen en diensten en de betaling ervan door het 
ziekenhuis.  
Als die termijn lang is, kan hij: 

- ofwel een weerspiegeling zijn van het vertrouwen dat de leveranciers hebben in de instellingen; 

- ofwel wijzen op financiële druk bij de instelling, zodat in dit geval de betalingstermijn 
weerspiegelt dat de instelling haar verplichtingen op korte termijn niet kan nakomen. 

 
Tabel 19 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal dagen leverancierskrediet per regio. Op 
nationaal vlak bedroeg de termijn waarbinnen de leveranciers betaald werden in de psychiatrische 
ziekenhuizensector in 2006 gemiddeld 97 dagen (118 dagen in de algemene ziekenhuizen). De Vlaamse 
ziekenhuizen betalen hun leveranciers het snelst (gemiddelde van 87 dagen), gevolgd door de Brusselse 
ziekenhuizen (gemiddelde: 90 dagen); de Waalse ziekenhuizen hebben daarentegen de langste termijn 
voor het betalen van het leverancierskrediet (gemiddelde: 119 dagen).  
 
In de openbare ziekenhuizen is de gemiddelde termijn van betaling van de leveranciers sterk gedaald, 
waardoor en het verschil met de privé-ziekenhuizen de afgelopen jaren verkleind is (Grafiek: 26). 
 

Tabel 19 – Rotatie van de schulden aan leveranciers, per regio 
 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   Gemiddelde  
Vlaanderen        92            97            88           84          80            82                87     

Wallonië      100          120          137         152          98          107              119     

Brussel      110            75            93           96          81            86                90     

BELGIË        96          102          103         105          85            89                97     
Bron : FOD Volksgezondheid 

 
Grafiek 26 – Gemiddelde betalingstermijn van de courante schulden 
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De gemiddelde betalingstermijnen van de schulden en van de leveranciers hangen af van de specifieke 
kenmerken van de sector en van de onderhandelingsmacht van de verschillende partijen. In de sector van de 
psychiatrische ziekenhuizen zijn die termijnen normaal in vergelijking met die van de algemene 
ziekenhuizen. Voor de meeste psychiatrische ziekenhuizen bedraagt de termijn voor de betaling van de 

                                                   
101 Rotatie van de schulden aan leveranciers = (commerciële schulden/aankopen (Voorraden (600/8) + diverse goederen en 
diensten (61) ) x 365 dagen 
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vorderingen gemiddeld minder dan 60 dagen en 69% van de ziekenhuizen betalen hun leveranciers in een 
termijn van minder dan 100 dagen (grafiek 26). 
 
We moeten benadrukken dat de vorderingen op minder dan een jaar meer dan 40% van de vlottende activa 
vertegenwoordigen. De psychiatrische ziekenhuizen zouden hun vorderingen nog verder kunnen 
terugdringen, meer bepaald de vorderingen op de verzekeringsinstellingen die van jaar tot jaar toenemen en 
die in 2006 151,3 miljoen euro bedroegen, zijnde 68% van de vorderingen voor prestaties minder dan 1 jaar 
of 18% van de vlottende activa. 
 
De sector beschikt over voldoende liquiditeiten en de kredietkosten op korte termijn zijn erg laag. Het 
verschil tussen de gemiddelde betalingstermijn van de vorderingen en de betaling van leveranciers 
weerspiegelt dus niet een behoefte aan bedrijfskapitaal, maar houdt in dat door zijn leveranciers zo laat 
mogelijk te betalen, de sector maximaal gebruik maakt van het leverancierskrediet voor zijn financiering. 
  
De liquiditeitsratio’s hebben aangetoond dat de sector van de psychiatrische ziekenhuizen zijn 
verbintenissen op korte termijn zal kunnen nakomen dankzij zijn aanzienlijke thesauriemiddelen.  
Dit valt te verklaren door: 

- De betaling van het budget van financiële middelen via twaalfden, in het kader van de invoering 
van het nieuwe financieringssysteem, heeft het zeker mogelijk gemaakt het negatieve effect van de 
facturatietermijnen op de liquiditeiten terug te dringen. 

- De termijn voor de recuperatie van de vorderingen op de patiënten en de verzekeringsinstellingen is 
geleidelijk aan afgenomen; 

- De onbetaalde inhaalbedragen werden gestort vanaf 2005.  
 
Grafiek 27 – Rotatie van de cliëntenvorderingen per instelling, 2005 
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Grafiek 28 – Rotatie van de leveranciersschulden per instelling, 2005 
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3.4.2. Solvabiliteitsratio’s 
 
De solvabiliteit is het vermogen van de instellingen om hun financiële verbintenissen na te komen op korte 
en op lange termijn. Via drie hoofdratio’s kunnen we de financiële soliditeit inschatten van de 
psychiatrische ziekenhuizen: ratio van financiële onafhankelijkheid, globale schuldgraad en schuldgraad op 
lange termijn. 
 
3.4.2.1. Financiële onafhankelijkheidsratio  
 
De belangrijkste indicator van solvabiliteit is de financiële onafhankelijkheidsratio (eigen vermorgen in 
verhouding tot het totaal van het Passief). Deze ratio weerspiegelt het risico van de schuldeisers alsook het 
financieel risico van de instelling102. 
 
Onderzoek van grafiek 29 toont aan dat de psychiatrische ziekenhuizen globaal over een gezonde en 
stabiele financiële situatie beschikken: de ratio van financiële onafhankelijkheid ligt boven de 50% 
gedurende de bestudeerde periode, wat tweemaal hoger is dan de aanvaarde norm van 25% van het totale 
patrimonium103.  
 
Er bestaan echter wel verschillen afhankelijk van de regio en het statuut van het ziekenhuis. De Brusselse 
ziekenhuizen hebben te maken met een zwakke solvabiliteit, vooral in 2003, wanneer we de laagste 
financiële onafhankelijkheidsgraad (29%) optekenen, gevolgd door een duidelijk herstel vanaf 2004.  
 
De Vlaamse ziekenhuizen hadden ieder jaar de beste solvabiliteitssituatie, met een gemiddelde van 54%, 
hoger dan het nationaal gemiddelde. De Waalse ziekenhuizen bevinden zich ergens tussenin, maar kennen 
een dalende tendens tijdens de bestudeerde periode: 52% in 2000 en 49% in 2005. In alle regio’s werd de 
minimale solvabiliteitsnorm van 25% ruimschoots overschreden.  
 
De openbare ziekenhuizen beschikken over specifieke maatregelen om tekorten te dekken, wat zich uit in  
een solvabiliteit die hoger ligt dan die van de privé-ziekenhuizen104. 
Er moet benadrukt worden dat in 2006 vijf ziekenhuizen (waarvan twee in Vlaanderen, twee in Brussel en 
één in Wallonië) een solvabiliteit hadden die lager was dan 25%. 

 
Grafiek 29 – Evolutie van de solvabiliteit  

 

Ratio van financiële  onafhankelijkheid per regio

53%54%54%53%53%
54%55%

50%52%
52% 50% 49%

48%48%

32%

36%38%

34%
36%

34%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vlaanderen Wallonië Brussel BELGIË

 
 

                                                   
102 Die risico’s nemen toe naarmate de waarde van die ratio’s afneemt, dat wil zeggen naarmate de noemer groter wordt.  
103 Een waarde tussen 20% en 25% wordt als voldoende beschouwd. 
104 Tot de eigen fondsen behoren ook de investeringssubsidies. Eenmaal afgeschreven daalt de solvabiliteit. 
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Grafiek 30 - Ratio van financiële onafhankelijkheid volgens het statuut 
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Grafiek 31 – Solvabiliteitsratio per ziekenhuis, boekjaar 2006 
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3.4.2.2 De schuldgraad  
 
Alvorens de rentabiliteit te bestuderen, is het nuttig om na te gaan hoe groot de financiële kosten zijn die de 
sector moet dragen, door de globale schuldgraad te berekenen (schulden op LT + schulden op KT in 
verhouding tot het totale passief) en de schuldgraad op lange termijn per regio en volgens het statuut van de 
instellingen. Hoe hoger die ratio, hoe meer schulden de instelling heeft. Het is eveneens een indicator van 
de mogelijkheden om schulden aan te gaan waarover de sector nog beschikt. Deze ratio vormt een 
aanvulling op de ratio van financiële onafhankelijkheid. 
 

We onderscheiden twee fases in de evolutie van de globale schuldgraad:  

- Tussen 2000 en 2003 nam de globale schuldgraad van de ziekenhuizen in alle regio’s langzaam 
maar zeker toe, met een piek in 2003, het jaar waarin de Brusselse ziekenhuizen de hoogste 
schuldgraad lieten optekenen: 71%. 

- Tussen 2004 en 2006 stellen we een langzaam dalende trend vast. De globale schuldgraad 
neemt echter weer lichtjes toe in 2006, door de stijging van de kortetermijnschulden. 

 
Op regionaal niveau worden de Brusselse ziekenhuizen gekenmerkt door een globale schuldgraad hoger dan 
60% van hun totale patrimonium. De globale schuldgraad van de Waalse ziekenhuizen bedraagt 50% aan 
het einde van de periode. De Vlaamse ziekenhuizen hebben daarentegen de laagste schuldgraad, die stabiel 
blijft op 46%.  
 
Om de financiële schuld te bepalen, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de schulden op 
korte en die op lange termijn. Zoals blijkt uit tabel 20 blijft de schuldgraad op lange termijn, die vooral 
bestaat uit schulden aan kredietinstellingen105, stabiel op nationaal vlak tussen 2000 en 2005 (32%). In 2006 
stellen we een sterke stijging vast (de schuldgraad op lange termijn bereikt 40,4%) die verklaard wordt door 
de toenemende schulden van de Vlaamse ziekenhuizen (41,4%) en de Brusselse ziekenhuizen (62,0%). 
 

Tabel 20 – Evolutie van de schuldgraad 
 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006  

 Globale schuldgraad                

Vlaanderen  45,0% 45,9% 46,8% 47,3% 46,0% 46,5% 47,1% 

 Wallonië 48,2% 48,2% 49,9% 52,2% 51,7% 50,9% 49,5% 

 Brussel  67,6% 63,6% 66,2% 70,9% 66,0% 62,1% 63,7% 

 BELGIË  46,9% 47,4% 48,6% 50,0% 48,7% 48,4% 48,6% 

Schuldgraad op LT        

Vlaanderen  31,5% 32,6% 33,1% 33,0% 32,6% 32,4% 41,4% 

Wallonië 29,2% 29,4% 28,7% 29,6% 30,3% 30,8% 34,5% 

 Brussel  46,6% 45,3% 46,8% 48,8% 48,9% 47,1% 62,0% 

BELGIË 31,5% 32,3% 32,5% 32,8% 32,8% 32,7% 40,4% 
Bron : FOD Volksgezondheid 

 
 

                                                   
105 De schulden bij de kredietinstellingen vertegenwoordigen meer dan 80% van de schulden op lange termijn (83% in 2006). 
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3.4.3. Analyse van de rentabiliteit 
 
De Belgische ziekenhuizen zijn allemaal (privé en openbaar) verenigingen zonder winstoogmerk. Er 
worden geen dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders, de eventuele winsten worden opnieuw 
geïnvesteerd door de instelling. 
 
In die context moet de analyse van de economische rentabiliteit van de ziekenhuizen met de nodige 
voorzichtigheid worden uitgevoerd. Het is natuurlijk zo dat gezondheid geen koopwaar is, maar de 
optimalisering van de ziekenhuisuitgaven is onontbeerlijk, vooral in een context waarin de uitgaven voor 
gezondheidszorg toenemen en de overheden voorzichtig moeten omspringen met hun budget. 
 
Zo kan de rentabiliteit van de psychiatrische ziekenhuizen bestudeerd worden aan de hand van het 
exploitatieresultaat (rubriek III van de resultatenrekening), het courant resultaat (rubriek VI van de 
resultatenrekening), het resultaat van het boekjaar (rubriek IX van de resultatenrekening), en de netto-
marge. 
 
 
3.4.3.1. Exploitatieresultaat 
 
Het percentage psychiatrische ziekenhuizen met een negatief globaal exploitatieresultaat bedroeg in 2006 
36%, dat zijnde 24 instellingen. Na een uitstekende prestatie in 2000 (+ 13,3 miljoen), nam het globale 
exploitatieresultaat af in 2001 en 2002 (-4,5 miljoen), waarbij 39% van de ziekenhuizen kende een negatief 
resultaat kende. Vanaf 2003 verbeterde het exploitatieresultaat, vooral in 2004. Het overschot bedroeg toen 
10,5 miljoen en het percentage ziekenhuizen met een negatief resultaat daalde van 41% in 2003 naar 25% in 
2004.  
 
 Tabel 21 – Evolutie van de resultaten en percentage van de ziekenhuizen met een negatief resultaat 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Exploitatieresultaat 
     
13.295.595     

-         
171.485     

-    
4.513.940     

       
1.728.183     

     
10.425.866     

       
4.813.148     

          
426.890    

Percentage negatief 
resultaat 30% 42% 39% 41% 25% 35% 36% 

                

Courant resultaat  
     
18.703.537     

       
8.471.202     

     
1.309.185     

       
6.864.328     

     
16.428.050     

     
14.455.975     

     
13.536.436    

Percentage negatief 
resultaat 29% 30% 36% 33% 28% 23% 20% 
                

 Resultaat van het boekjaar  
     
70.117.267     

     
14.229.848     

     
7.732.692     

     
23.669.122     

     
33.047.222     

     
31.493.322     

     
23.070.259    

Percentage negatief 
resultaat 
 

16% 
 

25% 
 

30% 
 

26% 
 

16% 
 

14% 
 

15% 
 

  Bron : FOD Volksgezondheid 
 
De verdeling per regio toont aan dat het exploitatieresultaat van de Vlaamse ziekenhuizen negatief was 
gedurende drie opeenvolgende boekjaren (2001, 2002 en 2003). In 2000 kende één Vlaams ziekenhuis op 
drie een exploitatietekort. Tussen 2001 en 2003 liep het tekort nog op, met 44% Vlaamse ziekenhuizen die 
een tekort vertoonden. Die trend werd omgebogen vanaf 2004, toen het exploitatieresultaat positief werd.  
Toch kende bijna 40% van de ziekenhuizen een tekort in 2005. Er moet echter benadrukt worden dat van de 
38 psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen vijf instellingen in 2006 een globaal blijvend structureel 
tekort hadden van 4,2 miljoen euro. 
 
De Waalse ziekenhuizen slaagden erin om vanaf 2003 een exploitatieoverschot te realiseren, na een tekort 
in 2001, toen 40 % van de ziekenhuizen een tekort liet optekenen.  
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In 2004 lieten slechts 3 van de 21 instellingen een tekort optekenen. Dat resultaat ging echter achteruit in 
2005: toen vertoonde 33% van de ziekenhuizen een tekort, en in 2006: toen lieten vier ziekenhuizen samen 
een verlies optekenen van 3,3 miljoen euro. 
 
De negen ziekenhuizen van de regio Brussel kenden globaal bekeken een positief exploitatieresultaat over 
de volledige bestudeerde periode, met uitzondering van boekjaar 2002, toen 44% van de ziekenhuizen een 
tekort kenden.  
Die algemene prestatie valt echter toe te schrijven aan zes instellingen: drie Brusselse ziekenhuizen lieten 
een verlies optekenen.  
 

Grafiek 32 - Percentage ziekenhuizen met een tekort, per regio 
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Tabel 22 –Evolutie van de resultaten per regio 
 

Bron : FOD Volksgezondheid 
 

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vlaanderen  Exploitatieresultaat -         2.564.569  -   2.557.973     -     2.068.451          7.450.873          3.578.941              1.416.642    

  
 Vervangen  door courant  
resultaat             4.448.403         1.843.900          2.617.694        12.894.433        12.004.575              3.347.459    

  
 Resultaat van het 
boekjaar             4.506.626         5.776.685        16.485.308        23.417.202        21.448.235              7.413.987    

                

Wallonië  Exploitatieresultaat            1.260.563    -   1.323.296           3.366.166          2.459.622    -        124.279    -            260.651    

  
 Vervangen door courant 
resultaat            3.086.725           363.469           4.141.244          3.461.012          1.426.984              8.405.019    

  
 Resultaat van het 
boekjaar            7.675.706         2.568.129          6.015.546          8.723.656          9.040.717    

         
15.103.937    

                

Brussel  Exploitatieresultaat            1.132.543    -      632.671              430.469             515.371          1.358.486                 478.135    

  
 Vervangen door courant 
resultaat              935.024    -      898.184              105.390              72.604           1.024.416                 228.545    

  
 Resultaat van het 
boekjaar            2.045.752    -      612.122           1.168.268             906.364          1.004.370                 552.335    
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De vergelijking op basis van het statuut toont een structureel tekort aan in de openbare ziekenhuizen tijdens 
de geanalyseerde periode (Tabel 23). In 2006 wordt een duidelijke terugval opgetekend: zes openbare 
ziekenhuizen (drie in Wallonië en drie in Vlaanderen, zijnde twee openbare ziekenhuizen op drie) lieten 
samen een verlies optekenen van 8 miljoen euro, en drie van die instellingen lieten een exploitatietekort 
optekenen gedurende zeven opeenvolgende boekjaren.  
 
 

Tabel 23 – Evolutie van de resultaten op basis van het statuut 
 

Openbare ziekenhuizen 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Exploitatieresultaat 
 

-  808.461 -  4.633.482    -  3.049.371    
                

216.881    - 525.159    -  3.153.674    - 6.473.895    
 Vervangen door courant  

      resultaat 
 

1.365.464 - 2.299.950    -  747.264    
             

2.199.148    
         

1.690.639    -  1.715.311    -4.525.040    

 Resultaat van het boekjaar 
 

16.075.002 - 893.752    
          

2.703.228    
           

12.935.575    
                  

8.501.846    
                  

4.961.150    
                

1.845.454    

Privéziekenhuizen 

 

            

 Exploitatieresultaat 
 

14.102.408 
               

4.462.018    - 1.464.569    
                

636.131    
                

10.084.882    
                  

7.966.822    
                

8.108.021    
 Vervangen door courant  

     resultaat 
 

17.335.754 
             

10.770.103    
          

2.056.449    
             

4.665.180    
                

14.732.767    
                

16.171.285    
              

16.506.062    

Resultaat van het boekjaar 
 

 
54.033.574 

 

             
15.121.836 

    

          
5.029.465 

    

           
10.733.547 

    

                
24.545.376 

    

                
26.532.171 

    

              
21.224.805 

    
Bron : FOD Volksgezondheid 
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3.4.3.2. Het courant resultaat  
 
Door het financiële resultaat (financiële kosten en opbrengsten) bij het exploitatieresultaat 
(bedrijfsopbrengsten en-kosten) te voegen, verkrijgen we het courant resultaat. 
 
De positieve invloed van de financiële opbrengsten is opmerkelijk in de sector van de psychiatrische 
ziekenhuizen. Tijdens de bestudeerde periode wordt het negatief exploitatieresultaat namelijk omgezet in 
een positief courant resultaat dankzij de aanzienlijke financiële opbrengsten die de sector heeft gerealiseerd. 
Zo daalde het percentage psychiatrische ziekenhuizen met een verlies van 29% in 2000 naar 20% in 2006, 
waardoor de sector een globaal overschot liet optekenen van 13,5 miljoen euro. 
 
De verdeling volgens het statuut toont aan dat de openbare ziekenhuizen een globaal tekort blijven 
vertonen, vooral in de loop van boekjaren 2005 en 2006, hetgeen aantoont hoe belangrijk de financiële 
kosten zijn in die ziekenhuizen.  
 
De financiële opbrengsten hebben daarentegen een belangrijk gewicht in de privéziekenhuizen : het courant 
resultaat is positief gedurende de hele periode en het overschot bedroeg 16,5 miljoen euro in 2006. Als we 
het  courant resultaat vergelijken in functie van de regio’s, stellen we een verbetering van het resultaat vast 
in Vlaanderen en in Wallonië.  
 
 

Grafiek 33 - Percentage ziekenhuizen met een courant tekort, per regio 
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Grafiek 34 – Evolutie van de resultaten per regio 
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Grafiek 35 - Evolutie van de resultaten volgens het statuut 
Openbare ziekenhuizen/privéziekenhuizen 
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3.4.3.3. Resultaat van het boekjaar  
 
Het resultaat van het boekjaar (rubriek IX van de resultatenrekening) wordt verkregen door rekening te 
houden met de uitzonderlijke producten en kosten. Gedurende elk jaar van de beschouwde periode was 
het resultaat van het boekjaar in de psychiatrische ziekenhuizen positief.  
 
De daling van de exploitatieresultaten en de courante resultaten tussen 2000 en 2002 komt ook tot uiting 
in het resultaat van het boekjaar, dat gedaald is van 70,1 miljoen naar 7,7 miljoen euro en het percentage 
ziekenhuizen met een tekort steeg van 16% in 2000 naar 36% in 2002.  
 
Vanaf 2003 kunnen we een zeer uitgesproken verbetering vaststellen, met een overschot van 33 miljoen 
in 2004. Boekjaar 2006 werd afgesloten met een winst van 23 miljoen euro en het percentage 
ziekenhuizen dat verlies leed, lag nog maar half zo hoog (15% in 2006 in plaats van 30% in 2002).  
 
Die prestatie blijkt echter vooral het resultaat te zijn van de evolutie in de privéziekenhuizen, die het 
boekjaar 2006 afsluiten met een overschot van 21,2 miljoen. Het resultaat van het boekjaar van de 
openbare ziekenhuizen blijft positief, maar kent daarentegen sinds 2003 wel een dalende trend.  
De verdeling per gewest toont aan dat de Brusselse ziekenhuizen slecht presteren: 33% leed verlies in 
2005. Boekjaar 2002 geeft het resultaat weer van het moeilijkste jaar voor de psychiatrische ziekenhuizen, 
ongeacht het gewest en hun statuut: één ziekenhuis op drie leed verlies.  

  
Grafiek 36 - Percentage ziekenhuizen die verlies leden, per gewest 
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Grafiek 37 – Resultaat van het boekjaar per instelling, boekjaar 2006 

 

Résultat de l'exercice par établissement, exercice 2006

-2.000.000 

-1.000.000 

-  

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65



 101 

3.4.3.4. Netto-marge  
 
Aan de hand van de netto marge kunnen we zien hoe efficiënt de ziekenhuizen zijn op relatieve basis. Die 
netto-marge is de verhouding tussen het exploitatieresultaat en de omzet (70) en andere 
bedrijfsopbrengsten. 
De waarde van de netto-marge van de psychiatrische ziekenhuizen wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de 
verpleegdagprijs, die goed is voor bijna 90% van de omzet. De invloed van de erelonen op de netto-marge 
is niet erg significant, want hun aandeel in de omzet bedraagt minder dan 6%. 
  
Als we de psychiatrische ziekenhuizen bekijken per gewest, stellen we extreme evoluties vast: de netto 
marge van de Vlaamse ziekenhuizen liep gedurende drie opeenvolgende boekjaren terug (2001, 2002 en 
2003). Er trad een verbetering op in 2004 en in 2005, maar in 2006 was er opnieuw een terugval. 
De Waalse ziekenhuizen laten voor de bestudeerde periode een positieve netto-marge optekenen, met 
uitzondering van boekjaar 2002. De Brusselse ziekenhuizen realiseerden hun grootste marge in 2000 
(2,9%) en in 2005 (2,1%). Dezelfde dalende tendens kan worden vastgesteld in 2006.  
 
De classificatie op basis van het statuut van de ziekenhuizen toont aan dat de openbare ziekenhuizen 
gekenmerkt worden door een negatieve marge gedurende bijna de hele periode 2000-2006.  
De privéziekenhuizen zijn er daarentegen wel in geslaagd hun marge te verbeteren vanaf 2003; die 
stabiliseerde zich rond de 1% tot in 2006.  
 

Grafiek 38 – Evolutie van de netto-marge per gewest 
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Grafiek 39 – Evolutie van de netto-marge volgens het statuut 
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Conclusie 
 
De analyse van de prestaties in de sector wijst uit dat, los van de verschillen die werden vastgesteld 
afhankelijk van de regio en van het statuut (openbaar of privé), de psychiatrische ziekenhuizen globaal 
gezien een gezonde balansstructuur hebben en een solide en stabiele financiële situatie, wat erop wijst dat 
het financieel beheer op een ernstige manier wordt aangepakt in heel de sector. 
 
De analyse van de balans toont een significante stijging aan van het aandeel van de materiële vaste activa 
in het totale actief, wat wijst op het grote aantal investeringen  dat werd werden gedaan door de 
psychiatrische ziekenhuizen om het niveau van de exploitatiemiddelen te hernieuwen en op peil te 
houden. Dit was mogelijk dankzij onder andere de investeringssubsidies die werden toegekend door de 
overheden en de leningen die werden aangegaan bij kredietinstellingen, onder andere. 
 
Wat de vlottende activa betreft, wordt de sector gekenmerkt door veel geldbeleggingen en een sterke 
stijging van de liquide middelen tijdens de bestudeerde periode. Dankzij een verbetering op het vlak van 
de liquide middelen kon de sector vooral zijn kortetermijnschulden bij de kredietinstellingen 
verminderen. 
 
De structuur van de omzet wijst erop dat de psychiatrische ziekenhuizen sterk afhankelijk zijn van het 
budget van financiële middelen. Desondanks vertonen de farmaceutische producten en de honoraria een 
aanhoudend stijgende tendens en hun aandeel in de omzet blijft stijgen.  
De analyse van de kosten heeft aangetoond dat de personeelskosten de grootste last blijven van de 
psychiatrische ziekenhuizen: ze stabiliseren zich op 85% van de omzet.  
 
Onderzoek van de belangrijkste financiële ratio’s toonde aan dat de sector:  

- over voldoende liquide middelen beschikt om de schulden op korte termijn te dekken en de 
exploitatiebehoeften te financieren dankzij een groot aantal geldbeleggingen en beschikbare 
waarden.  

Het netto bedrijfskapitaal is positief en is blijven stijgen doorheen de bestudeerde periode. De 
berekening van de ratio Acid test (Quick ratio) en de liquiditeitsratio tonen eveneens in ruime zin 
aan dat de toestand van de liquide middelen in de sector uitstekend is. 

De inspanningen die de FOD Volksgezondheid sinds 2005 heeft geleverd om de achterstand weg 
te werken op het vlak van achterstallige betalingen, en de daling van de gemiddelde termijn 
waarop de schuldvorderingen worden betaald, hebben zeker bijgedragen tot een grotere liquiditeit 
in de sector. 

- over een uitstekende solvabiliteit beschikt, de schuldenlast van de sector op lange termijn is 
globaal bekeken beperkt. 

 
De analyse van de rentabiliteit toont aan dat boekjaar 2002 de resultaten weergeeft van het moeilijkste 
jaar voor de psychiatrische ziekenhuizen, ongeacht hun regio of statuut: het percentage psychiatrische 
ziekenhuizen met een negatief exploitatieresultaat bedroeg in 2006 36%, zijnde 24 instellingen. De 
terugval van het exploitatieresultaat trof vooral de ziekenhuizen in Vlaanderen (één Vlaams ziekenhuis op 
drie liet een tekort optekenen). 
 
Dankzij de aanzienlijke financiële opbrengsten die de sector realiseerde, werd het negatieve 
exploitatieresultaat echter omgezet in positieve courante resultaten tijdens de periode 2000-2006. De 
financiële situatie werd duidelijk beter vanaf 2003, want het percentage ziekenhuizen met een tekort nam 
met de helft af. De sector is erin geslaagd een overschot te realiseren van 33 miljoen euro in 2004, en 
boekjaar 2006 werd afgesloten met een winst van 23 miljoen euro. We moeten er echter op wijzen dat die 
prestatie vooral het resultaat blijkt te zijn van de evolutie in de privéziekenhuizen. Het resultaat van het 
boekjaar van de openbare ziekenhuizen vertoont, hoewel het globaal bekeken positief blijft, sinds 2003 
een dalende tendens.  
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Hoofdstuk IV. Werkgelegenheidsstructuur en personeelslasten 
 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de analyse van de werkgelegenheidsstructuur en van de arbeidsvoorwaarden 
in de sector van de psychiatrische ziekenhuizen. We leggen hier de nadruk op de evolutie van de 
werkgelegenheidsstructuur afhankelijk van de categorie en de graad-functie van het personeel, het belang 
van deeltijds werk, de evolutie van het personeelsverloop en van de kwalificaties, de structuur van de 
loonlasten, het gemiddelde aantal personeelsleden per bed en per opname en de evolutie van de bruto 
toegevoegde waarde. 

 
4.1. Personeelsbestand  
 
De gezondheidssector is een belangrijke werkgever in België. Hij stelt 183.000 personen te werk, dat is 
bijna 4% van de actieve bevolking in 2005. Waren meer dan 21.000 mensen werkzaam in de 
psychiatrische ziekenhuizen, zijnde 12% van de totale tewerkstelling in de ziekenhuissector.  
Het aandeel van de psychiatrische privéziekenhuizen in de tewerkstelling bedraagt 81%, tegenover 19% 
voor de openbare ziekenhuizen.  
De verdeling per regio toont aan dat het aandeel van Vlaanderen 66% bedraagt, tegenover 29% voor 
Wallonië en 5% voor Brussel. 

 
In de loop van de periode 2000-2005 stellen we een gelijkmatige stijging vast van de tewerkstelling, 
zowel in de privéziekenhuizen (+ 24%) als in de openbare ziekenhuizen (+28%). De opsplitsing van het 
personeel volgens de grootte van de instellingen toont aan dat meer dan één werknemer op twee 
tewerkgesteld is in een ziekenhuis met meer dan 300 bedden.  
 
Tabel 24 splitst de personeelsbestanden op in privésector of openbare sector, op basis van de regio en van 
de grootte van de instellingen, uitgedrukt in aantal bedden. 
 

Tabel 24 - Evolutie van het aantal fysieke personen 
 

PSYCHIATRISCHE 
ZIEKENHUIZEN  2000   2001   2002   2003   2004   2005  

Openbaar       4.408          4.215          3.907          4.198          4.513          4.271    

Privé      15.555         16.683         15.829         14.732         15.178         17.236    
       

Vlaanderen      12.384         12.679         12.924         11.578         11.711         13.926    

Wallonië       6.702          7.000          6.087          6.279          6.806          6.527    

Brussel          877          1.219             725          1.074          1.175          1.053    
       

MINDER DAN 200 
BEDDEN       5.123          5.344          5.690          4.872          4.942          4.860    

200-299 BEDDEN       3.744          5.203          4.432          4.365          5.317          5.530    

300-449 BEDDEN       6.166          6.602          6.243          6.172          5.903          6.031    

450 BEDDEN EN +       4.930          3.749          3.371         3.522          3.530          5.086    

België      19.963         20.898         19.736         18.931         19.691         21.507    
Bron: FOD Volksgezondheid  
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De evolutie van de tewerkstelling kan worden weergegeven door het aantal personeelsleden uit te drukken 
in betaalde voltijdsequivalenten (VTE). In de loop van de periode 2000-2005 steeg het aantal 
werknemers, uitgedrukt in VTE’s, van 13.350 naar 15.407, dat is een toename met 15%. Die toename kan 
worden verklaard door een stijging met 19% in de grootste privéziekenhuizen en doet zich vooral voor in 
Vlaanderen, waar een stijging wordt opgetekend van 20%.  
 
We vermelden hierbij dat het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat nodig is in de 
zorgeenheden en in sommige medisch-technische diensten wordt vastgelegd in het kader van de 
toepassing van de erkenningsnormen.  
Bij de verdeling van het Budget van onderdeel B2 moeten die normen worden nageleefd. Voor de 
psychiatrische ziekenhuizen zijn de personeelsnormen die worden toegepast de volgende:  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen 
d = daghospitalisatie, n = nachthospitalisatie 

Diensten VTE / 
bedden 

Bezettingsgraad 

A (d+n) 16/30 tussen 80 en 100 % 

A (d) 10/30 tussen 80 en 100 % 

A (n) 11/30 tussen 80 en 100 % 

T (d+n) 20/60 tussen  80 en 100 % 

T (d) 11,25/60 tussen  80 en 100 % 

T (n) 12,37/60 tussen 80 en 100 % 

T (Vp) 12/30 tussen 80 en 100 % 

K (d+n) 26/20 tussen 70 en 100 % 

K (d) 13/20 tussen 70 en 100 % 

K (n) 13/20 tussen 70 en 100 % 

Sp psycho-geriatrische aandoeningen 17,16/30 tussen 80 en 100 % 
Directie Nursing 1 per ziekenhuis voor de ziekenhuizen van 150 

bedden en minder 
Middenkader 1 per 150 bedden voor de ziekenhuizen van meer 

dan 150 bedden 
IB volwassenen: dienst voor intensieve 

behandeling van psychiatrische patiënten 
15 per eenheid van 8 bedden 
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Tabel 25 – Evolutie van het aantal VTE’s 
 

Psychiatrische 
ziekenhuizen  2000   2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  % 

Openbaar 
         

3.171,44    
         

3.060,64    -3,6% 
          

3.115,88    1,8% 
          

3.183,47    2,1% 
          

3.453,18    7,8% 
          

3.248,54    -6,3% 

Privé 
       

10.179,00    
       

10.674,52    4,6% 
        

10.772,99    0,9% 
        

10.992,19    2,0% 
        

10.802,85    -1,8% 
        

12.158,95    11,2% 
            

Vlaanderen 
         

8.169,97    
         

8.348,10    2,1% 
          

8.500,46    1,8% 
          

8.597,70    1,1% 
          

8.637,08    0,5% 
          

9.782,63    11,7% 

Wallonië 
         

4.390,97    
         

4.621,54    5,0% 
          

4.734,22    2,4% 
          

4.766,57    0,7% 
          

4.782,03    0,3% 
          

4.860,48    1,6% 

Brussel 
            

789,50    
            

765,52    -3,1% 
             

654,19    -17,0% 
             

811,39    19,4% 
             

836,92    3,1% 
             

764,38    -9,5% 

            
MINDER DAN 200 

BEDDEN 
         

3.335,71    
         

3.472,68    3,9% 
          

3.369,68    -3,1% 
          

3.537,99    4,8% 
          

3.536,62    0,0% 
          

3.507,41    -0,8% 

200-299 BEDDEN 
         

2.558,71    
         

3.168,74    19,3% 
          

3.296,08    3,9% 
          

3.327,39    0,9% 
          

3.723,36    10,6% 
       

3.815,83    2,4% 

300-449 BEDDEN 
         

3.990,07    
         

4.561,02    12,5% 
          

4.635,22    1,6% 
          

4.677,04    0,9% 
          

4.366,62    -7,1% 
          

4.340,54    -0,6% 

450 BEDDEN EN + 
         

3.465,95    
         

2.532,72    -36,8% 
          

2.587,89    2,1% 
          

2.633,24    1,7% 
          

2.629,43    -0,1% 
          

3.743,71    29,8% 

België 
     

13.350,44         13.735,16    2,8%      13.888,87    1,1%      14.175,66    2,0%      14.256,03    0,6%      15.407,49    7,5% 
Bron : FOD Volksgezondheid  
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4.2. Werkgelegenheidsstructuur 
 
4.2.1. Deeltijdse arbeid  
 
Wanneer er rekening wordt gehouden met de arbeidsduur blijkt dat deeltijdse arbeid erg gangbaar is in de 
psychiatrische ziekenhuizen, en geldt voor bijna een werknemer op twee. Die trend zet zich jaar op jaar 
verder en het aandeel deeltijdse arbeid in de totale arbeid is gestegen van 45% naar 49% tussen 2000 en 
2005. Halftijdse arbeid is de populairste vorm, bijna een kwart van de werknemers kiest ervoor, en het 
aantal personen dat deeltijds werkt >= 75% en <100% neemt duidelijk toe: van 15% in 2000 naar 20% in 
2005. 

Tabel 26 – Verdeling van de deeltijdse arbeid 
 

 PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN   2000   2001   2002   2003   2004   2005  

Aantal fysieke personen < 50 % 3,5% 3,0% 3,0% 3,2% 3,6% 5,6% 

Aantal fysieke pers. die deeltijds werken >= 50 % en < 75 % 26,4% 26,1% 25,8% 25,3% 25,4% 23,4% 

Aantal fysieke pers. die deeltijds werken >= 75 % en < 100% 15,1% 15,0% 16,8% 18,2% 18,6% 19,6% 

Aantal personen die voltijds werken 54,9% 55,9% 54,4% 53,2% 52,4% 51,4% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Bron: FOD Volksgezondheid 

 
De coëfficiënt VTE in verhouding tot de totale tewerkstelling is een andere benadering die het mogelijk 
maakt de structuur van de tewerkstelling in de sector te bestuderen106. 
 
Voor alle psychiatrische ziekenhuizen samen bedraagt de coëfficiënt VTE/arbeidsplaats gemiddeld 70% 
(68,8% voor de algemene ziekenhuizen). Hij ligt hoger in de openbare ziekenhuizen (75% tegenover 69% 
in de privéziekenhuizen). Op regionaal vlak heeft Brussel de hoogste coëfficiënt: 77% tegenover 72% 
voor Wallonië en 69% in Vlaanderen. De verdeling volgens de grootte van de ziekenhuizen toont aan dat 
deeltijdse arbeid toeneemt naarmate de instellingen groter zijn. 

 
Tabel 27 - Coëfficiënt VTE / Arbeidsplaats 

 
PSYCHIATRISCHE 

ZIEKENHUIZEN  2000   2001   2002   2003   2004   2005  

OPENBAAR         0,72             0,73             0,80             0,76             0,77             0,76     

PRIVE         0,65             0,64             0,68             0,75             0,71             0,71     
        

Vlaanderen         0,66             0,66             0,66             0,74             0,74             0,70     

Wallonië         0,66             0,66             0,78             0,76             0,70             0,74     

Brussel         0,90             0,63             0,90             0,76             0,71             0,73     
        

MINDER DAN 200 BEDDEN         0,65             0,65             0,59             0,73             0,72             0,72     

200-299 BEDDEN         0,68             0,61             0,74             0,76             0,70             0,69     

300-449 BEDDEN         0,65             0,69             0,74             0,76             0,74             0,72     

450 BEDDEN EN +         0,70             0,68             0,77             0,75             0,74             0,74     
Totaal  Psychiatrische 
ziekenhuizen          0,67             0,66             0,70             0,75             0,72             0,72     
Totaal Algemene 
ziekenhuizen          0,63             0,64             0,72             0,73             0,70             0,71     

Bron: FOD Volksgezondheid 

                                                   
106Globaal bekeken bedraagt de coëfficiënt VTE/arbeidsplaats in de gezondheidszorgsector gemiddeld 0,75. Cfr. « De non-
profitsector in België, Koning Boudewijnstichting, 2001 ». 
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4.2.2. Personeelsverloop 
 
Niet alleen deeltijdse arbeid is belangrijk, er moet ook worden nagedacht over het tempo waaraan de 
psychiatrische ziekenhuizen hun personeelsbestand vernieuwen, door het percentage personeelsverloop 
berekenen107. Dat is de verhouding tussen de uitstroom en het aantal personeelsleden in de instelling.  
Grafiek 40 toont aan dat het verlooppercentage stabiel was in de loop van de bestudeerde periode. Het 
globale verloop van de psychiatrische ziekenhuizen bedraagt gemiddeld 20% en ligt iets hoger dan in de 
algemene ziekenhuizen. Er bestaan echter grote verschillen tussen de gewesten en tussen instellingen.  
 
Het verlooppercentage wordt gezien als een instrument om het sociaal klimaat te meten. Een groot 
verloop wijst echter niet noodzakelijk op sociale malaise, men moet voorzichtig tewerk gaan bij de 
interpretatie en rekening houden met de specifieke kenmerken van de sector en met de diversiteit van de 
organisaties. Enerzijds kan de uitstroom van personeel namelijk verklaard worden door veranderingen in 
de organisatie en door reaffectaties naar andere opvangstructuren zoals PVT’s en IBW. Anderzijds kan 
een groot personeelsverloop ook verklaard worden door persoonlijke of familiale redenen of door 
ontslagen tijdens de stageperiode.  
 
Het is echter belangrijk te benadrukken dat de volgende factoren vaak worden aangehaald als reden voor 
een groot verloop in de categorie verzorgend personeel: hoge werklast, tijdsdruk, gebrek aan erkenning, 
onvoldoende ondersteuning door de meerderen, gebrek aan autonomie in de afbakening van het werk, 
onveranderbare en onregelmatige uurrooster108…etc. 
 
Tabel 28 - Evolutie van het personeelsverloop, per regio, status en de grootte van de ziekenhuizen 

 

  2001   2002   2003   2004   2005  

Vlaanderen 18,2 18,7 18,3 18,8 18,0 

Wallonië 26,9 28,0 30,9 26,9 29,4 

Brussel 35,6 31,9 32,2 28,9 28,0 

België 22,0 22,4 23,1 22,0 22,0 

      

PUBLIC 26,3 27,5 28,7 25,7 28,5 

PRIVE 20,9 21,0 21,6 20,9 20,4 

      

MOINS 200 LITS 24,3 26,8 24,3 24,8 22,4 

200-299 LITS 28,2 26,3 32,0 25,2 26,8 

300-449 LITS 11,9 13,7 13,0 14,6 14,3 

450 LITS ET + 30,3 27,3 28,6 26,2 25,8 
 
 

                                                   
107 Het verloop wordt beschouwd als een instrument om het sociaal klimaat te meten. Het wordt berekend aan de hand van 
de verhouding tussen de uitstroom en het personeelsbestand van de instelling.  
108 S. Stordeur –W. D’hoore, (2009), « Améliorer les situations de travail par l’organisation en le management, Ecole de Santé 
publique, Université catholique de Louvain, Brussel. 
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Grafiek 40– Evolutie van het personeelsverloop 
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Grafiek 41 – Personeelsverloop per instelling 
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4.2.3. Verzorgend personeel per bed 
 
Aan de hand van de ratio gemiddeld aantal personeel per bed (aantal VTE’s/aantal bedden) kunnen we het 
aantal personeelsleden en de evolutie ervan nagaan, rekening houdend met de evolutie van de 
opnamecapaciteit van de psychiatrische ziekenhuizen. We hebben die ratio berekend voor het verzorgend 
personeel dat aan de ziekenhuisdiensten is toegewezen (kostenplaats 200 tot 499).  
 
Met verzorgend personeel bedoelt men de volgende categorieën : hoofd van de verpleegkundige diensten 
(directie nursing), verpleegkundige diensthoofd (middenkader), hoofdverpleegkundige, gegradueerde 
verpleegkundigen, gebrevetteerde en ziekenhuisverpleegkundigen alsook de andere zorgkundigen zoals: 
opvoeder (Psy), onderwijzer (Psy), ziekenoppas of zorghulp, kinderverzorgster, ziekenhuissecretaresse 
(van de zorgeenheid), student en logistiek assistent. De uitbreiding van deze definitie naar het geheel van 
verplegend personeel in alle diensten heeft als gevolg een hogere personeelsformatie.  
 
Voor de gehele sector is de gemiddelde personeelsbezetting per erkend bed tussen 2000 en 2005 gestegen 
van 0,34 VTE/bed naar 0,46 VTE/bed (0,7 voor de algemene ziekenhuizen).  
 
Er kunnen echter verschillen worden vastgesteld tussen openbare en privéziekenhuizen, en tussen de 
regio’s. Zo worden de openbare ziekenhuizen gekenmerkt door een iets lagere personeelsgraad dan de 
privéziekenhuizen, maar we stellen een inhaalbeweging vast vanaf 2004.  
 
De verdeling per regio toont aan dat Wallonië in 2005 gemiddeld meer personeel per bed telde (0,48) dan 
Vlaanderen (0,44). Brussel had het laagste gemiddelde aantal personeel per bed (0,39).  
 
De classificatie op basis van de grootte toont aan dat het verzorgend personeel per bed stijgt naarmate de 
instelling groter is, met uitzondering van de grote ziekenhuizen (van 450 bedden en meer), die de laagste 
aantallen laten optekenen. 

Tabel 29 - Verzorgend personeel per bed* 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne 

Openbaar           0,34              0,37              0,39              0,39              0,41              0,46            0,39    

Privé           0,40              0,43              0,43              0,44              0,43              0,45            0,43    

                    -      

Vlaanderen           0,37              0,40              0,40              0,41              0,40              0,44            0,40    

Wallonië           0,41              0,45              0,47              0,47              0,49              0,48            0,46    

Brussel           0,37              0,40              0,39              0,40              0,40              0,39            0,39    

         
MINDER DAN 200 

BEDDEN           0,48              0,50              0,49              0,52              0,50              0,52            0,50    

200-299 BEDDEN           0,47              0,50              0,56              0,53              0,53              0,54            0,52    

300-449 BEDDEN           0,52              0,57              0,67              0,61              0,61              0,61            0,60    

450 BEDDEN EN +           0,38              0,37              0,39              0,40              0,41              0,41            0,39    

België          0,38             0,42             0,42             0,43             0,43             0,45           0,42     
Bron: FOD Volksgezondheid 
* Er werd enkel rekening gehouden met het verzorgend personeel van de zorgdiensten. 
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De ratio verzorgend personeel/opname is een interessante indicator die een beeld geeft van de werklast 
van het verzorgend personeel. De globale ratio blijft constant tijdens de geanalyseerde periode en ligt 
nationaal op 0.15 VTE/opname109. Hij ligt systematisch hoger in de openbare ziekenhuizen. In Vlaanderen 
ligt de ratio verzorgende/verzorgde hoger dan in Wallonië, en in Brussel liggen de cijfers het laagst.  

 
Grafiek 42 – Verzorgende VTE’s per bed en per opname 
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109 Vanaf 1 juli 2009 wordt er een budget van 4.700.000 euro verdeeld tussen alle ziekenhuizen voor de valorisatie van de 
onregelmatige prestaties van het verpleegkundig personeel, naar rata van hun aantal erkende bedden. 
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4.2.4. Werkgelegenheidsmaatregelen  
 
Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en bijkomende arbeidsplaatsen te creëren in de 
gezondheidszorgsector, namen de overheden heel wat maatregelen in overleg met de verschillende 
partners van de sector: vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen, activeringsmaatregelen 
voor de werkloosheidsuitkeringen, vermindering van de arbeidsduur (35u), valorisatie van de 
onregelmatige prestaties, eindeloopbaanmaatregelen, opleidingen,… Er werden ook uiteenlopende 
statuten goedgekeurd, zoals bij voorbeeld de RVA-stagiairs, het ‘sociale Maribel’-personeel, de logistieke 
assistenten (sociale Maribel II), en het IBF (Interdepartementaal Begrotingsfonds), het personeel T1/T2 
onder andere: 
 
- Maribel social : 

Het Sociale Maribel-plan werd opgericht in 2002 met als doel bijkomende arbeidsplaatsen te 
creëren in de non-profitsector (art 8, § 2 b van het KB van 18/07/2002). Voor de 
gezondheidszorgsector wil het « Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -
diensten 305.02 » "de werkdruk verlagen, in het bijzonder voor het personeel dat rechtstreeks bij 
de verzorging en de dienstverlening betrokken is, de intensiteit en de kwaliteit van de zorg en de 
dienstverlening verbeteren en het comfort van de patiënten of cliënten optimaliseren" (artikel 49 
van het KB van 18/07/2002).  

 

Aanvankelijk werden de extra banen in ziekenhuizen beperkt tot logistieke assistenten. In een 
tweede stap werden de engagementmogelijkheden uitgebreid tot functies van een hoger niveau. 
Het systeem is gebaseerd op een forfaitaire verlaging van de werkgeversbijdragen voor sociale 
zekerheid die moeten worden omgezet in de extra banen binnen de sectoren van de 
gezondheidszorg110. 
 

- De werkgelegenheid IBF: 
Op grond van koninklijk besluit nr. 493 van 31.12.1986 betreffende de bevordering van de 
werkgelegenheid in de sociale sector geldt in België sinds 1986 het werkgelegenheid regime IBF, 
of Interdepartementaal Begrotingsfonds. Dit soort werkgelegenheid maakte deel uit van het 
overheidsbeleid op dat moment, dat bedoeld was om de werkgelegenheid te bevorderen in de 
sociale sector.  
De algemene ziekenhuizen in het bijzonder, maar ook psychiatrische ziekenhuizen hebben 
gebruik gemaakt van deze vorm van werkgelegenheid op grond van een gelijkwaardige voltijdse 
IBF met 30 toegekende en bestaande bedden, hetzij een totaal van 5874 fte’s toegewezen aan IBF. 
De basisuitkering toegekend door het Fonds om het IBF personeel te financieren werd aangepast 
in 1994 en 1995111.  
Teneinde de kloof te verkleinen tussen de reële lonen van de betrokken personeelsleden en de 
subsidies toegekend door het Interdepartementaal Begrotingsfonds, werd een aanvullende 
vergoeding toegekend in het BFM door de FOD Volksgezondheid. Echter, de totale vergoeding 
blijkt onvoldoende te zijn gezien de groei van de reële lonen van het IBF personeel. 
 

- Het personeel T1 en T2 : 
Banen zoals T1 & T2 werden gecreëerd in 1990 binnen het kader van het reconversieplan van 
bedden in psychiatrische behandelingafdelingen, (index T). De autoriteiten hadden de bedoeling 
om de psychiatrische ziekenhuizen te stimuleren om intensieve gespecialiseerde zorgen aan te 

                                                   
110 In de sector van de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingsinstellingen is het bedrag van de financiële tussenkomst 
vastgelegd op maximum 31.532 EUR per jaar (= 7.883 EUR per kwartaal) voor een voltijds tewerkgestelde werknemer. Voor 
een logistiek assistent is het bedrag vastgesteld op 28.445,80 EUR per jaar (= 7.111,45 EUR per kwartaal).De financiële 
tussenkomst voor rusthuizen bedraagt 33.500 EUR. Cfr. Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten.  
111 Voor IBF -personeel, werd het bedrag van de basisinterventie vastgelegd op 16.113 euro. Dit bedrag werd verhoogd tot 
18.592 in 1994 en voor de laatste keer gewijzigd in een koninklijk besluit van 7 april om de kaap van 21070 euro te bereiken.  
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bieden, om zich te richten op de resocialisatie en reintegratie van patiënten en om de lange 
termijn verblijven te beperken. Zo zijn 558,31 FTE T1 & T2  toegewezen ter versterking van de 
omkadering van de patiënten in de afdelingen T:  

- De norm werd verhoogd van 20 tot 28 FTE's per 60 erkende bedden met een gemiddeld 
verblijf van minder dan 1 jaar (T1) en van 20 tot 24 FTE's per 60 erkende bedden voor 
patiënten met een gemiddelde verblijfsduur van meer dan 1 jaar (T2) 

- De norm van 20 FTE per 60 erkende bedden werd gehandhaafd voor patiënten die 
gedurende13 jaar lang verbleven in een instelling zonder onderbreking. 

De psychiatrische ziekenhuizen maakten gebruik van die vormen van tewerkstelling, vooral bij het 
verzorgend personeel: in 2005 werden er zo 2.552 VTE’s gecreëerd, dat is 15% van de totale 
tewerkstelling in de psychiatrische ziekenhuizen. Het percentage van de personeelstypes in de totale 
tewerkstelling verschilt echter sterk van instelling tot instelling. 

De gesubsidieerde contractuelen (die hoofdzakelijk uit IBF-personeel bestaan) staan op de eerste plaats 
met 1150 VTE’s112. Het personeel van het Sociaal Maribelfonds bekleedt de tweede plaats met bijna 900 
VTE’s. Het aantal VTE’s dat werd aangeworven met dit statuut nam sterk toe: van 383,7 VTE’s in 2000 
naar 898,6 VTE’s in 2003, dat is een stijging met 134% (tabel 30).  
 
In 2006 boog de werkgroep psychiatrie (Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling 
financiering) zich over de problematiek van de onderfinanciering van de psychiatrische ziekenhuizen113.  
 
In de loop van zijn werkzaamheden voerde de werkgroep een vergelijking uit van de reële kosten die door 
de ziekenhuizen m.b.t. het T1, T2-personeel gedragen worden ten opzichte van de financiering die hen in 
het kader van het BFM wordt toegekend. In de studie kwam men tot de conclusie dat het theoretische 
budget met 8,8 miljoen euro overschreden werd t.o.v. het reële budget. De simulatie door de 
Administratie toonde eveneens een onderfinanciering aan van 8.023.605€.

114
 

                                                   
 
4. Financiering van onderdeel B5 (apotheekkosten): vergelijkende studie van de reële kostprijs van het apotheekpersoneel en de 
financiële dekking ervan in het BFM. (Cfr. Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling financiering, werkgroep 
psychiatrie). 
114 We wijzen er echter op dat de commissie die de onderfinanciering van de ziekenhuizen onderzoekt, het tekort aan middelen 
om alle lasten van de ziekenhuizen te dekken voor de gehele gezondheidszorgsector had geraamd op 364 miljoen euro. De 
overheid heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd om het rapport van deze Commissie te 
valideren. Het rapport van het KCE concludeert dat het bedrag dat wordt aangehaald door de Commissie niet gevalideerd kan 
worden. 
De bedrijfsrevisoren van Ernst & Young, die van het KCE de opdracht kregen om de gegevens en de berekeningen van de 
Commissie grondig te onderzoeken, hebben hun bedenkingen bij de gegevens van het onderzoek die als basis dienden voor de 
conclusies van de Commissie. De methodologie die de Commissie aanwendde was bovendien onvoldoende expliciet. Bij Ernst & 
Young benadrukken ze de onduidelijkheid en de talrijke vragen die nog onbeantwoord blijven aangaande deze problematiek. Cfr. 
KCE : « Validering van het rapport van de onderzoekscommissie onderfinanciering van de ziekenhuizen», reports vol.7B 
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Tabel 30 – Evolutie van het aantal VTE’s per type personeel 

 2000 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

Normaal 11573,0 11834,9 2,2% 11959,9 1,0% 12207,8 2,0% 12122,4 -0,7% 12078,4 -0,4% 

RVA-stagiair 199,9 206,5 3,2% 222,4 7,2% 231,4 3,9% 239,3 3,3% 280,1 14,6% 

Gesubsidieerde contractueel 1047,0 1034,6 -1,2% 1041,8 0,7% 1031,3 -1,0% 1039,4 0,8% 1150,3 9,6% 

MARIBEL 383,7 417,3 8,1% 389,6 -7,1% 531,1 26,6% 657,5 19,2% 898,6 26,8% 

TBG Personeel  106,2 117,3 9,5% 119,8 2,1% 125,5 4,6% 188,4 33,4% 224,0 15,9% 

Uitzendkrachten  2,0 1,6 -28,0% 1,7 7,6% 2,4 29,8% 2,2 -10,5% 4,8 54,4% 

Statutair personeel  28,8 79,8 63,9% 75,3 -6,0% 27,2 -177,1% 2,3 -1061,1% 750,9 99,7% 

Personeel met brugpensioen 9,9 43,2 77,1% 78,3 44,8% 19,0 -311,3% 4,6 -312,1% 20,5 77,5% 

Totaal 13.350,4 13.735,2 2,8% 13.888,8 1,1% 14.175,6 2,0% 14.256,0 0,6% 15.407,5 7,5% 
  

  Bron: FOD Volksgezondheid 
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4.2.5. Kwalificaties en functieprofielen 
 
Het kwalificatieniveau van het personeel in de psychiatrische ziekenhuizen is de afgelopen jaren sterk 
geëvolueerd. 
Om het hoofd te bieden aan de steeds complexer wordende vraag, doen de ziekenhuizen een beroep op 
steeds gekwalificeerder personeel met steeds diversere functieprofielen. 
 
Bovendien vereisen de daling van de verblijfsduur, de evolutie van de patiëntprofielen en de toenemende 
diversiteit van de globale behandelingsmethoden van de patiënten pluridisciplinaire teams die zijn 
samengesteld uit psychiaters, huisartsen, psychologen, verpleegkundigen gebrevetteerd in de psychiatrie, 
sociologen, sociaal werkers (maatschappelijk assistenten en gespecialiseerde opvoeders), 
kinesitherapeuten of ergotherapeuten, kinderverzorgsters, diëtisten, logopedisten, onderwijzers (Psy), 
interculturele bemiddelaars; etc.…  
 
De verdeling van het aantal VTE’s per personeelscategorie toont aan dat het verzorgend personeel goed is 
voor meer dan de helft van de totale tewerkstelling (53%), gevolgd door het loontrekkend personeel 
(19%), het paramedisch (12%) en het administratief personeel (10%). Die verdeling kende tijdens de 
geanalyseerde periode geen significante verschuivingen.  

 
Grafiek 43 – Verdeling van het aantal VTE’s per personeelscategorie, 2005 
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De maatregelen die de inrichtende machten namen ten gunste van de tewerkstelling hebben zonder twijfel 
bijgedragen tot de stijging van het aantal verzorgende, administratieve en paramedische VTE’s, vooral 
vanaf 2005. Zo kan er een stijging van 7,8% worden vastgesteld voor het verzorgend personeel, van 
10,5% voor het administratief personeel en van 12% voor het paramedisch personeel (Tabel 31). 
 
Tabel 32 toont een stijging van het aantal verzorgende personeelsleden: het aantal gegradueerde 
ziekenhuisverpleegkundigen kende een stijging van 21%, en ging van 630,2 VTE’s in 2000 naar 763,3 
VTE’s tussen 2000 in 2005. Er kan een gelijkmatige stijging van het aantal VTE’s worden vastgesteld bij 
de verpleegkundigen gegradueerd in de psychiatrie (+37%).  
 
Om de groepen jongere patiënten beter te begeleiden, werd er een aanzienlijke inspanning geleverd wat 
betreft de psychiatrische opvoeders; hun aantal steeg met 53% in de loop van de geanalyseerde periode.  
 

- Het loontrekkend personeel bestaat uit: het schoonmaakpersoneel, keukenpersoneel, waspersoneel, 
burgerlijk ingenieur (in de onderhoudsdiensten), niet-gekwalificeerde onderhoudsarbeider, technisch of 
industrieel ingenieur, technieker, brancardier, stagairs.  
 
- Ander personeel: biochemicus, fysicus, apotheker-biochemicus, burgerlijk ingenieur ( in de medische 
diensten), psycholoog, socioloog, andere wetenschappers 
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We stellen ook een continue stijging vast van het aantal kinesitherapeuten of ergotherapeuten (+23%), 
maatschappelijk assistenten (+18%), diëtisten (+28%) en psychologen (+48%).  
 
Rekening houdend met het zelfstandigenstatuut van het merendeel van de artsen in de ziekenhuizen, 
vertegenwoordigt het aantal medische personeelsleden, 105 VTE’s, slechts de loontrekkende psychiaters 
en neuropsychiaters uit het ziekenhuis (tabel 31)115.  
 
 
 

Tabel 31 – Aantal VTE’s per personeelscategorie  
 

   2000   2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  % 

 MEDISCH  
              

119,6    
              

122,2    2,1% 
                

110,0    

-
11,1

% 
                

113,7    3,3% 
                

118,3    3,8% 
                

105,2    -12,4% 

 
LOONTREKKEND  

           
2.766,2    

           
2.794,2    1,0% 

             
2.836,7    1,5% 

             
2.815,7    -0,7% 

             
2.787,3    -1,0% 

             
2.972,6    6,2% 

 ADMINISTRATIEF  
           

1.357,6    
           

1.411,9    3,8% 
             

1.420,3    0,6% 
             

1.455,9    2,4% 
             

1.414,9    -2,9% 
             

1.580,2    10,5% 

VERZORGEND  
           

6.929,9    
           

7.189,2    3,6% 
             

7.297,4    1,5% 
             

7.352,5    0,7% 
             

7.499,5    2,0% 
             

8.081,2    7,8% 

 PARAMEDISCH  
           

1.599,6    
           

1.616,8    1,1% 
             

1.712,5    5,6% 
             

1.681,8    -1,8% 
             

1.716,2    2,0% 
             

1.915,2    11,6% 

 ANDER  
              

577,6    
              

600,9    3,9% 
            

665,0    9,6% 
                

756,1    12,0% 
                

720,0    -5,0% 
                

752,1    4,3% 

 Totaal 
       

13.350,4    
       

13.735,2    2,8% 
         

14.041,8    2,2% 
         

14.175,7    0,9% 
         

14.256,0    0,6% 
       

15.406,5    7,5% 
Bron: FOD Volksgezondheid 

 
 
 

                                                   
115 België telde in 2008 2120 psychiaters, waarvan 441 neuropsychiaters. Cfr. Jaarrapport van de Belgische Beroepsvereniging voor 
Psychiaters en Neurologen  
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Tabel 32 - verdeling van het aantal VTE’s per graad-functie 

   2000   2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  % 

 MEDISCH                119,6                  122,2    2,1%                 110,0    -10,0%                 113,7    3,4%                 118,3    4,0%                 105,2    -11,1% 

 VERZORGEND, waaronder:             6.929,9               7.189,2    3,7%              7.218,1    0,4%              7.352,5    1,9%              7.499,5    2,0%              8.081,2    7,8% 

Hoofd van de verpleegkundige diensten (directie nursing)                  58,4                    56,2    -3,8%                   54,8    -2,4%                   55,9    1,9%                   55,3    -1,0%                   57,0    3,1% 

 Verpleegkundige diensthoofd (middenkader)                  91,5                    89,5    -2,2%                 104,7    17,0%                 115,8    10,6%                 115,5    -0,3%                 132,1    14,4% 

 Gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige               630,2                  639,7    1,5%                 654,1    2,2%                 681,9    4,3%                 703,4    3,1%                 763,3    8,5% 

 Gegradueerd verpleegkundige psychiatrie               949,7                  961,6    1,3%              1.024,5    6,5%              1.071,2    4,6%              1.126,8    5,2%              1.302,6    15,6% 

 Sociaal verpleegkundige A1                  68,6                    80,7    17,5%                   76,7    -5,0%                   90,2    17,7%                   51,5    -42,9%                   63,5    23,2% 

 Gebrevetteerde ziekenhuisverpleger               914,6                  893,2    -2,3%                 817,0    -8,5%                 832,8    1,9%                 855,9    2,8%                 937,6    9,6% 

 Gebrevetteerde verpleegkundige psychiatrie             1.189,9               1.251,0    5,1%              1.315,0    5,1%              1.331,2    1,2%              1.337,9    0,5%              1.414,8    5,7% 

 Ziekenhuisassistent                228,6                  226,5    -0,9%                 180,8    -20,2%                 186,9    3,4%                 164,7    -11,9%                 173,2    5,1% 

 Ziekenhuisassistent (Psy)                124,0                  119,5    -3,6%                 113,1    -5,4%                   99,0    -12,5%                   89,5    -9,6%                   88,2    -1,5% 

 Opvoeder (Psy)                462,3                  556,6    20,4%                 617,9    11,0%                 624,8    1,1%                 748,3    19,8%                 708,5    -5,3% 

 Onderwijzer (Psy)                  17,3                    18,3    5,5%                   19,0    3,7%                   20,3    7,2%                   20,8    2,1%                   19,1    -7,9% 

 Ziekenoppas of zorghulp             1.376,2               1.433,5    4,2%              1.392,3    -2,9%              1.310,0    -5,9%              1.338,6    2,2%              1.425,9    6,5% 

 Kinderverzorgster                154,3                  149,8    -2,9%                 149,4    -0,2%                 140,5    -6,0%                 135,7    -3,4%                 150,0    10,5% 

 Logistiek assistent                156,5                  171,9    9,9%                 175,2    1,9%                 258,1    47,3%                 222,4    -13,8%                 263,6    18,5% 

 PARAMEDISCH, waaronder:             1.599,6               1.616,8    1,1%              1.697,8    5,0%              1.681,8    -0,9%              1.716,2    2,0%              1.915,2    11,6% 

           Hoofddiëtist                   3,7                      2,5    -32,6%                     3,5    40,0%                     3,4    -3,7%                     3,2    -6,2%                     3,3    2,8% 

           Diëtist                  39,7                    41,2    3,9%                   40,4    -1,9%                   42,2    4,5%                   41,3    -2,2%                   51,0    23,3% 

           Hoofdkinesitherapeut of ergotherapeut                 57,2                    59,1    3,3%                   59,0    -0,2%                   46,2    -21,6%                   43,9    -5,1%                   82,5    88,1% 

           Adjunct-hoofdkinesitherapeut                    4,4                      3,8    -15,2%                     4,5    19,2%                     3,7    -17,2%                     3,3    -10,3%                     4,8    44,6% 

           Kinesitherapeut of ergotherapeut               862,7                  878,0    1,8%                 893,6    1,8%                 924,2    3,4%                 941,8    1,9%              1.059,7    12,5% 

           Logopedist                  37,5                    55,2    47,3%                   58,4    5,7%                   61,2    4,9%                   44,0    -28,2%                   49,0    11,3% 

           Maatschappelijk assistent (Psy)                380,5                  393,6    3,4%                 439,9    11,8%                 434,6    -1,2%                 443,1    1,9%                 447,6    1,0% 

           Ander niet-gediplomeerd paramedisch personeel               188,1                  158,3    -15,9%                 173,2    9,4%                 141,4    -18,4%                 167,5    18,4%                 187,4    11,9% 

  ANDERE, waaronder:                577,6                  600,9    4,0%                 654,3    8,9%                 756,1    15,6%                 720,0    -4,8%                 753,2    4,6% 

           Apotheker-biochemicus                  15,8                    14,6    -7,5%                   10,7    -26,4%                   10,8    0,3%                     8,2    -24,1%                     6,6    -19,6% 

           Apotheker                  44,2                    46,2    4,5%                   46,5    0,8%                   77,2    65,8%                   50,3    -34,8%                   52,0    3,3% 

           Psycholoog                345,1                  379,4    9,9%                 416,9    9,9%                 461,4    10,7%                 479,0    3,8%                 509,5    6,4% 

           Socioloog                  20,4                    21,2    4,0%                   20,9    -1,4%                   23,9    14,2%                     7,7    -67,6%                     8,3    6,6% 

TOTAAL CATEGORIEËN           13.350,4             13.735,2    2,9%            13.888,9    1,1%            14.175,7    2,1%            14.256,0    0,6%            15.407,5    8,1% 
Bron: FOD Volksgezondheid
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4.3. Analyse van de loonlasten  
 
Zoals reeds werd aangegeven in hoofdstuk 3, vormen de personeelskosten de grootste lasten in de 
ziekenhuissector, en ze blijven doorslaggevend voor alle categorieën van instellingen. In de sector van de 
psychiatrische ziekenhuizen bedroegen ze bijna 745 miljoen euro in 2006, dat is 70% van de totale lasten 
van de psychiatrische ziekenhuizen.  
 
De evolutie van het kwalificatieniveau resulteert doorgaans in een stijging van de personeelslasten. De 
stijging van het aantal gesubsidieerde VTE’s tijdens de bestudeerde periode kan de evolutie van de 
gemiddelde kostprijs van de personeelslasten afremmen, aangezien die werknemers doorgaans een minder 
hoog loon ontvangen. 
 
Tabel 33 geeft een overzicht van de evolutie van de gemiddelde kostprijs van de personeelslasten per 
VTE, volgens het statuut van het ziekenhuis en per regio116.  
 
De stijging van de loonkosten was sterker tussen 2001 en 2002 dan tussen 2003 en 2004. De toename van 
de gemiddelde kost per VTE bleef globaal echter beperkt in de psychiatrische ziekenhuizen tussen 2000 
en 2005, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,1%. Die beheersing van de loonkosten droeg bij tot de 
verbetering van de financiële situatie van de psychiatrische ziekenhuizen tijdens de bestudeerde periode. 
 
De gemiddelde kostprijs van de personeelslasten van de privésector lag iets hoger dan die van de 
openbare ziekenhuizen. De gemiddelde jaarlijkse groei is echter hoger in de openbare sector en vanaf 
2004 nemen de verschillen tussen de twee sectoren geleidelijk af.  
 
Op regionaal niveau gaat de algemene trend van de personeelskosten in stijgende lijn: Brussel kent ten 
opzichte van de andere regio’s de hoogste gemiddelde personeelslasten; tussen Vlaanderen en Wallonië 
worden er geen significante verschillen vastgesteld. 
 

Tabel 33 – Evolutie van de personeelskosten per VTE, op basis van statuut en per regio 
 

Bron: FOD Volksgezondheid 
 
 

                                                   
116 De gemiddelde kostprijs van de personeelslasten wordt berekend op basis van de volgende formule: (Bezoldigingen en 
rechtstreekse sociale voordelen + Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen + Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke 
verzekeringen + Andere kosten voor personeel + Overlevings- en rustpensioenen + Loonvoorzieningen + Jaarlijkse lasten 
onregelmatige prestaties) / Aantal betaalde VTE’s.  
 

  2001 ∆% 2002 ∆% 2003 ∆% 2004 ∆% 2005 ∆% 

 Openbaar  
   

  39.795,8    
 

2% 
    

 41.399,8    
 

4,0% 
   

  42.604,8    
 

2,9% 
     

44.871,1    
 

5,3% 
     

46.295,2    
 

3,2% 

 Privé  
  

   42.091,9    
 

4% 
     

43.903,3    
 

4,3% 
   

  44.982,1    
 

2,5% 
    

 45.775,7    
 

1,8% 
  

   46.866,1    
 

2,4% 
           

Vlaanderen 

    
 41.485,0    

 
4% 

     
43.550,3    

 
5,0% 

    
 44.540,6    

 
2,3% 

     
45.357,2    

 
1,8% 

     
46.810,1    

 
3,2% 

Wallonië 
  

   41.361,9    
 

3% 
     

42.659,4    
 

3,1% 
     

43.836,3    
 

2,8% 
     

45.499,9    
 

3,8% 
    

 46.444,4    
 

2,1% 

Brussel  
    

 43.938,1    
 

12% 
     

45.566,9    
 

3,7% 
     

47.063,7    
 

3,3% 
     

47.939,0    
 

1,9% 
    

 48.837,4    
 

1,9% 

 Totaal  

     
41.580,3    

 
4% 

     
43.341,6    

 
4,2% 

     
44.448,2    

 
2,6% 

    
 45.556,6    

 
2,5% 

   
  46.745,7    

 
2,6% 
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Tabel 34 geeft een overzicht van de evolutie van de gemiddelde kostprijs voor de zes 
personeelscategorieën voor de periode 2000-2005. We stellen een duidelijke toename vast voor het 
medisch personeel: de gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg 5,4% tijdens de bestudeerde periode. Voor het 
verzorgend personeel bedroeg dit percentage 2,6%. Het medisch, administratief en loontrekkend 
personeel kende gelijkaardige gemiddelde jaarlijkse groeicijfers, met name 2,1%, 2,7% en 2,5%. De 
gemiddelde jaarlijkse stijging voor de andere personeelsleden (apothekers, psychologen, sociologen…) 
bedroeg 3,3%. 

 

Tabel 34 – Gemiddelde kostprijs per personeelscategorie 
 

Bron: FOD Volksgezondheid 
 
 
De evolutie van de personeelslasten varieert echter afhankelijk van het type personeel (Maribel, RVA-
stagiair, gesubsidieerde contractuelen …) en van de kwalificaties van elke personeelscategorie. Zoals we 
kunnen vaststellen in grafiek 44 registreerde de gemiddelde loonkost een belangrijke stijging, zowel op 
het normaal personeelsniveau als op het niveau van het gesubsidieerd personeel.  
 
Het personeel T1/T2 wordt  gefinancierd binnen het kader van het BFM via het subdeel B4. Het globaal 
budget is gestegen van 19.1 miljoen euro in 2003 naar 20.8 miljoen in 2010, dit wil zeggen een stijging 
van 8.6%.  
 
In 2006 heeft de werkgroep “psychiatrie” (Nationale Raad voor Gezondheidszorgvoorzieningen, afdeling 
Financiering) zich gebogen over de problematiek van de onderfinanciering van het personeel Sociale 
Maribel, BFI en T1&T2. De gerealiseerde studies en simulaties hebben een structurele onderfinanciering 
van het gesubsidieerd personeel aan het licht gebracht117. 
 
In de loop van zijn werkzaamheden voerde de werkgroep een vergelijking uit van de reële kosten die door 
de ziekenhuizen m.b.t. het T1, T2-personeel gedragen worden ten opzichte van de financiering die hen in 
het kader van het BFM wordt toegekend. In de studie kwam men tot de conclusie dat het theoretische 

                                                   

117  De werkgroep « Psychiatrie » heeft tal van studies en simulaties uitgevoerd, zoals: 

1. Studie over onderdeel B2 van het BFM: die vergelijkt het reële budget van onderdeel B2 van het BFM op 01/07/2007 met een 
theoretisch berekend budget. Dit theoretisch budget is gebaseerd op de berekening van de financiering van het personeel die beperkt 
is tot de criteria en van de gemiddelde geïndexeerde loonkosten van elk ziekenhuis.  
2. Financiering van het T1/T2-personeel;  
3. Studie over de herziening van de financiering van onderdeel B1 van de psychiatrische ziekenhuizen, 2006 : Het KB van 11 juli 
2005 tot wijziging van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen bepaalt in artikel 8 dat er op 1 juli 2007 een bijkomend bedrag van 2.445.000 € aan het nationaal 
beschikbaar budget B1 toegevoegd wordt en dat dit volgens nog te bepalen regels verdeeld wordt. De studie is gebaseerd op een 
analyse van de situatie in 2002 en concludeert dat:  

- 6 ziekenhuizen een budget hebben dat overeenkomt met de uitgaven (verschil van < 2%) 
- 17 ziekenhuizen een budget hebben dat hoger is dan hun uitgaven  
- 42 ziekenhuizen een budget hebben dat ontoereikend is  

 

   2000   2001   ∆%   2002   ∆%   2003   ∆%   2004   ∆%   2005   ∆%  

MEDISCH      56.041         58.490    4,4%      66.552    13,8%      67.710    1,7%      68.092    0,6%      76.191    11,9% 

VERZORGEND      41.854         43.406    3,7%      45.570    5,0%      46.885    2,9%      47.881    2,1%      48.733    1,8% 

PARAMEDISCH      44.095         44.346    0,6%      45.764    3,2%      46.953    2,6%      48.161    2,6%      50.024    3,9% 

ADMINISTRATIEF      41.846         44.023    5,2%      45.220    2,7%      45.640    0,9%      46.541    2,0%      49.026    5,3% 

LOONTREKKEND      29.799         31.415    5,4%      32.266    2,7%      33.212    2,9%      33.937    2,2%      34.451    1,5% 

ANDER      47.819         50.395    5,4%      51.296    3,3%      52.036    1,4%      54.549    6,3%      56.422    3,4% 
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budget met 8,8 miljoen euro overschreden werd t.o.v. het reële budget. De simulatie, voorgelegd in 2006 
door de Administratie (FOD Volksgezondheid) toonde eveneens een onderfinanciering aan van 8.023.605€. 

 
Om de psychiatrische ziekenhuizen in staat te stellen om de bijkomende kosten te dragen die niet gedekt 
worden door de al toegekende uitkering als gevolg van de tewerkstelling van de gesubsidieerde 
contractuelen, wordt er aan de bedoelde ziekenhuizen per VTE een forfaitair bedrag van 6.689,26 EUR 
(index 01/01/2005) voor de privéziekenhuizen en 6.772,33 EUR (index 01/01/2005) voor de openbare 
ziekenhuizen toegekend118. 
 
Het sociaal akkoord dat voor de periode 2000 tot 2005 tussen de drie partijen119 werd afgesloten door de 
federale gezondheidssectoren bevatte bovendien een reeks eindeloopbaanmaatregelen om de 
arbeidsvoorwaarden van het verzorgend personeel te verbeteren, de vervroegde uitstroom die een 
bedreiging vormde voor de gezondheidsberoepen te beperken of te vertragen, en om de zorgkwaliteit te 
garanderen120.  
 
Die maatregelen werden herwerkt in een nieuw sociaal akkoord 2005-2010, met als belangrijkste 
maatregelen voor het gezondheidspersoneel121: 

- Toekenning van een geldpremie voor het personeel vanaf 45 jaar; 

- Uitbreiding van de begunstigde personeelscategorieën; 

- Toekenning van een attractiviteitspremie; 

- Herwaardering van de weddeschalen; 

- Bijkomende financiering om de verschillende behandeling van het personeel in de privé- en 
de openbare ziekenhuizen te verkleinen122;  

- Geleidelijke toename van de vergoeding van onregelmatige prestaties123; 

- Aanvullend loon toegekend aan hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en 
verpleegkundige diensthoofden (functionele toeslag) ; 

- Bijkomende jaarlijkse verlofdagen ; 
 
Zoals we kunnen vaststellen in de volgende grafieken, hebben die maatregelen een grote impact gehad op 
onder andere de verloning van het verzorgend personeel en op de categorie van het gesubsidieerd 
contractueel personeel.  
 
 
 
 

                                                   
118 Dat bedrag wordt toegekend op voorwaarde dat er onder andere voor gezorgd wordt dat het tewerkstellingsvolume in het 
psychiatrisch ziekenhuis behouden blijft, zoals bepaald in de omzendbrief van 10 juni 1988; Art3. § 2 van het KB tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de 
ziekenhuizen. 
119 Tripartiete onderhandeling: tussen de werknemersorganisaties, de werkgeversorganisaties en de staat 
120 Bedoelde sectoren: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), rustoorden voor bejaarden (ROB), rust- en 
verzorgingstehuizen (RVT), initiatieven van beschut wonen (IBW), thuiszorg, centra voor dagverzorging, medische huizen, 
revalidatiecentra, medisch-pediatrische centra, dienst « Bloed » van het Rode Kruis. 
121 Akkoord aangaande de federale gezondheidssectoren, de privésector (26/04/2005) en de overheidssector (18/07/2005). Het 
akkoord is geldig van 1 oktober 2005 tot 30 september 2010, met uitzondering van de uitvoering van de maatregelen voor het 
creëren van bijkomende arbeidsplaatsen, waarvan de laatste fase van kracht wordt vanaf 1 oktober 2010 tot 30 september 2011. 
De globale budgettaire enveloppe bedraagt voor de openbare en de privésector 391 miljoen euro, dat is een jaarlijks budget van 
78,2 miljoen euro, toegekend in onderdeel B9 van het BFM en in onderdeel C2 als het gaat om inhaalbedragen. 
122 Geleidelijke stijging van het vakantiegeld voor de statutairen van alle ziekenhuizen tot 92% van het maandsalaris.  
123  Prestaties op zaterdag, zondag, ‘s nachts en op feestdagen worden vergoed via een loontoeslag. 
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Grafiek 44 – Evolutie van de gemiddelde kostprijs per type personeel 
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Grafiek 45 – Evolutie van de gemiddelde kostprijs van lasten voor verzorgend personeel 
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4.4. Toegevoegde waarde 
 
De toegevoegde waarde (TW) is een indicator van het economisch belang van de instellingen op het vlak 
van welvaartcreatie. De bruto toegevoegde waarde (BTW) wordt verkregen door het verschil te berekenen 
tussen de omzet (C70), de geproduceerde vaste activa (C72), andere bedrijfsopbrengsten (C74), de 
voorraden en leveringen (C60), en diensten en bijkomende leveringen (C61).  
 
Via de verhouding tussen de BTW en het aantal betaalde voltijdsequivalenten (BTW/VTE) verkrijgen we 
de arbeidsproductiviteit in de ziekenhuizen. Tabel 35 geeft de BTW weer per VTE volgens het statuut van 
het ziekenhuis en per regio. 
 
Tussen 2000 en 2003 zien we een hogere arbeidsproductiviteit in de privésector dan in de openbare 
sector. De arbeidsproductiviteit neemt tijdens de bestudeerde periode echter sneller toe in de openbare 
ziekenhuizen dan in de privéziekenhuizen. Vanaf 2004 zien we een duidelijke toename van de 
toegevoegde waarde per VTE in de openbare ziekenhuizen, die de privéziekenhuizen op dat vlak inhalen 
en voorbijsteken.  
Uit de classificatie per regio blijkt dat Vlaanderen een grotere toegevoegde waarde heeft per VTE en de 
grootste gemiddelde jaarlijkse groei laat optekenen, vooral vanaf 2004. 
 
Die verschillen suggereren een verschil in algemene organisatie van de activiteit tussen de openbare en de 
privéziekenhuizen enerzijds, en tussen de ziekenhuizen uit elk van de drie regio’s anderzijds. 
De BTW van de ziekenhuizen wordt namelijk beïnvloed door een geheel van factoren waaronder van het 
statuut van het personeel.  
 

Tabel 35 -  BTW per VTE 

   2000   2001  ∆%  2002  ∆%  2003  ∆%  2004  ∆%  2005  ∆% 

OPENBAAR  
          
44.801     

          
44.502     

-
0,7% 

     
47.173     6,0% 

     
49.307     4,5% 

     
58.807     19,3% 

     
70.087     19,2% 

PRIVE 
          
47.259     

          
47.988     1,5% 

     
49.365     2,9% 

     
50.900     3,1% 

     
54.974     8,0% 

     
61.758     12,3% 

             

Vlaanderen 
          
47.249     

          
47.690     0,9% 

     
49.991     4,8% 

     
51.400     2,8% 

     
59.135     15,1% 

     
71.329     20,6% 

Wallonië 
          
45.731     

          
45.887     0,3% 

     
46.793     2,0% 

     
48.612     3,9% 

     
50.602     4,1% 

     
50.913     0,6% 

Brussel 
          
45.980     

          
49.981     8,7% 

     
49.399     

-
1,2% 

     
52.800     6,9% 

     
55.110     4,4% 

     
63.479     15,2% 

BELGIË 
          
46.675     

          
47.211     1,1% 

     
48.879     3,5% 

     
50.542     3,4% 

     
55.841     10,5% 

     
63.299     13,4% 

Bron: FOD Volksgezondheid 
 

 
Het aandeel van de lonen in de toegevoegde waarde speelt een essentiële rol in het financieel evenwicht van 
de instellingen (tabel 36).  
 
Op nationaal vlak stabiliseert de verhouding personeelskosten/toegevoegde waarde zich op 90%. Ze steeg 
tot in 2002 en daalde vervolgens tot in 2004, om nadien weer een lichte stijging te kennen in 2005. 
De vergelijking in functie van het statuut van de instellingen toont aan dat het aandeel van de 
personeelskosten in de BTW tijdens de geanalyseerde periode hoger ligt in de openbare ziekenhuizen. 
Anders gezegd, de personeelslasten in de openbare sector zijn sneller gestegen dan de productiviteit.  
 
Aan de hand van de vergelijking tussen de regio’s kunnen we vaststellen dat de verhouding 
personeelskosten/BTW hoger ligt in Wallonië, met een gemiddelde van 92%. Het gemiddelde van de 
Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen bedroeg respectievelijk 88,7% en 89,9%. 
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Tabel 36 – BTW toegewezen aan het Personeel (in %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: FOD Volksgezondheid 
 
 
 
De toegevoegde waarde, uitgedrukt in percentage van de omzet (Tabel 37), is een andere relevante indicator 
die het mogelijk maakt de samenstelling te kennen van het resultaat van de instellingen, en na te gaan wat 
de integratiegraad van hun activiteit is en in welke mate er een beroep wordt gedaan op externe 
dienstverleners, zoals onderaannemers. 
 

Tabel 37 - Toegevoegde waarde (in % van de omzet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: FOD Volksgezondheid 
 
 
Globaal bekeken vertoont de toegevoegde waarde een dalende trend: van 80% in 2000 naar 78% in 2005. 
Die lichte terugval valt te verklaren door de outsourcing van bepaalde secundaire taken die toevertrouwd 
kunnen worden aan dienstverleners. 
 
De openbare instellingen hebben gemiddeld een toegevoegde waarde van ongeveer 80%. Dat is hoger dan 
in de privé-instellingen (79%), wat wijst op een totaal verschillende organisatie van de activiteit tussen 
beide sectoren: het gebruik van een onderaannemer of uitbesteding van bepaalde activiteiten komt vaker 
voor in de privésector dan in de openbare sector. Bovendien, als de artsen zelfstandig zijn, zal de BTW van 
het ziekenhuis lager liggen dan als de artsen een loon krijgen.  
 
Op regionaal niveau is het Wallonië dat de hoogste toegevoegde waarde laat optekenen (80% in 2005), en 
Brussel heeft de laagste percentages (76%). Dat wijst erop dat er in de Brusselse en de Vlaamse  
ziekenhuizen vaker een beroep wordt gedaan op outsourcing van bepaalde activiteiten. 
 
 
 
 
 

   2000   2001   2002   2003   2004   2005  

OPENBAAR           90,7              93,7           93,4           90,6           90,8           93,0     

PRIVE           87,2              89,6           90,9           90,0           88,5           88,8     
        

Vlaanderen           87,2              89,8           90,1           89,4           87,7           88,2     

Wallonië           89,6              92,0           93,7           91,5           91,6           92,8     

Brussel           87,3              89,6           92,9           90,9           89,2           89,1     

BELGIË           88,0              90,5           91,4           90,2           89,0           89,7     

  2000   2001   2002   2003   2004   2005  

OPENBAAR 0,81 0,80 0,80 0,81 0,80 0,80 

PRIVE 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,77 
       

Vlaanderen 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,77 

Wallonië 0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Brussel 0,77 0,77 0,76 0,75 0,76 0,76 

BELGIË 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 
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Conclusie 

De sector van de psychiatrische ziekenhuizen is een belangrijke werkgever in België. Hij stelt meer dan 
21.000 mensen tewerk (of 15.407 betaalde voltijdsequivalenten), dat is 12% van de totale tewerkstelling in 
de ziekenhuissector.  
Een aantal dat toeneemt, zowel wat betreft het aantal fysieke personen als wat betreft het aantal VTE’s. 

 
Deeltijds werk komt vaak voor in de psychiatrische ziekenhuizen; bijna 1 werknemer op 2 maakt er gebruik 
van. Die trend neemt jaar na jaar toe en het aandeel van het deeltijds werk in de totale tewerkstelling steeg 
van 45% naar 49% tussen 2000 en 2005.  
 
Het globale verlooppercentage in de psychiatrische ziekenhuizen bedraagt gemiddeld 20% en ligt iets hoger 
dan in de algemene ziekenhuizen. Er doen zich echter grote verschillen voor afhankelijk van het gewest en 
tussen de instellingen.  
 
Voor de gehele sector is het gemiddelde aantal personeelsleden per erkend bed gestegen van 0,34 VTE/bed 
naar 0,46 VTE/bed (0,7 voor de algemene ziekenhuizen) tussen 2000 en 2005. We stellen echter verschillen 
vast tussen openbare en privéziekenhuizen en afhankelijk van de regio.  
 
De verhouding verzorgend personeel/opname geeft aan dat de werklast van het verzorgend personeel 
globaal gezien constant is tijdens de geanalyseerde periode, maar systematisch hoger ligt in de openbare 
ziekenhuizen.  
 
De maatregelen die werden genomen ten gunste van de tewerkstelling hebben er ontegensprekelijk toe 
bijgedragen dat het aantal verzorgende, administratieve en paramedische VTE’s toenam, vooral vanaf 
2005.  
 
De afname van de verblijfsduur, de evolutie van de patiëntenprofielen en de toenemende diversiteit van de 
algemene behandelingsmethoden van de patiënten hebben een sterke invloed gehad op de evolutie van het 
kwalificatieniveau van het personeel van de psychiatrische ziekenhuizen. 
 
De verschillende maatregelen die werden genomen in het kader van de sociale akkoorden en het stijgende 
kwalificatieniveau vertalen zich doorgaans in een stijging van de personeelskosten, die de grootste lasten 
vormen in de sector. De toename van de gemiddelde kostprijs per VTE bleef over het algemeen echter 
beperkt in de psychiatrische ziekenhuizen tussen 2000 en 2005. Deze beheersing van de loonlasten heeft 
zeker bijgedragen tot de verbetering van de financiële situatie van de psychiatrische ziekenhuizen in de loop 
van de bestudeerde periode. 
 
De verhouding tussen de BTW en het aantal betaalde voltijdsequivalenten (BTW/VTE) maakt het mogelijk 
de productiviteit in te schatten van de arbeid in de ziekenhuizen. De verschillen in arbeidsproductiviteit 
tussen openbare en privéziekenhuizen nemen af vanaf 2004. Die verschillen weerspiegelen echter 
verschillen in de algemene organisatie van de activiteit tussen de openbare en de privéziekenhuizen 
enerzijds en tussen de ziekenhuizen van elke regio anderzijds. 
 
De verhouding personeelskosten/BTW en de toegevoegde waarde uitgedrukt in percentage van de omzet 
verschillen afhankelijk van het statuut en de regio. Die verschillen weerspiegelen de verschillen op gebied 
van personeelsstatuut en algemene organisatie van de activiteit van de ziekenhuizen (onderaanneming of 
outsourcing van bepaalde activiteiten).  
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Algemene conclusie 
 

 

Van het isoleren van patiënten naar differentiatie en diversificatie van de behandelingen  
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid " een toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke 
gebreken." Geestelijke gezondheid heeft betrekking op het welzijn van de mens in zijn somatische, 
psychische, sociale, culturele, economische en politieke totaliteit. 
 
Volgens de laatste gezondheidsenquête uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 
lijdt één op de vier Belgen aan een zekere mate van "on-welzijn" waarvan meer dan de helft een vrij 
ernstig psychologisch probleem zou vertonen. 

De toename van de geestelijke gezondheidsproblemen heeft niet alleen geleid tot een sterke stijging van 
de vraag naar geestelijke gezondheidszorg, maar ook tot het ontstaan van nieuwe, complexere en 
polyforme behandelingen.  

Zich baserend op hun lange traditie van zorgverlening aan personen met geestelijke 
gezondheidsproblemen, hebben de bevoegde (federale, communautaire en regionale) overheidsinstanties 
in de loop van de laatste dertig jaar tal van hervormingen doorgevoerd die sterk hebben bijgedragen tot de 
evolutie van de behandeling van de geesteszieke. 

Het is de bedoeling om het zorgaanbod, op een kwalitatieve manier, aan te passen aan de behoeften van 
mensen met psychische stoornissen, door het verder uitbouwen van de ambulante zorg en de 
thuisbegeleiding (diensten geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische thuiszorg) en door het creëren van 
nieuwe opvangstructuren aangepast aan patiënten voor wie een opname in een psychiatrisch ziekenhuis 
(PZ) of in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), niet geschikt is.  

Door de reconversie van bedden konden andere bedden of andere plaatsen worden gecreëerd in andere 
diensten of in nieuwe opvangstructuren. De bedden die worden gesupprimeerd in instellingen worden op 
die manier omgevormd in plaatsen in Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) en in initiatieven voor 
beschut wonen (IBW). 

Er werden nieuwe zorg- en behandelingsmethodes ingevoerd onder verschillende vormen (ambulant, 
thuis, residentieel), wat leidt tot een stijging van de opvangcapaciteit, een toenemende specialisatie van de 
interveniënten in het domein van de geestelijke gezondheidszorg, een toename van de therapeutische 
perspectieven en een diversificatie van de alternatieve zorgformules.  

Daarnaast werden er ook overlegplatforms opgericht om de samenwerking tussen de verschillende actoren 
van de geestelijke gezondheidszorgsector nog verder te verbeteren en om zorgnetwerken te stimuleren.  
Op het niveau van de ziekenhuizen hebben deze hervormingen onder meer geleid tot een aanzienlijke 
daling van de gemiddelde verblijfsduur in de psychiatrische ziekenhuizen gedurende de laatste tien jaar.  

In tegenstelling tot de psychiatrische diensten van de algemene ziekenhuizen die een permanente daling 
van de opnames registreerden, kenden de psychiatrische ziekenhuizen echter een sterke toename van het 
aantal opnames wat leidde tot een stijging van de bezettingsgraad.  

Dank zij deze hervormingen is de geestelijke gezondheidssector weliswaar overgeschakeld van een 
isolatie- en interneringsbeleid naar een strategie die gekenmerkt wordt door de differentiatie van de 
behandelingen, de diversificatie van de opvangstructuren, het transversale overleg en de geleidelijke 
integratie van de patiënten in de maatschappij, maar het residentiële karakter van de nieuwe 
opvangstructuren (PVT, IBW) is overheersend en de psychiatrische ziekenhuizen blijven een curatieve rol 
spelen die doorslaggevend is op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg in België. 
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Nieuwe zorgvraag, diversificatie van het aanbod en nieuwe opvangstructuren 

Door de extreme kenteringen op het vlak van de geestelijke gezondheid die gepaard gaan met het 
opduiken van een nieuwe zorgvraag, zijn de traditionele opvangstructuren verzadigd en blijken het 
zorgaanbod en de zorgorganisatie ontoereikend en ongeschikt om te voldoen aan de nieuwe uitdagingen. 
Vandaar de nood aan een reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg op lokale, regionale en 
nationale schaal, die past binnen het kader van een geïntegreerd zorgmodel, gericht op personen die 
geconfronteerd worden met psychische of psychiatrische problemen en aangepast aan de noden van elke 
doelgroep. 

Deze nieuwe reorganisatie zal in concrete vorm worden gegoten door de FOD Volksgezondheid die in 
2010 het nieuwe geestelijke gezondheidsmodel heeft gelanceerd, gebaseerd op artikel 107 van de wet 
betreffende de financiering van de ziekenhuizen.  
Dit nieuwe model streeft naar een voortzetting van de diversificatie van het huidige zorgaanbod op het 
vlak van geestesgezondheid om op een optimale manier te kunnen voldoen aan alle behoeften op het vlak 
van geestesgezondheid van de bevolking en om de samenwerking tussen alle betrokken actoren te 
versterken. In dit model krijgen de patiënt, de desinstitutionalisering en de totale integratie van de 
psychologische en psychiatrische zorg binnen de gezondheidszorg in het algemeen een centrale plaats. 

Er werd een testfase gepland van drie jaar om de implementatie van de projecten te vergemakkelijken en 
om de ziekenhuizen de kans te geven over te schakelen van de bestaande situatie naar de praktische 
organisatie van het netwerk en de diversificatie van het zorgaanbod. 

Deze nieuwe hervorming bevestigt nogmaals de wil van de overheid om geleidelijk aan de zorgverlening 
in de instellingen te ontmantelen ten gunste van zorgverlening binnen de maatschappij. De overheid heeft 
de voorrang gegeven aan een soepele hervorming op vrijwillige basis die voldoende tijd biedt aan de 
betrokken actoren om zich aan te passen, zich bij te scholen, te overleggen en de nodige beslissingen voor 
een reorganisatie te treffen.  

De uitbouw van de zorgcircuits en zorgnetwerken zal op termijn leiden tot een ingrijpende verandering 
van het zorglandschap van de geestelijke gezondheidszorg in België, in de zin van een 
desinstitutionalisering, naar het voorbeeld van wat er gebeurt in andere Europese landen.  

 

Financieringssysteem dat de residentiële opvangstructuren bevoordeelt  

De financiering van de uitgaven voor gezondheidszorg in België wordt voornamelijk door de overheid 
gedragen. Vergeleken met andere sectoren, hangt de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen sterk 
af van overheidsgelden: het overheidsaandeel (federale overheid) in hun financiering bedraagt 85% van 
het omzetcijfer (40% voor de algemene ziekenhuizen).  

De constante druk van het aanbod en de snelle stijging van de uitgaven die dit meebrengt, zorgt voor 
voortdurende spanning op het vlak van de overheidsfinanciën wat op zijn beurt leidt tot sterke spanningen 
op het vlak van de financiering van de gezondheidszorg, vooral wanneer de economische conjunctuur een 
beheersing van de uitgaven oplegt zodat die compatibel blijven met de beschikbare middelen. Hoewel het 
aandeel van de psychiatrische ziekenhuizen in het budget van financiële middelen constant is gebleven, 
gaat het bedrag ervan in stijgende lijn, gaande van 653,9 miljoen euro naar 968,9 miljoen euro tussen 2003 
en 2011, m.a.w. een stijging met 48%. Deze stijging van de uitgaven voor de gezondheidszorg is een 
voortdurende bron van bezorgdheid van de bevoegde overheid die het aantal initiatieven en ‘incentives’ 
uitbreidt om nog beter de uitgaven in de hand te houden en de actoren te responsabiliseren. 

Het grootste aantal langdurig opgenomen patiënten (> 6 jaar) verblijft in psychiatrische ziekenhuizen, met 
name in de A-diensten en de T-diensten. Nu is het echter zo dat de A- en T-bedden niet langer 
beantwoorden aan de nieuwe behoeften van een ganse categorie patiënten en een negatieve invloed 
uitoefenen op de re-integratiekansen van die patiënten, maar bovendien weegt de aanwezigheid van een 
groot aantal patiënten in die diensten zwaar op de overheidsfinanciën. 

Het geldende financieringssysteem voor de ziekenhuizen is een fundamenteel bepalend element van de 
organisatie en de werking van de geestelijke gezondheidssector. De complexiteit en de huidige structuur 
mogen worden beschouwd als een hinderpaal voor de herstructurering van het aanbod in de geestelijke 
gezondheidszorg.  
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Het huidige financieringssysteem voor de psychiatrische ziekenhuizen werkt immers nauwelijks een 
radicale reconversie van ziekenhuisbedden in de hand. Het budget van financiële middelen is 
voornamelijk bestemd voor de financiering van de residentiële opvangstructuren en het 
financieringsprincipe, gebaseerd op de verantwoorde activiteit, dat van toepassing is op de algemene 
ziekenhuizen werd niet uitgebreid tot de psychiatrische ziekenhuizen. De geleidelijke implementatie van 
pilootprojecten gefinancierd door het RIZIV via een specifiek budget gaat niet noodzakelijk gepaard met 
een daling van het aantal bedden in de psychiatrische ziekenhuizen, maar leidt over het algemeen tot de 
oprichting van nieuwe plaatsen binnen nieuwe zorgstructuren. 

De analyse van de verdeling van het BFM tussen de instellingen, al naar gelang het statuut 
(openbaar/privé) en per regio heeft aangetoond dat er een grote heterogeniteit bestaat binnen de 
psychiatrische sector. Deze verschillen weerspiegelen een zeer grote diversiteit in de werking van de 
psychiatrische ziekenhuizen wat betreft hun organisatie, hun beddenstructuur (Index A, T, K), hun 
middelen en de behandelingen die zij voorstellen. Ook het profiel van de patiënten en de historische 
evolutie van de verschillende onderdelen van het BFM hebben een weerslag op de verdeling van het 
budget tussen de instellingen. 

Hoewel het één van de verdiensten is van het financieringssysteem van de Belgische ziekenhuizen dat er 
constant wordt gezocht naar een grotere billijkheid bij de verdeling van de beschikbare financiële 
middelen onder de instellingen en naar een grotere efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem, hebben de 
werkzaamheden van de Afdeling financiering van de Nationale Raad voor de ziekenhuisvoorzieningen 
(NRZV - werkgroep « Psychiatrie» ) in verband met de problematiek van de onderfinanciering van de 
psychiatrische ziekenhuizen aan het licht gebracht dat sommige kosten die gedekt worden door de 
onderdelen B1 en B2 van het budget dat bestemd is voor de psychiatrische ziekenhuizen 
ondergefinancierd zijn.  

Zo krijgen sommige ziekenhuizen een budget dat equivalent is aan hun uitgaven, terwijl andere 
beschikken over een budget dat hoger ligt dan hun uitgaven en krijgen ongeveer 60% van de instellingen 
een budget dat ontoereikend is. 
Het huidige financieringssysteem zorgt ook voor een billijkheidsprobleem voor de patiënten die in 
alternatieve structuren verblijven. Het rechtstreekse aandeel van de patiënten in de financiering van de 
hospitalisatiekosten is groter in de alternatieve opvangstructuren (thuiszorg, PVT, IBW) vooral bij 
kwetsbare groepen en dit ondanks een aanvullende financiering vanwege de federale overheid om dit 
verschil weg te werken en de toegang tot de nieuwe geestelijke gezondheidsstructuren aan te moedigen. 

De overstap van een financieringssysteem gericht op het aanbod naar een systeem dat rekening houdt met 
de nieuwe behoeften in het kader van de zorgnetwerken en -circuits is een langetermijnperspectief. De 
invoering van therapeutische projecten, de financiering van pilootstudies, de overheveling van het budget 
van de pilootprojecten psychiatrische thuiszorg (PTZ) van de ziekenhuizen naar de IBW... zijn allemaal 
initiatieven die getuigen van de vastbeslotenheid van de inrichtende macht om het financieringssysteem 
van de geestelijke gezondheidszorg te moderniseren. 

In die context, biedt de nieuwe hervorming van de sector die gebaseerd is op de toepassing van artikel 107 
van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de actoren, een nieuwe 
kans (en een nieuwe uitdaging) om de diversificatie van het huidige zorgaanbod aan te moedigen en om 
geleidelijk aan het financieringssysteem te hervormen om beter te kunnen inspelen op de nieuwe 
behoeften inzake geestelijke gezondheidszorg. 
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Belangrijke werkgever en toenemende specialisatie van het personeel 

De sector van de psychiatrische ziekenhuizen is een belangrijke werkgever in België. Hij stelt meer dan 
21.000 mensen te werk, (15.407 betaalde voltijds equivalenten), m.a.w. 12% van de totale tewerkstelling 
in de ziekenhuissector. Het is een banencreërende sector in opmars zowel qua aantal natuurlijke personen 
als qua aantal voltijds equivalenten. 

De tewerkstellingbevorderende maatregelen hebben ongetwijfeld bijgedragen tot een stijging van het 
aantaal betaalde voltijds equivalenten (VTE) bij het verzorgend, administratief en paramedisch personeel 
vooral vanaf 2005.  

De kortere verblijfsduur, de evolutie van de profielen van de patiënten en de toenemende diversiteit van de 
globale behandelingswijzen van de patiënten hebben een grote invloed gehad op de evolutie van het 
kwalificatieniveau van het personeel van de psychiatrische ziekenhuizen. 

Deeltijds werk is zeer courant in de psychiatrische ziekenhuizen (bijna één op de twee werknemers). Deze 
tendens zet zich van jaar tot jaar verder en het aandeel van het deeltijds werk in de totale tewerkstelling is 
gestegen van 45% naar 49% tussen 2000 en 2005.  

Het turnoverpercentage in de psychiatrische ziekenhuizen bedraagt over het geheel genomen gemiddeld 
22% en ligt lichtjes boven dat van de algemene ziekenhuizen. De cijfers verschillen echter sterk per 
instelling en per regio.  

Voor de ganse sector is de gemiddelde bezetting per erkend bed gestegen van 0,34 VTE/bed naar 0,46 
VTE/bed (0,7 in de algemene ziekenhuizen) tussen 2000 en 2005. Men stelt echter verschillen vast tussen 
openbare en privéziekenhuizen en tussen regio’s.  

De verhouding verzorgend personeel/opname wijst er op dat de werklast van het verzorgend personeel 
over het algemeen constant is gedurende de geanalyseerde periode, maar systematisch hoger is in de 
openbare ziekenhuizen.  

De verschillende maatregelen genomen in het kader van de sociale akkoorden en de stijgende evolutie van 
het kwalificatieniveau leiden over het algemeen tot een stijging van de personeelskosten die de grootste 
kosten zijn in de sector. De stijging van de gemiddelde kostprijs per VTE is echter globaal gezien redelijk 
gebleven in de psychiatrische ziekenhuizen tussen 2000 en 2005. Deze loonkostenbeheersing heeft 
ongetwijfeld bijgedragen tot de verbetering van de financiële toestand van de psychiatrische ziekenhuizen 
gedurende de periode in kwestie. 

De verhouding tussen de bruto toegevoegde waarde en het aantal betaalde voltijds equivalenten 
(BTW/VTE) maakt het mogelijk om de arbeidsproductiviteit in de ziekenhuizen te beoordelen. De 
verschillen qua arbeidsproductiviteit tussen openbare en privéziekenhuizen verdwijnen vanaf 2004. Deze 
verschillen weerspiegelen echter verschillen qua algemene organisatie tussen de openbare en de 
privéziekenhuizen enerzijds en tussen de ziekenhuizen van de verschillende regio’s anderzijds. 

De verhouding personeelskosten /bruto toegevoegde waarde alsook het percentage van de toegevoegde 
waarde uitgedrukt in percenten van het omzetcijfer variëren al naar gelang het statuut en de regio. Deze 
verschillen zijn een afspiegeling van de verschillen qua personeelsstatuut en algemene organisatie van de 
ziekenhuisactiviteit (werken met onderaanneming of uitbesteden van sommige activiteiten).  
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Gezonde balansstructuur, uitstekende liquiditeit en een solide solvabiliteit 

De analyse van de financiële performantie van de sector, gebaseerd op de balansgegevens en de 
resultatenrekening van alle instellingen, waarbij de verschillen per regio en al naar gelang van het statuut 
van de instellingen buiten beschouwing worden gelaten, toont aan dat de psychiatrische ziekenhuizen 
globaal gezien kunnen bogen op een gezonde balansstructuur en een solide en stabiele financiële situatie 
die getuigen van de degelijkheid van het financieel beheer van de sector in zijn geheel. 

DE analyse van de balans wijst op een beduidende toename van het aandeel van de materiële vaste activa 
in de totale activa, wat erop wijst dat de psychiatrische ziekenhuizen aanzienlijke investeringen hebben 
gerealiseerd om te vernieuwen en om het peil van hun exploitatiemiddelen in stand te houden, onder meer 
dank zij investeringssubsidies toegekend door de overheid en leningen afgesloten bij kredietorganismen. 

De farmaceutische producten en de honoraria vertonen een voortdurend stijgende tendens en hun aandeel 
in het omzetcijfer blijft maar groeien.  

De analyse van de kosten heeft aangetoond dat de personeelskosten de grootste kosten blijven voor de 
psychiatrische ziekenhuizen en 85% van de omzet bedragen.  

Wat de liquiditeit betreft, hebben de inspanningen van de FOD Volksgezondheid sinds 2005 om de 
vertragingen op het vlak van de inhaalbedragen weg te werken en om de gemiddelde termijnen voor het 
betalen van de schudvorderingen in te korten ongetwijfeld bijgedragen tot een verbetering van de 
liquiditeit van de sector.  

De sector beschikt immers over voldoende liquide middelen om de schulden op korte termijn te dekken en 
de exploitatiebehoeften te financieren dank zij de vele geldbeleggingen en beschikbare waarden. Het netto 
bedrijfskapitaal is positief en is blijven stijgen gedurende de geanalyseerde periode. 

De berekening van de Acid test ratio (Quick ratio) en van de liquiditeitsratio in de ruime zin tonen 
eveneens aan dat de sector kan bogen op een uitstekende liquiditeit. 

Bijgevolg werd een duidelijke daling van de kortetermijnschulden bij kredietinstellingen vastgesteld. De 
schuldenlast op lange termijn blijft redelijk en over het algemeen gezien vertoont de sector een solide 
solvabiliteit. 

De analyse van de rendabiliteit toont aan dat het jaar 2002 het moeilijkste jaar was voor de psychiatrische 
ziekenhuizen met 36% ziekenhuizen met een exploitatietekort.  

De financiële toestand is duidelijk verbeterd vanaf 2003 en het percentage ziekenhuizen dat verlies lijdt is 
met de helft gedaald.  

De financiële performantie van sommige instellingen is deels te danken aan de financiële opbrengsten. 
Het belang van de opbrengsten van de financiële beleggingen is immers opmerkelijk in de sector van de 
psychiatrische ziekenhuizen, waardoor tal van instellingen gedurende de periode 2000 – 2006 hun 
exploitatietekort hebben kunnen omzetten in een positief courant resultaat. Deze performantie is echter het 
gevolg van de evolutie in de privéziekenhuizen. Hoewel het resultaat van de openbare ziekenhuizen over 
het algemeen positief blijft, is er toch een neerwaartse tendens merkbaar sinds 2003.   
 
 
 

 
  

* * *
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We hopen dat het lezen van deze brochure nuttig is geweest. 

 

De Geestelijke Gezondheidszorgsector blijft volop evolueren en de uitdagingen zijn talrijk :  

nieuwe concepten, nieuwe verantwoordelijkheden voor de Gewesten en de Gemeenschappen, 

mogelijk een nieuw vorm van financiering,…  

 

De FOD Volksgezondheid, en in het bijzonder DG1-Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen en 

de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen, blijven deze evoluties met een waakzaam 

oog opvolgen en we hopen u op middellange termijn een bijgewerkte versie van deze brochure te 

kunnen verschaffen. 
 

Al uw opmerkingen zijn dus van harte welkom om onze informatie te verbeteren.   

 

Dank aan iedereen die aan deze realisatie heeft bijgedragen: 

Dhr. Abdeslam El Mohandiz, Analist – statisticus, Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen; 

Mevr Mevr. Samira Ouraghi, Coördinatie BFM en binnendiensten, Boekhouding en Beheer van de 

Ziekenhuizen; 

Dhr. Christiaan Decoster, directeur-generaal van DG 1: Organisatie 

Gezondheidszorgvoorzieningen; 

Alle leden van de Staff  van de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen;  

Dhr. Paul De Bock, diensthoofd a.i. Psychosociale Gezondheidszorg; 

Dhr .Jean-Pierre Gorissen, Attaché statistiek; 

Dhr. Claude Lammens, Coördinator Vertaaldienst DVZ. 

 

Annick Poncé 

Adviseur-Generaal 

Dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen
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Bijlage 1 : Lijst Initiatieven voor Beschut Wonen, jaar 2010 
Vlaanderen 

ERK PROVINCIE STATUUT PLAATSEN INSTELLING ADRES POST GEMEENTE E-mailadressen 

094 Antwerpen Privaat 79 Vzw Beschut Wonen Antwerpen Klappeistraat 28 2060 ANTWERPEN herwig.uytterlinde@ocmw.antwerpen.be 

115 Antwerpen Privaat 50 Vzw Beschut Wonen Min Erwtenstraat 27 2060 ANTWERPEN info@beschutwonenmin.be 

051 West-Vlaanderen Privaat 113 Vzw Beschut Wonen Beernem Stationsstraat 127 8730 BEERNEM bwbeernem@fracarita.org 

001 Vlaams-Brabant Privaat 48 Vzw Beschut Wonen de Walden Krijkelberg 1 3360 BIERBEEK walden@fracarita.org 

002 West-Vlaanderen Privaat 13 Vzw Beschut Wonen Oostkust Astridlaan 35 8370 BLANKENBERGE beschutwonen.oostkust@scarlet.be 

003 Antwerpen Privaat 50 Vzw Beschut Wonen De Vliering Heuvelstraat 170 Bus 11 2530 BOECHOUT de.vliering.coordinator@yucom.be 

076 West-Vlaanderen Privaat 155 Vzw Beschut Wonen Brugge Hoefijzerlaan 40 8000 BRUGGE dec@bwb.gzbj.be 

012 Vlaams-Brabant Privaat 46 Vzw Beschut Wonen De Linde Veemarkt 3 3290 DIEST de.linde@skynet.be 

013 Antwerpen Privaat 113 Vzw Beschut Wonen Este Stationsstraat 22 2570 DUFFEL beschut.wonen.duffel@emmaus.be 

014 Oost-Vlaanderen Privaat 50 Vzw Beschut Wonen De Wende Oostveldstraat 1 9900 EEKLO alg.dir@psyeeklo.be 

073 Antwerpen Privaat 48 Vzw Beschut Wonen De Kempen Pas 196 2440 GEEL jeroendillen.bwk@skynet.be 

019 Oost-Vlaanderen Privaat 90 Vzw Beschut Wonen Zagan Tolhuislaan 82 9000 GENT bw.zagan@fracarita.org 

042 Oost-Vlaanderen Privaat 27 
Vzw Beschut Wonen Centrum 
Onderweg Tuinwijklaan 33 9000 GENT centrum.onderweg@pandora.be 

114 Oost-Vlaanderen Privaat 21 Vzw Beschut Wonen Ipso Peerstraat 157 9000 GENT hand.in.hand@pandora.be 

116 Oost-Vlaanderen Privaat 67 Vzw Beschut Wonen Domos  Sint-Jozef 12 9000 GENT vzw.domos@belgacom.net 

117 Oost-Vlaanderen Privaat 37 Vzw Beschut Wonen Delta Wonen Fratersplein 9 9000 GENT epas@dedeo.be 

022 Vlaams-Brabant Privaat 52 Vzw Beschut Wonen De Raster Molenstraat 7 1852 GRIMBERGEN de.raster@pandora.be 

023 Limburg Privaat 45 Vzw Beschut Wonen Basis A. Rodenbachstraat 29/7 3500 HASSELT directie@vzwbasis.be 

107 Limburg Privaat 48 Vzw Beschut Wonen West-Limburg P. Paquaylaan 123/1 3550 HEUSDEN-ZOLDER beschutwonen.west@belgacom.net 

024 West-Vlaanderen Privaat 77 Vzw Beschut Wonen De Overweg Poperingseweg 71A 8900 IEPER beschut.wonen@bwi.gzbj.be 

025 West-Vlaanderen Privaat 45 Vzw Beschut Wonen Regio Izegem Ommegangstraat 19 8870 IZEGEM info@beschutwonen-izegem.be 

028 Vlaams-Brabant Privaat 13 Vzw Beschut Wonen Pastya Lindensestraat 1 3010 KESSEL-LO pastya@skynet.be 

026 Vlaams-Brabant Privaat 97 Vzw Beschut Wonen De Hulster Leuvensesteenweg 517 3070 KORTENBERG pol.mentens@dehulster.be 

027 West-Vlaanderen Privaat 40 Vzw Beschut Wonen De Bolster Groeningepoort 4 8500 KORTRIJK patrick.cokelaere@kliniek-hfamilie.be 

061 Oost-Vlaanderen Privaat 43 Vzw Beschut Wonen Reymeers Reymeersstraat 13 9340 LEDE marleen.minnoey@skynet.be 

052 Vlaams-Brabant Privaat 44 Vzw Beschut Wonen Fides Kapucijnenvoer 33 3000 LEUVEN jan.kerselaers@uz.kuleuven.ac.be 

034 Oost-Vlaanderen Privaat 60 
VZW Beschut Wonen De Nieuwe 
Horizon Vossenstraat 10 9090 MELLE alex.leemans@pccaritas.zvl.org 

035 West-Vlaanderen Privaat 84 Vzw Beschut Wonen Eigen Woonst Ieperstraat 113 8930 MENEN ew@myonline.be 

077 Antwerpen Privaat 90 Vzw Beschut Wonen De Link Deurnestraat 252 2640 MORTSEL wim.gijsels@fracarita.org 

037 Limburg Privaat 60 Vzw Beschut Wonen De Overstap Abdijstraat 2 3740 MUNSTERBILZEN marcel.claes@mc-st-jozef.be 

112 West-Vlaanderen Privaat 37 Vzw Beschut Wonen Oostende Frère Orbanstraat 143 8400 OOSTENDE greet.verhellen@bwoostende.be 

074 Limburg Privaat 49 Vzw Beschut Wonen Noord-Limburg 
Burgemeester 
Laenenstraat 7 3900 OVERPELT bwnl@skynet.be 
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038 Limburg Privaat 70 Vzw Beschut Wonen het Veer Daalbroekstraat 106 3621 REKEM beschutwonen@bwhetveer.be 

039 West-Vlaanderen Privaat 27 
Vzw Beschut Wonen Roeselare - 
Tielt Wallenstraat 46-48 8800 ROESELARE info@debieweg.be 

082 Oost-Vlaanderen Privaat 85 Vzw Beschut Wonen Waasland Ankerstraat 91 9100 ST. NIKLAAS avoeten@apzst-lucia.be 

113 Oost-Vlaanderen Privaat 95 Vzw Beschut Wonen Pro-Mente Hazewindstraat 41 9100 ST. NIKLAAS pro.mente@dibrosi.be 

046 Limburg Privaat 200 Vzw Beschut Wonen Bewust Halmaalweg 19 3800 ST. TRUIDEN directie@bewust.be 

047 Vlaams-Brabant Privaat 82 Vzw Beschut Wonen Hestia Liefdestraat 1 3300 TIENEN hestia.tienen@belgacom.net 

085 West-Vlaanderen Privaat 12 
Vzw B.W. Veurne-Diksmuide-
Westkust Oude Beestenmarkt 6 8630 VEURNE beschutwonen.veurne@telenet.be 

049 Oost-Vlaanderen Privaat 75 Vzw Beschut Wonen De Vlier Kerkstraat 38 9060 ZELZATE bewo.devlier@fracarita.org 

050 Antwerpen Privaat 95 Vzw Beschut Wonen De Sprong Zoerselsteenweg 69A 2980 ZOERSEL marleen.geentjens@emmaus.be 

083 Oost-Vlaanderen Privaat 30 
Vzw Beschut Wonen De Vlaamse 
Ardennen Penitentenlaan 9 9620 ZOTTEGEM bwvlardennen@skynet.be 

      2662           

 

Wallonie        

ERK PROVINCIE STATUUT PLAATSEN INSTELLING ADRES POST GEMEENTE E-mailadressen 

017 Luxembourg Privé 30 HP du Sud-Luxembourg Avenue de la Gare 16 6790 AUBANGE hpsudlux@skynet.be 

003 Namur Privé 18 HP La Bogue Rue Chère Voie 75 5060 AUVELAIS labogue.auvelais@swing.be 

018 Liège Privé 24 HP "Le Hall" Rue du Herve 17 4651 BATTICE lehall@skynet.be 

020 Luxembourg Privé 16 HP Région Famenne-Ardennes Rue des Ardoisières  6880 BERTRIX hpbertrix1@hotmail.com 

012 Hainaut Privé 5 HP "L'Arbre-Vert" Rue d'Esquernes 10B 7603 BONSECOURS clinique.de.bonsecours@belgacom.net 

009 Brabant-Wallon Public 17 HP Association "Le Domaine" Rue Jean Lanneau 39 1420 BRAINE-L'ALLEUD fabienne.ponchaut@domaine-ulb.be 

016 Brabant-Wallon Privé 4 HP "Le Hetre Rouge" Rue Jules Hans 43 1420 BRAINE-L'ALLEUD lesolierihp@hotmail.com 

014 Liège Privé 7 HP Ourthe - Amblève Rue d'Aywaille 22 4170 COMBLAIN-AU-PONT   

510 Liège Privé 18 Begleitetes Wohnen Ostbelgien Couvenplatz 7 4700 EUPEN bwo_wg_eupen@skynet.be 

023 Hainaut Privé 18 HP "Le Regain" Rue de la Duchère 6 6060 GILLY   

008 Hainaut Privé 50 HP L'Entre-Temps Place du Numéro Un 50 7100 HAINE-SAINT-PAUL alex.cortinovis@fracarita.org 

005 Liège Privé 85 HP Liègeoises Rue Professor Mahaim 84 4000 LIEGE  info@isosl.be 

022 Liège Privé 16 IHP de Huy Rue de la Fortune 10 4500 HUY ihphuy@hotmail.com 

015 Namur Privé 57 HP Psynergie Rue Tillieux 9 5100 JAMBES psynergie.jambes@wol.be 

027 Hainaut Privé 24 HP L'Ancrage Avenue Max Buset 34 7100 LA-LOUVIERE lancrage-asbl@yahoo.fr 

004 Hainaut Privé 11 HP A.C.I.S. Avenue de Loudin 126 7900 LEUZE-EN-HAINAUT carine.overlau@acis-group.com 

002 Liège Privé 27 HP L'Essor Rue E. Vandervelde 67 4000 LIEGE cfyon@pi.be 

027 Liège Privé 10 HP "Liprolo" Rue Maghin 19 4000 LIEGE liprolo@skynet.be 

001 Liège Privé 17 HP "André Baillon" 
Rue des Fontaines Roland 
7-9 4000 LIEGE clubandrebaillon.hp@skynet.be 

013 Liège Privé 33 HP Fagnes-Ardennes Rue de la Gare 12 4960 MALMEDY fagnes.ardenne@skynet.be 

011 Hainaut Privé 56 HP L'Appart Boulevard Kennedy 129 7000 MONS appart@freegates.be 
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010 Hainaut Privé 39 
Ass. Carolorégienne de géstion des 
HP Rue des Goutteaux 17 6032 

MONT-SUR-
MARCHIENNE acghp@skynet.be 

019 Brabant-Wallon Privé 10 IHP "La Courtille" Avenue Reine Fabiola 9 1340 OTTIGNIES lacourtille@belgacom.net 

007 Namur Privé 82 HP L'Espoir Route de Gembloux 179 5002 SAINT-SERVAIS ihp.espoir@skynet.be 

026 Hainaut Privé 67 
Habitations Protegées du Hainaut - 
Le Relais 

Boulevard du Roi Albert 
90 7500 TOURNAI hplerelais@skynet.be 

021 Liège Privé 6 IHP de Waremme Avenue G. Joachim 49 4300 WAREMME   

024 Namur Privé 27 HP "Les Erables" Rue de Meuse 29 5540 WAULSORT erables@swing.be 

      774           

 

Bruxelles        

ERK   STATUUT PLAATSEN INSTELLING ADRES POST GEMEENTE E-mailadressen 

075 BRUSSEL Privé 8 Huize "Jan De Wachter" Papenvest 78 1000 BRUSSEL devest@cggz-brussel.be 

085 BRUXELLES Privé 39 A.S.B.L. H.P. Bruxelles-Centre Rue du Grand Hospice 10 1000 BRUXELLES habitats18@skynet.be 

060 BRUXELLES Privé 66 A.S.B.L.Casmmu Avenue Marechal Foch 11 1030 BRUXELLES info@casmmu.net 

005 BRUXELLES Privé 11 A.S.B.L. Archipel Rue Thiéfry 45 1030 BRUXELLES lagerbessm@swing.be 

004 BRUXELLES Privé 10 A.S.B.L. Les Quatre Saisons 
Avenue des Casernes 41 
Bte.14 1040 BRUXELLES lestroispommiers@scarlet.be 

086 BRUSSEL Privé 19 V.Z.W. Festina Lente Gewijde Boomstraat 104 1050 BRUSSEL bw.festina.lente@psc-elsene.be 

055 BRUSSEL Privé 47 V.Z.W. Mandragora Gewijde Boomstraat 104 1050 BRUSSEL bw.mandragora@psc-elsene.be 

095 BRUSSEL Privé 20 V.Z.W. Beschut Wonen de Lariks Jean Robiestraat 29 1060 BRUSSEL beschut.wonen@delariks.be 

001 BRUSSEL Privé 45 A.S.B.L. Juan Louis Vives Rue de Veeweyde 60 1070 BRUXELLES equipe@equipe.be 

100 BRUSSEL Privé 25 V.Z.W. Beschut Wonen Thuis Georges Leclercqlaan 36 1083 BRUSSEL bwthuis@skynet.be 

015 BRUSSEL Privé 14 V.Z.W  Beschut Wonen Nieuwe Thuis Keizer Karellaan 215 1083 
BRUSSEL 
(Ganshoren) bwnieuwethuis@skynet.be 

105 BRUSSEL Privé 20 V.Z.W. Beschut Wonen Primavera 
de Smet de Naeyerlaan 
470 1090 BRUSSEL beschutwonen.primavera@skynet.be 

015 BRUSSEL Privé 38 A.S.B.L. Entre Autres Rue Bonaventure 28 1090 BRUXELLES entre.autres@hotmail.com 

010 BRUSSEL Privé 48 A.S.B.L. Nausicaa Square de Héros 5 1180 BRUXELLES c.braive@skynet.be 

003 BRUSSEL Privé 16 A.S.B.L. Carrefour Rue de l'Union 23 1210 BRUXELLES messidor@coditel.net 

050 BRUSSEL Privé 54 A.S.B.L. Messidor Rue de l'Union 23 1210 BRUXELLES messidor@coditel.net 

      480           
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Bijlage 2 : Lijst P.V.T., jaar 2010 
 
Vlaanderen 

Erk GEWEST INSTELLING ADRES POST GEMEENTE Definitief uitdovend 

Aantal plaatsen 
opvang van 

mentaal 
gehandicapten Totaal E-mailadressen 

039 Antwerpen P.V.T. Hoge Beuken Voorzorgstraat 1 2660 
ANTWERPEN 
(Hoboken) 30 0   30 pvt.hogebeuken@zna.be 

002 Antwerpen P.V.T. St. Kamillus Krijkelberg 1 3360 BIERBEEK 60 45 33 105 upc.st.kamillus@fracarita.org 

006 Antwerpen P.V.T. Schorshaegen Stationsstraat 22C 2570 DUFFEL 90 0 35 90 pvt.schorshaegen@emmaus.be 

009 Antwerpen P.V.T. Salto Stelenseweg 19 2440 GEEL 60 0 30 60 pvtsalto@opzgeel.be 

019 Antwerpen P.V.T. St. Amedeus Deurnestraat 252 2640 MORTSEL 210 0 90 210 pc.st.amedeus@fracarita.org 

027 Antwerpen P.V.T. De Landhuizen Andreas Vesaliuslaan 39 2980 ZOERSEL 120 36 42 156 pcbethanie@emmaus.be 

014 Limburg P.V.T. Ter Bosch Daalbroekstraat 108 3621 LANAKEN-REKEM 114 57 73 171 info@opzcrekem.be 

004 Limburg P.V.T. St. Jozef Abdijstraat 2 3740 MUNSTERBILZEN 45 51 27 96 st-jozef@mc-st-jozef.be 

024 Limburg P.V.T. Ziekeren Halmaalweg 2 3800 ST. TRUIDEN 90 45 45 135 pc.ziekeren@fracarita.org 

007 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Jan Oostveldstraat 1 9900 EEKLO 30 2   32 
mark.vanhauwenhuyse@planetintern
et.be 

010 Oost-Vlaanderen P.V.T. Dr. Guislain Fr. Ferrerlaan 88A 9000 GENT 70 55 57 125 pc.dr.guislain@fracarita.org 

011 Oost-Vlaanderen P.V.T. Hortus Berouw 97 9000 GENT 31 0   31 info@dedeo.be 

015 Oost-Vlaanderen 
P.V.T. Zoete Nood 
Gods Reymeersstraat 13A 9340 LEDE 102 68 82 170 pc.zoetenoodgods@fracarita.org 

017 Oost-Vlaanderen P.V.T. Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE 56 74 44 130 info@pccaritas.zvl.org 

023 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Hieronymus Dalstraat 84 9100 ST. NIKLAAS 35 34 35 69 hieronymus@dibrosi.be 

030 Oost-Vlaanderen P.V.T. Casa Neri Ankerstraat 87 9100 ST. NIKLAAS 60 0 47 60 avoeten@apzst-lucia.be 

026 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Jan Baptist Suikerkaai 81 9060 ZELZATE 60 72 71 132 pc.st.jan.baptist@fracarita.org 

028 Oost-Vlaanderen P.V.T. St. Franciscus Penitentenlaan 7 9620 ZOTTEGEM 0 27   27 info@pzsfr.be 

012 Vlaams-Brabant P.V.T. St. Alexius Grimbergesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 29 0   29 pz.st.alexius@fracarita.org 

013 Vlaams-Brabant P.V.T. St. Jozef Leuvensesteenweg 517 3070 KORTENBERG 0 6   6 
directiesecretariaat@uc-
kortenberg.be 

001 West-Vlaanderen P.V.T. St. Amandus Reigerlostraat 10 8730 BEERNEM 120 66 96 186 sint-amandus@fracarita.org 

033 West-Vlaanderen P.V.T. Het Tempelhof Tulpenlaan 19 8900 IEPER 60 0 30 60 info@hhi.gzbj.be 

040 West-Vlaanderen P.V.T. Valckeburg Kloosterstraat 7 8800 RUMBEKE 60 0   60 pvt@valckeburg.be 

037 West-Vlaanderen P.V.T. St. Augustinus Hoog Brabantlaan 27 8200 
SINT-ANDRIES-
BRUGGE 60 0 15 60 info@olv.gzbj.be 

            1592 638 852 2230   
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Wallonie 

Erk GEWEST INSTELLING ADRES POST GEMEENTE Definitief uitdovend 

Aantal plaatsen 
opvang van mentaal 

gehandicapten Totaal E-mailadressen 

00
5 Hainaut M.S.P. Maison de l'Othée Avenue de Loudun 126 7900 

LEUZE-EN-
HAINAUT 30     30 carine.overlau@acis-group.org 

00
6 Hainaut 

M.S.P. Le Bois de la 
Fontaine Rue Jules Empain 43 7170 MANAGE 136   41 136 emmanuel.gailly@fracarita.org 

00
2 Hainaut MSP "Chêne aux Haies" 

Chemin du Chêne aux 
Haies 24 7000 MONS 60     60 therese.sculier@chpchene.be 

00
1 Hainaut M.S.P. La Traversée Rue Despars 94 7500 TOURNAI 118   30 118 ingrid.leroy@marronniers.be 

01
2 Liège M.S.P. Les Eglantines 

Rue du Château de Ruyff 
68 4841 HENRI-CHAPELLE 30     30 secretariat@fralex.be 

00
7 Liège M.S.P. Les Charmilles Rue du Prof. Mahaim 86 4000 LIEGE-SCLESSIN 48     48 info@isosl.be 

00
8 Liège M.S.P. Les Cedres Rue du Prof. Mahaim 2 4000 LIEGE-SCLESSIN 41     41 info@isosl.be 

00
9 Liège M.S.P. Le Hameau Rue du Doyard 15 4990 LIERNEUX 60     60 lierneux.msp@prov-liege.be 

01
1 Liège M.S.P. La Parenthèse 1 Thier des Raves 2 4550 NANDRIN 25   18 25 info@la-parenthese.be 

01
0 Liège M.S.P. Maison Notre-Dame Rue de Selys 47 4300 WAREMME 30     30 olivier.jaquemin@chc.be 

01
3 Luxembourg M.S.P. "Belle-Vue" 

Avenue de la Libération 
39 6791 ATHUS 30     30 contact@clinsudlux.be 

00
4 Namur M.S.P. Saint-Martin Rue St. Hubert 84 5100 NAMUR (DAVE) 90 11 45 101 benoit.folens@fracarita.org 

00
3 Namur M.S.P. "Tamaris & Jasmins" Rue de Bricgnicot 205 5002 SAINT-SERVAIS 84     84 

christine.magis@beauvallon.b
e 

            782 11 134 793   

Bruxelles          

Erk GEWEST INSTELLING ADRES POST GEMEENTE Definitief uitdovend 

Aantal plaatsen 
opvang van mentaal 

gehandicapten Totaal E-mailadressen 
00

2 
BRUXELLE
S P.V.T. Thuis Zeypstraat 35 1083 BRUSSEL       55 info@pvtthuis.be 

01
1 

BRUXELLE
S P.V.T. Schweitzer Gentsesteenweg 1046 1082 BRUSSEL       46 pvtschweitzer@pgc.be 

00
1 

BRUXELLE
S M.S.P. Sanatia Rue de Collège 45 1050 BRUXELLES       68 info@sanatia.be 

01
2 

BRUXELLE
S PVT Dokter Jacques Ley Luzernestraat 7 1030 BRUSSEL       88 msp@chjt.be 

                  257   
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 Bijlage 3 : Overzicht van de pilootprojecten opgesplitst per taalrol en per leeftijdsdoelgroep 
 

I. Franstalige projecten 

 Enfants en adolescents 

 Toute pathologie nécessitant des soins pédopsychiatriques survenant chez les enfants-adolescents habitant la zone d'action 

 Enfants souffrant de troubles envahissants du développement 

 Petite enfance - difficultés relationnelles avec leurs parents 

 TPRS: troubles psychiatriques en rupture de scolarité à l’adolescence 

 Conduites perturbatrices d'intensité moyenne à sévère chez l'enfant en l'adolescent 

 TEHOU-TEKI 

 Anorexie mentale – boulimie mentale en les troubles alimentaires non spécifiés en relation avec l’anorexie mentale 

 Troubles du comportement alimentaire 

 Jeunes en situation ou à risque de désappartenance 

 Projet Pilote Adolescents de la Province de Luxembourg 

 Adultes 

 CLUB THERAPEUTIQUE _ Pathologies mentales chroniques en complexes de adultes à partir de 25 ans 

 Pathologies psychotiques adultes 

 ABC « Assuétudes » Brussel Capitale 

 Æncrages” autour de la loi du 26 juin 1990 

 Personnes souffrant de troubles de l’humeur chroniques en complexes 

 HERMES - Troubles psychotiques en troubles bipolaires 

 Améliorer le pronostic du patient dépressif chronique et-ou résistant 

 La Maison de la Concertation 

 Soins en réinsertion des internés: perspectives en réseau 

 Usagers de drogues problématiques 

 Psychose avec troubles schizophréniques à l'exception de schizophréniformes 

 Les usagers de drogues présentant une comorbidité psychiatrique 

 Concertho: adultes souffrant de troubles borderline 

 SIMAS 

 Psychose 

 Alcoolisme à pathologie complexe en de longue durée 

 Adultes atteints d'handicap mental en de troubles psychopathologiques 

 Un lieu, un lien 

 ARCH - Problème de dépendance ou d’abus d’alcool 

  

 Personnes âgées 

 Personnes âgées présentant des pathologies psychiatriques complexes en chroniques 

 Dionysos 

 A.I.G.S. 
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II. Nederlandstalige projecten  

 Kinderen en adolescenten 

 Kinderen en jongeren op het scharnier Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Bijzondere Jeugdzorg 

 Integraal Jongeren Drugoverleg vanuit de regio Gent – Eeklo 

 Persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen in wording 

 Coördinatie van zorgtrajecten voor kinderen/jongeren met een complexe psychiatrische problematiek in Oost-Vlaanderen 

 Miniplex 

 Verbeteren van de zorgcoördinatie van kinderen met ADHD-ontwikkelingsstoornis 

 Verbeteren van de zorgcoördinatie van pubers met oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 

 Problematisch middelengebruik bij adolescenten 

 Problematisch middelenmisbruik jonge gebruikers Dendermonde 

 Verbeteren van zorgcoördinatie van kinderen met een reactieve hechtingsstoornis 

  

 Volwassenen 

 

Regionaal zorgprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis op basis van dialectische  
gedragstherapie in de  regio Lier – Mechelen – Boom 

 Schizofrenie of andere langdurige psychotische problematiek 

 Operationaliseren van een zorgcircuit voor "patiënten met een forensisch statuut” 

 

Organisatie en/of bevorderen van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en –overleg in de regio Noord-Limburg rond  
moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten 

 Zorgcircuit sociale psychiatrie Hageland 

 Afstemming zorgtraject voor mensen met een psychiatrische stoornis en een niet-aangeboren hersenletsel 

 

Mensen met langdurige stemmingsstoornissen en/of psychose waarbij nog andere problematische symptomen en 
 situaties duiden  op de complexiteit van het geheel 

 Het organiseren van sociaal psychiatrische netwerken in de zorgregio Tongeren 

 C.O.A.C.H. 

 Multidisciplinair regionaal -lokaal cliëntoverleg voor volwassenen met middelenmisbruik 

 Patiënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen 

 Psychosenzorg Noord West-Vlaanderen 

 Regionaal intersectoraal drugoverleg 

 Zorgoverleg Drughulpverlening voor (jong)volwassenen 

 Continuïteit in behandeling van personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen 

 Trajectbegeleiding van personen met een gerechtelijk statuut en psychiatrische problemen 

 Zorgcoördinatie volwassenen sociaal psychiatrische patiënten regio West-Limburg 

 Zorgtrajectbegeleiding en cliëntenoverleg voor personen met langdurig depressief lijden 

 Zorgtraject voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis 

 Netwerking en coördinatie - toegankelijkheid patiënt- en hulpverlenersnetwerk verhogen 

 Netwerk Rehabilitatie 

 Netwerk Sociale Psychiatrie Regio Deinze 

 ALCOHOLTEAM – aanmelding en inschakeling in een zorgtraject voor volwassenen met een alcoholproblematiek 

 Assertieve Zorg in de Samenleving (AziS) 

 Multizorgbenadering en-behandeling van alcoholmisbruik en -verslaving bij vrouwen 

 Zorgcoördinatie voor patiënten met een complexe persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsstoornis 
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 Ouderen 

 Outreaching voor ouderen met dementie-depressie in de regio Mechelen 

 Integrale begeleiding van ouderen met ernstige psychiatrische problemen 

 Ouderen in hun natuurlijk leefmilieu met ernstige en langdurige stemmings- en angststoornissen 

 Zorg voor ouderen regio Gent 

 Suïcide bij ouderen Noord West-Vlaanderen 

 Reïntegratie, rehabilitatie en resocialisatie van oudere psychiatrische patiënten 

 

Onderzoek naar de kritische succesfactoren en de mogelijke ICT-toepassingen bij de uitbouw van een zorgcircuit 

 voor ouderen met ernstige en langdurige stemmingsstoornissen 

 Geïntegreerde zorgondersteuning voor ouderen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek 

 Chronisch depressieve ouderen in de thuissituatie die (nog) niet gekend zijn bij de GGZ in Zuid West-Vlaanderen 

 Chronisch depressieve ouderen in de thuissituatie die niet actief in behandeling/begeleiding zijn bij de GGZ 
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Bijlage  4 : Aantal erkende instellingen en bedden per gewest 
 

BUDGETTYPE INSTELLINGEN ERKENDE BEDDEN 

  

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Algemene ziekenhuizen             

VLAANDEREN 61 59 59     27.026         26.933         26.980     

BRUSSEL 14 14 12       7.044           7.054           6.585     

WALLONIË 40 40 41     14.483         14.432         14.658     

Totaal          115             113             112        48.553         48.419         48.223     

Zware brandwonden 
            

VLAANDEREN 3 3 3            30                30                30     

BRUSSEL 0 0 0             -                   -                   -       

WALLONIË 2 2 2            16                16                16     

 
             5                 5                 5               46                46                46     

Geriatrie 
            

VLAANDEREN 2 2 2            82                82                82     

BRUSSEL 5 5 5          349              349              375     

WALLONIË 1 1 1          159              159              159     

Totaal              8                 8                 8             590              590              616     

Specialiteiten  
            

VLAANDEREN 54 52 52       2.798           2.866           2.858     

BRUSSEL 13 15 13          736              806              788     

WALLONIË 31 31 32       1.866           1.871           1.915     

Totaal            98               98               97          5.400           5.543           5.561     

Psychiatrische ziekenhuizen 
            

VLAANDEREN 38 38 39       9.619           9.718         10.162     

BRUSSEL 9 9 9          850              860              860     

WALLONIË 21 21 22       4.326           4.316           4.483     

Totaal            68               68               70        14.795         14.894         15.505     

Palliatieve zorg 
            

VLAANDEREN 29 28 27          209              209              197     

BRUSSEL 5 5 5            54                54                98     

WALLONIË 17 17 17          116              116              116     

Totaal            51               50               49             379              379              411     

              
ALGEMEEN TOTAAL 345 342 341     69.763         69.871         70.362     

Bron: FOD Volksgezondheid 
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Bijlage  5 : Aantal erkende instellingen en bedden volgens het statuut 
 
BUDGETTYPE   INSTELLINGEN ERKENDE BEDDEN 

    2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Algemene ziekenhuizen OPENBAAR 40 38 37     17.312        17.245        16.994    

 PRIVE 75 75 75     31.241        31.174        31.229    

Zware brandwonden OPENBAAR 4 4 4            36               36               36    

 PRIVE 1 1 1            10               10               10    

Geriatrie OPENBAAR 5 5 5          417             417             443    

 PRIVE 3 3 3          173             173             173    

Specialiteiten OPENBAAR 35 32 32       2.202          2.230          2.201    

 PRIVE 63 66 65       3.198          3.313          3.360    

Psychiatrische ziekenhuizen OPENBAAR 11 11 13       3.106          3.096          3.801    

 PRIVE 57 57 57     11.689        11.798        11.704    

Palliatieve zorgen OPENBAAR 24 23 21          162             162             144    

  PRIVE 27 27 28          217             217             267    

Algemeen totaal OPENBAAR 119 113 112     23.235        23.186        23.619    

  PRIVE 226 229 229     46.528        46.685        46.743    

  

OPENBAAR + 
PRIVE 

345 342 341    69.763       69.871       70.362    

Bron: FOD Volksgezondheid 
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Bijlage 6 : TOEPASSING ISHMT-CLASSIFICATIE (EUROSTAT,OECD,WHO ) OP DE 
‘MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS’  

 
 
 
Inleiding 
 
ISHMT of International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation is een gestandaardiseerde classificatie van ziektebeelden op 
basis van ICD9 en ICD10 die gebruikt wordt door EUROSTAT, OESO en WHO 124. 
 
We gebruiken versie 2008-11-10 125 van deze ISHMT-classificatie om de ICD9 codes 290-319, die in MKG toegekend worden aan 
psychiatrische verblijven in niet psychiatrische diensten, te vergelijken met de DSM-IV codes die in MPG toegekend worden aan 
psychiatrische verblijven in psychiatrische diensten. Meerjarenstatistieken van de medische opnames in de psychiatrische diensten 
van algemene ziekenhuizen (PAAZ) tonen een toename. Deze toename kan te wijten zijn aan reconversiemaatregelen waarbij 
somatische diensten werden omgezet in  psychiatrische diensten. 
 
De ISHMT kan gebruikt worden in een pathologieatlas van de psychiatrische opnames in België. De psychiatrische opnames in de 
niet psychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen kunnen samen met de psychiatrische opnames in de psychiatrische diensten 
in kaart gebracht worden. Langs deze weg wordt een completer beeld verkregen van de vraag naar residentiële geestelijke 
gezondheidszorg in de Belgische arrondissementen.  
 
In de European Hospital Morbidity Database kunnen de ISHMT-cijfers van de Europese landen met elkaar vergeleken worden. Door 
deze vergelijkingen kan uitgemaakt worden of de case-load in de Belgische psychiatrische ziekenhuisdiensten specifiek is of 
algemeen waargenomen wordt in Europa. 
 
ISHMT in de Belgische residentiële geestelijke gezondheidszorg. 
 
De ISHMT (versie 2008-11-10) verdeelt de ziektebeelden van hoofdstuk 5 “Mental Disorders” in de International  Classification of 
Diseases 9th Revision (ICD9) op in 6 grote categorieën: 
 
Dementia    ICD9-codes 2900-2902,2904-2909,2941 
Disorders due to alcohol  ICD9-codes 291,303,3050 
Disorders due to other psychoactive 
substances    ICD9-codes 292,2940,304,3051-3059 
Shizophrenia, schizotypical and 
delusional disorders   ICD9-codes 295,2970-2973,2978-2979,2983-2989 
Mood [affective] disorders  ICD9-codes 296,2980,3004,3011,311 
Other mental and 
Behavioural disorders   Resterende ICD9-codes 290-319 
 
In de Minimale Klinische Gegevens (MKG) betreffen de RMDC-categoriëen= ‘19’ en ‘20’ klinische opnames die als hoofdreden 
een psychiatrische aandoening hebben (ICD9 -code= 290-319). Tot deze groep wordt ook de RMDC-restcategorie= ‘00’ met 
RDRG-code ‘AUU’ en ‘AAA’ gerekend 126. 
De klassieke verblijven (RCM-Type-stay-code = ‘H’)  met een psychiatrische aandoening als hoofdreden van opname en met een 
RCM-Type-Stay-Glob-Code= 03, 04, 15, 09 en 13 127 betreffen behandelingen die volledig in niet psychiatrische diensten (AZ-
nonAKT) plaatsvinden. 
 
In de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) worden de algemene ziekenhuis-opnames met een psychiatrische hoofddiagnose 
geregistreerd (AZ-AKT of PAAZ)128  die volledig of gedeeltelijk behandeld worden in psychiatrische diensten samen met de 
psychiatrische opnames in de psychiatrische ziekenhuizen (PZ), de initiatieven van beschut wonen (IBW) en de psychiatrische 
verzorgingstehuizen (PVT). 
In de codering van psychiatrische ziektebeelden in de MPG wordt gebruik gemaakt van de Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders 4th edition (DSM-IV). De DSM-IV codes in het bereik 290-319 komen voor in de ICD9 maar niet alle ICD9-
codes in het bereik 290-319 komen voor in de DSM-IV. 
 
De ISHMT selecteert ICD9-codes die niet voorkomen in de DSM-IV (zie bijlage 1). Deze codes kunnen in de niet psychiatrische 
diensten van algemene ziekenhuizen nog gebruikt worden om de psychiatrische hoofddiagnose te registreren terwijl ze niet worden 

                                                   
124 Loosen, Francis. Eindwerk : De Belgische gezondheidszorg in een internationaal perspectief. Beschrijving van 
internationaal aangeleverde gegevens en hun nut voor het Belgisch gezondheids(zorg)beleid. Maart 2010 p.31 
125 www.ecosante.org/OCDEENG/340010.html  
126 De RDRG-codes (950,951,952,955,956,UUU en XXX) worden voor RMDC=”00” niet geselecteerd 
127 Deze codes betreffen de volledig niet-psychiatrische verblijven. De nieuwgeborenen met globcode 01 en 25 worden 
niet mee opgenomen in de selectie 
128 De psychiatrische diensten AKT registreren in MKG geen ICD9-code maar code ‘AAAAAA’.  Daarom worden 
deze verblijven in MPG geselecteerd omdat ze hier een DSM-IV code hebben. 
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gebruikt in de psychiatrische diensten omdat deze codes gedateerd zijn en niet langer weerhouden worden door de American 
Psychiatric Association (APA). 
 
Dementia    DSM-IV-codes 2900-29021,29040-29043,2941 
Disorders due to alcohol  DSM-IV-codes 2910-2919,30300-30390,30500 
Disorders due to other psychoactive 
substances DSM-IV-codes 2920-2929,2940,30400-30490,30510-30590 
Shizophrenia, schizotypical and 
delusional disorders DSM-IV-codes 29510-29590,2971-2973,2988-2989 
Mood [affective] disorders  DSM-IV -codes 29600-29690,3004,30113,311 
Other mental and 
Behavioural disorders Resterende DSM-IV -codes 290-319: 2903,2930-2939,2948-2949,29900-

29980,30000-30002,30011-3003,3006-3009,3010,30120-3019,3022-3029,30651-
3101,31230-319 

 
 
Groepering van de ICD9-codes (MKG_nonAKT) en de DSM-IV codes (MPG_AKT) volgens de ISHMT geeft volgend resultaat 
voor de opnames in de Belgische residentiële geestelijke gezondheidszorg (Tabel 1) in 2006: 
 
Tabel 1: Psychiatrische case-load volgens ISHMT  in de niet-psychiatrische (MKG) en in de psychiatrische (MPG) 
ziekenhuisdiensten  
 
ISHMT2006 MKG MPG 129 N Case-Load 

Dementia 3288 1311 4599 3.6% 
Mental and behavioural disorders due to 
alcohol 

11130 20200 31330 24.7% 

Mental and behavioural disorders due to the 
use of other psychoactive substances 

2335 7828 10163 8% 

Schizophrenia, schizotypical and delusional 
disorders 

1676 12771 14447 11.4% 

Mood [affective] disorders 9168 22820 31988 25.2% 
Other mental and behavioural disorders 11407 22965 34372 27.1% 
Admissions 2006 39004 87895 126899 100.00% 
Aantallen zonder Initiatieven voor Beschut Wonen (IBW) en Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 
 
Met 27.1% van alle residentiële ziekenhuisopnames in 2006 heeft de ISHMT-categorie “Overige aandoeningen” de grootste case-
load gevolgd door de stemmingsstoornissen (25.2%) en de alcoholproblemen (24.7%). De ISHMT-groepering is door een te hoge 
case-load van de algemene categorie ‘Overige aandoeningen’ niet representatief genoeg voor de Belgische situatie. 
 
Tabel 2 toont dat sinds 1999 130 het aantal psychiatrische opnames in MPG relatief stabiel gebleven is tot in 2002 om nadien toe te 
nemen tot +9.54% in 2006. De toename is het grootst in de psychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen (+15.73%). Wanneer 
de psychiatrische opnames in de niet psychiatrische diensten van de algemene ziekenhuizen mee opgeteld worden ziet men eerder 
een geleidelijke afname van het aantal psychiatrische opnames in alle ziekenhuisdiensten (-4.62%)! De afname is het gevolg van het 
verminderde aantal psychiatrische opnames die geregistreerd worden door de niet psychiatrische diensten (-26.14% in 2006 ten 
opzichte van 1999). Ten gevolge van reconversiemaatregelen in de algemene ziekenhuizen (K.B. 16/06/1999 en K.B. 01/04/2003) 
ontstonden nieuwe psychiatrische diensten in de algemene ziekenhuizen. Deze diensten gingen MPG registreren waardoor het totaal 
aantal geregistreerde verblijven in MPG toenam. 
Tabel 2 toont dat het aantal psychiatrische opnames in de niet psychiatrische diensten sterker afneemt dan de toename van het aantal 
opnames in de psychiatrische diensten van de algemene ziekenhuizen. 
 
 

                                                   
129  Het aantal opnames betreft hier enkel de DSM-IV codes 290-319. In de nationale feedback van MPG worden alle 
DSM-IV codes verwerkt 
130 1999 is het jaar waarin gestart werd met een tweede vrijwillige reconversie van ziekenhuisbedden. Het is ook het 
jaar waarin opnieuw MKG worden geregistreerd in de psychiatrische diensten sinds de start van MPG in 1996 



 144

Tabel 2: Algemene evolutie van de psychiatrische opnames in de niet psychiatrische (MKG) en de psychiatrische (MPG) 
ziekenhuisdiensten (periode 1999 - 2006) 
 
 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Evolutie PZ %1999 100 97.25 99.13 98.09 99.99 101.62 102.79 103.71 
MPG PZ 41295 40161 40937 40507 41289 41962 42448 42825 
Evolutie PAAZ %1999 100 101.46 102.64 102.74 105.84 107.31 114.55 115.73 
MPG PAAZ 38944 39511 39972 40012 41220 41790 44611 45070 
Evolutie PZ+PAAZ %1999 100 99.29 100.84 100.35 102.83 104.38 108.50 109.54 
MPG PZ+PAAZ 80239 79672 80909 80519 82509 83752 87059 87895 
Evolutie nonAKT %1999 100 93.96 92.92 91.26 89.27 84.86 77.48 73.86 
MKG AZ 52809 49617 49072 48194 47145 44816 40919 39004 
Evolutie %1999 100 97.17 97.69 96.74 97.45 96.63 96.19 95.38 
MPG+MKG PZ+PAAZ+AZ 133048 129289 129981 128713 129654 128568 127978 126899 
 
 
 
In tabel 3 wordt de evolutie per ISHMT-categorie weergegeven. Opvallend is de afname van het aantal opnames dementie (-47.7%) 
en stemmingsstoornissen (-13.3%). De middelengerelateerde stoornissen bleven qua aantal opnames vrij stabiel tot 2003 en nemen 
dan toe. Hetzelfde doet zich voor in de ISHMT-categorie psychotische aandoeningen (schizophrenia, schizotypical and delusional 
disorders). De overige psychiatrische aandoeningen blijven relatief stabiel. 
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Tabel 3: Evolutie van de psychiatrische opnames volgens ISHMT-categorie in de niet psychiatrische (MKG) en de 
psychiatrische (MPG) ziekenhuisdiensten (periode 1999 - 2006) 
 
 
ISHMT  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dementie          
 PZ 855 769 790 756 865 833 778 846 
 PAAZ 580 527 459 466 473 435 439 465 
 nonAKT 7363 6737 6801 6219 5744 4808 4601 3288 
 Totaal 8798 8033 8050 7441 7082 6076 5818 4599 
Evolutie %1999 100 91.3 91.5 84.6 80.5 69.1 66.1 52.3 
Alcohol  
probleem 

         

 PZ 9483 9194 9089 8885 9156 9304 9370 9513 
 PAAZ 9016 9307 9244 9096 9455 9513 10489 10687 
 nonAKT 11332 11155 10636 10927 11065 11648 11137 11130 
 Totaal 29831 29656 28969 28908 29676 30465 30996 31330 
Evolutie %1999 100 99.4 97.1 96.9 99.5 102.1 103.9 105 
Probleem met 
psychoactiva 

         

 PZ 3394 3244 3737 3571 3709 3731 3945 3831 
 PAAZ 3578 3380 3297 3285 3639 3548 3803 3997 
 nonAKT 2323 2153 2267 2188 2065 2176 2347 2335 
 Totaal 9295 8777 9301 9044 9413 9455 10095 10163 
Evolutie %1999 100 94.4 100.1 97.3 101.3 101.7 108.6 109.3 
Psychotisch  
probleem 

         

 PZ 7455 7417 7524 7657 7537 7997 8305 8341 
 PAAZ 3784 3746 3744 4017 4040 4274 4495 4430 
 nonAKT 2038 1885 1876 1891 1845 1794 1624 1676 
 Totaal 13277 13048 13144 13565 13422 14065 14424 14447 
Evolutie %1999 100 98.3 99.0 102.2 101.1 105.9 108.6 108.8 
Stemmings- 
stoornissen 

         

 PZ 9119 8954 9174 9004 9237 9256 9295 9117 
 PAAZ 11817 12210 12371 12442 12747 12678 13099 13703 
 nonAKT 15959 14541 14038 13318 12631 11429 10023 9168 
 Totaal 36895 35705 35583 34764 34615 33363 32417 31988 
Evolutie %1999 100 96.8 96.4 94.2 93.8 90.4 87.9 86.7 
Overige psychiatrische aandoeningen          
 PZ 10989 10583 10623 10634 10785 10841 10755 11177 
 PAAZ 10169 10341 10857 10706 10866 11342 12286 11788 
 nonAKT 13794 13146 13454 13651 13795 12961 11187 11407 
 Totaal 34952 34070 34934 34991 35446 35144 34228 34372 
Evolutie %1999 100 97.5 99.9 100.1 101.4 100.5 97.9 98.3 
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De vraag naar residentiële geestelijke gezondheidszorg 
 
In de figuren op de volgende pagina’s wordt het verwachtte aantal psychiatrische opnames per arrondissement van de woonplaats 
van de patiënt vergeleken met het geobserveerde aantal psychiatrische opnames (MPG+MKG 2006). De methode die gevolgd wordt 
is dezelfde als deze die beschreven wordt in de methodologie van de publicatie “MKG 2004 in beeld” 131 en betreft de 
gestandaardiseerde opnamen ratio ( standardised admission ratio SAR). De verwachtte cijfers worden berekend op basis van het 
aantal geobserveerde verblijven van een pathologie in de volledige bevolking woonachtig in België. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht (NIS 1/1/2007).  
 
Slechts die verblijven waarvoor een valide code aanwezig is voor de leeftijd, geslacht, ISHMT en de domicilie werden in 
aanmerking genomen. Patiënten waarvoor de woonplaats niet werd ingevuld of waar de woonplaats onbekend was of patiënten 
zonder vaste verblijfplaats (code 88) en de patiënten met een woonplaats in het buitenland (code 99) werden uit de studie 
uitgesloten. 
De opnames in beschut wonen en in de psychiatrische verzorgingstehuizen zijn niet weerhouden omdat het hier om chronische 
patiënten gaat die vaak het adres van de instelling als domicilie hebben gekregen.  
 
Een afwijking naar rechts in elke figuur betekent dat de beneden- en de bovengrens van de SAR-waarde van het arrondissement 
groter is dan 100. De afwijking in % (SAR-100%) geeft weer dat er voor de inwoners van het arrondissement significant meer 
opnames plaatsvinden dan men zou verwachten voor de pathologie in de Belgische bevolking. 
Een afwijking naar links in elke figuur betekent dat de beneden- en de bovengrens van de SAR-waarde van het arrondissement 
kleiner is dan 100. De afwijking in % (SAR-100%) geeft weer dat er voor de inwoners van het arrondissement significant minder 
opnames plaatsvinden dan men zou verwachten voor de pathologie in de Belgische bevolking. 
Niet significante SAR-waarden krijgen in de figuren een waarde 0. 
 
Bij de interpretatie van de figuren moet rekening gehouden worden met heropnames. Volgens de feedback “Resultaat bij 1 jaar 
follow-up van eerste psychiatrische opnames”132 maken inwoners van West-Vlaanderen een grotere kans om heropgenomen te 
worden. Ook voor inwoners met alcoholproblemen, stemmingsstoornissen of psychotische aandoeningen is er een hogere 
heropnamekans. Voor stemmingsstoornissen en middelengerelateerde aandoeningen speelt mogelijk ook de sociaaleconomische 
situatie in het arrondissement een rol (zie bijlage 2). 

                                                   
131 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_M
ENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MKGMINIMALEKLINISCHEGEGE
VENS1_MENU/PUBLICATIES17_HIDE/PUBLICATIES17_DOCS/ATLAS%202004%20NL.PDF   
pagina 6-9 
132 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_M
ENU/ZORGINSTELLINGEN1_MENU/REGISTRATIESYSTEMEN1_MENU/MPGMINIMALEPSYCHIATRISCH
EGEGEVENS1_MENU/PUBLICATIONS1_HIDE/PUBLICATIONS1_DOCS/VIEW1%20JAAR%20FOLLOW-
LINK.PDF  
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ISHMT A501: Arrondissementen met meer (SAR>0) of minder (SAR<0) dan verwacht aantal 

opnames van inwoners met dementie
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ISHMT A502: Arrondissementen met meer (SAR>0) of minder (SAR<0) dan verwacht aantal 

opnames van inwoners met een alcoholprobleem
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ISHMT A503: Arrondissementen met meer (SAR>0) of minder (SAR<0) dan verwacht aantal 

opnames van inwoners met een drugprobleem
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ISHMT A504: Arrondissementen met meer (SAR>0) of minder (SAR<0) dan verwacht aantal 

opnames van inwoners met een psychotische stoornis
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ISHMT A505: Arrondissementen met meer (SAR>0) of minder (SAR<0) dan verwacht aantal 

opnames van inwoners met een stemmingsstoornis
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ISHMT A506: Arrondissementen met meer (SAR>0) of minder (SAR<0) dan verwacht aantal 

opnames van inwoners met een andere psychiatrische stoornis
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European Hospital Morbidity Database 133 
 
 

                                                   
133  http://data.euro.who.int/hmdb/index.php  
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In de figuren op volgende pagina’s wordt voor het aantal Belgische psychiatrische verblijven met minstens 1 overnachting de case-
load per ISHMT-categorie vergeleken met die van de andere Europese landen. In de figuren is de case-load van een ISHMT-
categorie gelijk aan het aantal beëindigde verblijven met een opnameduur van tenminste 1 dag (daghospitalisaties niet inbegrepen) 
gedeeld door het totaal aantal beëindigde psychiatrische verblijven van alle ISHMT-categoriëen samen. 
 
In de kolom “Number of discharges” van de European Hospital Morbidity Database (EHMD) staan momenteel de psychiatrische 
verblijven die in de MKG een ICD-9-CM code hebben gekregen in de niet-psychiatrische diensten van de algemene ziekenhuizen 
maar niet de psychiatrische verblijven van de psychiatrische diensten in de algemene ziekenhuizen die in de MKG een code 
‘AAAAAA’ kregen. Ook de psychiatrische verblijven die beëindigd werden in de psychiatrische diensten ontbreken. 
 
In tabel 4 worden de aantallen (“Number of discharges”) zoals ze momenteel voor België in de EHMD staan vermeld samen met de 
aantallen die in deze beschrijvende analyse worden gebruikt. De aantallen voor MKG in deze studie betreffen de klassieke 
verblijven H met LOSHOS > 0 en met psychiatrische hoofddiagnose MDC (00,19,20)134 ,gegroepeerd volgens ISHMT (enkel ICD-9 
codes in het bereik 290-319) en die niet behandeld werden in een psychiatrische dienst  
 
 
Tabel 4: Aantal beëindigde verblijven met minstens 1 overnachting voor de kolom “Number of discharges” in EHMD 
 
ISHMT EHMD MKG 

LOSHOS > 0 
MPG 
MD04 > 0 

ANALYSE  
MKG+MPG 

Case_load 

A501: dementie 3206 3286 1167 4453 3.8% 
A502: alcohol 12170 11123 18561 29684 25.4% 
A503: psychoactiva 2685 2334 7214 9548 8.2% 
A504: psychose 1829 1675 11453 13128 11.3% 
A505: stemming 8072 9165 19991 29156 25% 
A506: andere Niet ingevuld 11403 19298 30701 26.3% 
Totaal  38986 77684 116670 100.00% 
Aantallen zonder Initiatieven voor Beschut Wonen (IBW) en Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) 
�Voor A506 bevat de EHMD geen gegevens voor België 
 

                                                   
134 zie pagina 2 
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ISHMT A501: Case-load dementie
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ISHMT A502: case-load alcoholproblemen
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ISHMT A503: Case-load problemen met psychoactiva
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ISHMT A504: Case-load psychotische aandoeningen
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ISHMT A505: Case-load stemmingsstoornissen
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ISHMT A506: Case-load overige psychiatrische aandoeningen 
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Gemiddeld over alle Europese landen is de volgorde van de case-load van de 6 ISHMT-categoriëen: 

1. Alcoholproblemen 25% 
2. Overige psychiatrische aandoeningen 23.5% 
3. Stemmingsstoornissen 20.3% 
4. Schizofrenie en overige psychotische aandoeningen 18.9% 
5. Dementie 7.1% 
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6. Problemen met drugs en medicatie 5.2% 
 
Voor België is de volgorde: 

1. Overige aandoeningen 26.3% 
2. Alcoholproblemen 25.4% 
3. Stemmingsstoornissen 25% 
4. Schizofrenie en overige psychotische aandoeningen 11.3% 
5. Problemen met drugs en medicatie 8.2% 
6. Dementie 3.8% 

 
Finland registreert het grootste aantal beëindigde ziekenhuisverblijven met dementie als hoofdreden van opname (15.7%). 
Denemarken registreert het grootste aantal alcoholproblemen (62%) 
IJsland registreert het grootste aantal problemen met drugs en medicatie (14.5%) 
Cyprus het grootste aantal psychotische aandoeningen (53.3%) 
Italië het grootste aantal stemmingsstoornissen (39.6%) 
Noorwegen registreert het grootste aantal andere psychiatrische aandoeningen (40.6%) 
 
De case-load van een land voor een bepaald ziektebeeld kan laag zijn omdat de behandeling er in gespecialiseerde centra buiten een 
ziekenhuiscontext wordt uitgevoerd. De case-load van een land voor een bepaald ziektebeeld kan hoog zijn wanneer men er 
transfers tussen diensten als verblijven rekent 
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Bijlage 1: De ISHMT selecteert ICD9-codes die niet voorkomen in de DSM-IV 
 

 ISHMT ICD9  
Dementia A501 2908 OVERIGE GESPECIFICEERDE SENIELE PSYCHOTISCHE AANDOENINGEN 
Dementia A501 2909 NIET GESPECIFICEERDE SENIELE PSYCHOTISCHE AANDOENING 
Alcohol A502 2914 ALCOHOL INTOXICATIE DOOR IDIOSYNCRASIE 
Psychoactive 
subst A503 2922 PATHOLOGISCHE DRUGINTOXICATIE 
Other A506 2931 SUBACUUT DELIER 
Schizophrenia A504 29500 SCHIZOFRENE STOORNISSEN, EENVOUDIGE VORM, NIET GESPECIFICEERD 
Schizophrenia A504 29550 LATENTE SCHIZOFRENIE, NIET GESPECIFICEERD 

Schizophrenia A504 29580 
OVERIGE GESPECIFICEERDE VORMEN VAN SCHIZOFRENIE, NIET 
GESPECIFICEERD 

Mood A505 29610 MANISCHE STOORNIS, HERHAALDE EPISODE, NIET GESPECIFICEERD 
Mood A505 29681 ATYPISCHE MANISCHE STOORNIS 
Mood A505 29682 ATYPISCHE DEPRESSIEVE STOORNIS 
Mood A505 29699 OVERIGE GESPECIFICEERDE AFFECTIEVE PSYCHOSEN 
Schizophrenia A504 2970 PARANOIDE TOESTAND, EENVOUDIGE VORM 
Schizophrenia A504 2972 PARAFRENIE 
Schizophrenia A504 2978 OVERIGE GESPECIFICEERDE PARANOIDE TOESTANDEN 
Schizophrenia A504 2979 NIET GESPECIFICEERDE PARANOIDE TOESTAND 
Mood A505 2980 DEPRESSIEVE VORM VAN PSYCHOSE 
Other A506 2981 PSYCHOTISCHE OPWINDINGSTOESTAND 
Other A506 2982 REACTIEVE VERWARDHEID 
Schizophrenia A504 2983 ACUTE PARANOIDE REACTIE 
Schizophrenia A504 2984 PSYCHOGENE PARANOIDE PSYCHOSE 
Other A506 29901 INFANTIEL AUTISME, RESTTOESTAND 
Other A506 29911 DESINTEGRATIE PSYCHOSE, RESTTOESTAND 

Other A506 29981 
OVERIGE GESPECIFICEERDE PSYCHOSEN VAN DE VROEGE 
KINDERLEEFTIJD, RESTTOESTAND 

Other A506 29990 
NIET GESPECIFICEERDE PSYCHOSE VAN DE KINDERLEEFTIJD, HUIDIGE OF 
ACTIEVE TOESTAND 

Other A506 29991 
NIET GESPECIFICEERDE PSYCHOSE VAN DE KINDERLEEFTIJD, 
RESTTOESTAND 

Other A506 30009 OVERIGE VORMEN VAN ANGSTTOESTAND 
Other A506 30010 HYSTERIE, NIET GESPECIFICEERD 
Other A506 30020 FOBIE, NIET GESPECIFICEERD 
Other A506 3005 NEURASTHENIE 
Other A506 30089 OVERIGE NEUROTISCHE STOORNISSEN 
Mood A505 30110 AFFECTIEVE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS, NIET GESPECIFICEERD 
Mood A505 30111 CHRONISCHE HYPOMANE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 
Mood A505 30112 CHRONISCHE DEPRESSIEVE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 
Other A506 30121 INTROVERTE PERSOONLIJKHEID 
Other A506 3013 EXPLOSIEVE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 
Other A506 30151 CHRONISCHE NAGEBOOTSTE ZIEKTE MET LICHAMELIJKE SYMPTOMEN 
Other A506 30159 OVERIGE THEATRALE PERSOONLIJKHEDEN 
Other A506 30184 PASSIEF-AGRESSIEVE PERSOONLIJKHEID 
Other A506 30189 OVERIGE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 
Other A506 3020 HOMOSEXUALITEIT 
Other A506 3021 ZOOFILIE 
Other A506 30250 TRANSSEXUALISME MET NIET GESPECIFICEERDE SEXUELE ANAMNESE 
Psychoactive 
subst A503 30470 

VERSLAVING AAN OPIATEN IN COMBINATIE MET ANDERE DRUGS, NIET 
GESPECIFICEERD 

Psychoactive 
subst A503 30580 MISBRUIK VAN ANTIDEPRESSIVA EN DERGELIJKE, NIET GESPECIFICEERD 

Other A506 3060 
FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNISSEN VAN HET BEWEGINGSSTELSEL -
BEEN- SPIERSTELSEL-, VEROORZAAKT DOOR PSYCHISCHE FACTOREN 

Other A506 3061 
FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE LUCHTWEGEN, 
VEROORZAAKT DOOR PSYCHISCHE FACTOREN 

Other A506 3062 
FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNISSEN VAN HART EN BLOEDVATEN, 
VEROORZAAKT DOOR PSYCHISCHE FACTOREN 

Other A506 3063 
FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE HUID, VEROORZAAKT 
DOOR PSYCHISCHE FACTOREN 

Other A506 3064 
FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNISSEN VAN HET 
SPIJSVERTERINGSKANAAL, VEROORZAAKT DOOR PSYCHISCHE FACTOREN 

Other A506 30650 
NIET GESPECIFICEERDE PSYCHOGENE FUNCTIESTOORNIS VAN HET 
UROGENITAAL SYSTEEM 

Other A506 30652 PSYCHOGENE DYSMENORROE 
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Other A506 30653 PSYCHOGENE DYSURIE 

Other A506 30659 
OVERIGE NIET GESPECIFICEERDE PSYCHOGENE FUNCTIESTOORNIS VAN 
HET UROGENITAAL SYSTEEM 

Other A506 3066 
FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNISSEN VAN ENDOCRIENE KLIEREN, 
VEROORZAAKT DOOR PSYCHISCHE FACTOREN 

Other A506 3067 
FYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNISSEN VAN ZINTUIGEN, VEROORZAAKT 
DOOR PSYCHISCHE FACTOREN 

Other A506 3068 
OVERIGE GESPECIFICEERDE PSYCHOFYSIOLOGISCHE 
FUNCTIESTOORNISSEN 

Other A506 3069 NIET GESPECIFICEERDE PSYCHOFYSIOLOGISCHE FUNCTIESTOORNIS 
Other A506 30740 NIET-ORGANISCHE SLAAPSTOORNIS, NIET GESPECIFICEERD 
Other A506 30741 VOORBIJGAANDE STOORNIS VAN IN- OF DOORSLAPEN 
Other A506 30743 VOORBIJGAANDE STOORNIS VAN ONTWAKEN OF WAKKER BLIJVEN 
Other A506 30748 HERHAALDE VERSTORINGEN VAN DE SLAAP 

Other A506 30749 
OVERIGE SPECIFIEKE SLAAPSTOORNISSEN VAN NIET-ORGANISCHE 
OORSPRONG 

Other A506 30754 PSYCHOGEEN BRAKEN 
Other A506 30781 SPANNINGSHOOFDPIJN ('TENSION HEADACHE') 
Other A506 3080 ACUTE REACTIE OP STRESS, VOORNAMELIJK STOORNIS IN DE EMOTIES 

Other A506 3081 
ACUTE REACTIE OP STRESS, VOORNAMELIJK STOORNIS VAN HET 
BEWUSTZIJN 

Other A506 3082 
ACUTE REACTIE OP STRESS, VOORNAMELIJK STOORNIS VAN DE 
PSYCHOMOTORIEK 

Other A506 3084 GEMENGDE STOORNISSEN ALS REACTIE OP STRESS 
Other A506 3089 NIET GESPECIFICEERDE ACUTE REACTIE OP STRESS 
Other A506 3091 LANGDURIGE DEPRESSIEVE REACTIE 

Other A506 30922 

AANPASSINGSREACTIE MET VOORNAMELIJK STOORNIS VAN ANDERE 
EMOTIES; EMANCIPATIEPROBLEMATIEK BIJ ADOLESCENTEN EN JONG 
VOLWASSENEN 

Other A506 30923 
AANPASSINGSREACTIE MET VOORNAMELIJK STOORNIS VAN ANDERE 
EMOTIES; INHIBITIES OP LEER- EN WERKTERREIN 

Other A506 30929 
AANPASSINGSREACTIE MET VOORNAMELIJK STOORNIS VAN ANDERE 
EMOTIES; OVERIGE "CULTURELE SHOCK" 

Other A506 30982 AANPASSINGSREACTIE MET LICHAMELIJKE SYMPTOMEN 
Other A506 30983 AANPASSINGSREACTIE MET AFZONDERING 
Other A506 30989 OVERIGE GESPECIFICEERDE AANPASSINGSREACTIE 
Other A506 3100 SYNDROOM VAN DE FRONTAALKWAB 
Other A506 3102 POSTCOMMOTIONEEL SYNDROOM 

Other A506 3108 
OVERIGE GESPECIFICEERDE NIET-PSYCHOTISCHE PSYCHISCHE 
STOORNISSEN NA ORGANISCHE HERSENBESCHADIGING 

Other A506 3109 
NIET GESPECIFICEERDE NIET-PSYCHOTISCHE PSYCHISCHE STOORNIS NA 
ORGANISCHE HERSENBESCHADIGING 

Other A506 31200 
AGRESSIEVE VORM VAN NIET GESPECIFICEERDE GEDRAGSSTOORNIS, 
NIET IN GROEPSVERBAND 

Other A506 31210 
NIET-AGRESSIEVE VORM VAN NIET GESPECIFICEERDE 
GEDRAGSSTOORNIS, NIET IN GROEPSVERBAND 

Other A506 31220 NIET GESPECIFICEERDE GEDRAGSSTOORNISSEN IN GROEPSVERBAND 
Other A506 31235 GEISOLEERDE EXPLOSIEVE STOORNIS 
Other A506 3124 GEMENGDE STOORNIS VAN GEDRAG EN EMOTIES 
Other A506 3130 OVERBEZORGDHEIDSSTOORNIS 
Other A506 3131 STOORNIS MET ELLENDIG EN ONGELUKKIG VOELEN 
Other A506 31321 PATHOLOGISCHE VERLEGENHEID OP DE KINDERLEEFTIJD 
Other A506 31322 PATHOLOGISCHE INTROVERTIE OP DE KINDERLEEFTIJD 
Other A506 3133 RELATIEPROBLEMEN 
Other A506 31383 STOORNIS MET ONVOLDOENDE SCHOOL ªSTUDIE-¬PRESTATIES 
Other A506 31501 ALEXIE 
Other A506 31502 ONTWIKKELINGSDYSLEXIE 
Other A506 31509 OVERIGE SPECIFIEKE LEESSTOORNISSEN 
Other A506 3155 GEMENGDE ONTWIKKELINGSSTOORNIS 
Other A506 3158 OVERIGE GESPECIFICEERDE VERTRAGINGEN IN DE ONTWIKKELING 
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Bijlage 2: Arrondissementen met meer dan verwacht aantal opnames van inwoners (boven en benedengrenzen van de SAR -
waarde > 100) 
 

 A501 A502 A503 A504 A505 A506 

Antwerpen       

Mechelen       

Turnhout       

Brussel    162   

Halle-Vilvoorde       

Leuven 145     118 

Nivelles       

Brugge  173 180 165 175 155 

Diksmuide     169  

Ieper  116   141  

Kortrijk  136   167 145 

Oostende  205 241 147 238 150 

Roeselare  137 163  176  

Tielt  141 134    

Veurne 142 204   227  

Aalst 137 118 178    

Dendermonde   117    

Eeklo 208 140   164 128 

Gent 133 135 154 140 111 118 

Oudenaarde  120 122  112  

Sint-Niklaas       

Ath  123   150  

Charleroi  107   159 139 

Mons  129     

Mouscron  126   138 134 

Soignies  122   125  

Thuin  111   115 115 

Tournai  151  124 143  

Huy       

Liège  123 149 129 112 124 

Verviers       

Waremme       

Hasselt   135   110 

Maaseik       

Tongeren 169     112 

Arlon  135     

Bastogne       

Marche-en-Famenne    127  

Neufchâteau  133     

Virton  133     

Dinant  121   180  

Namur  123   119  

Philippeville       
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- www.health.fgov.be, : portaalsite van het Ministerie van Volksgezondheid – en in het bijzonder het gedeelte « 
Gezondheidszorgvoorzieningen »: repertorium van de gezondheidsinstellingen en -gegevens ; 

- http://www.health.fgov.be/TBH/NL/Home.jsp,  boordtabellen der ziekenhuizen (BTZ) : statistische, financiële en 
boekhoudkundige gegevens van de ziekenhuizen, FOD Volksgezondheid, Directoraat-Generaal 
Gezondheidszorgvoorzieningen, dienst Beheer van de Ziekenhuizen. 

- www.hospitals.be, ABH – BVZ, Belgische vereniging der ziekenhuizen.   

- www.vig.be,  Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie; 

- www.nvmsv.be,   NVMSV (Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Verenigingen)  

- www.cbi-bruxelles.be,  Coördinatie van Brusselse instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg. 

- www.vvgg.be, ( VVGG), Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.  

- www.vov-info.be,  AEPS-VOV,  Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen.  

- www.iris-hopitaux.be,   Site van het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen; 

- www.dexia.be,  Site van Dexia, – met sectorstudies over de ziekenhuizen (MAHA-studies) ; 

- www.vvi.be:, VVI, Vlaamse Vereniging der Verzorginginstellingen,  

- www.cobeprive-becoprive.be, COBEPRIVE-BECOPRIVE, Belgische Confederatie der Private 
Verzorgingsinstellingen.  

- www.santhea.be,  is een beroepsvereniging van werkgevers in de non-profitsector in Wallonië en Brussel. 

- www.zorgnetvlaanderen.be, Zorgnet Vlaanderen is werkgeversorganisatie  die meer 500 instellingen en 
zorgvereniging overkoepelt ( Geestelijke Gezondheids instellingen, Ouderenzorg, …)   

- www.afis.be 

- www.sante.cfwb.be 

- www.iwsm.be 

- www.iris-hopitaux.be 

- www.fih-w.be, (FIH) 

- www.fnams.be, FNAMS  

- www.univ-hospitals.be 
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Glossarium 
 

 
CIM-10 : « Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende problemen ». 
Het betreft een internationale classificatie van ziekten die werd opgesteld door de WGO– 
Wereldgezondheidsorganisatie 
 
DSM : Classificatie opgesteld door de American Psychiatric association. Hierin staan - onder andere - de stoornissen 
die doorgaans worden gediagnosticeerd in de eerste kindsheid, de tweede kindsheid of de puberteit. De huidige versie 
is versie DSM-IV - Diagnostic and Stastistical manual of Mental disorders. – version IV – (édition Masson). 
 
Geestelijke gezondheid : Term die alle aspecten van de ontwikkeling en van het welzijn omvat die verband houden 
met emoties, vaardigheden en gedrag.  
 
Geestelijke stoornis of geestesziekte : Inwisselbare termen die een emotionele, gedragsmatige of organische toestand 
beschrijven die een significante wijziging teweegbrengt in het functioneren zoals beschreven door de 
gestandaardiseerde diagnoseprotocollen. DSM IV, CIME-10.  
 
Klinisch netwerk : Pluralistisch platform voor doelgericht overleg en samenwerking tussen alle practici rond een 
concrete situatie (primaire of klinische samenwerking). Het is de bedoeling een therapeutisch project uit te werken 
voor elke doelgroep. 
 

Managed Care : Amerikaans systeem voor strikt beheer van het toedienen van medische zorg gekoppeld aan de 
financiering met als doel de kosten te drukken of in de hand te houden. Managed Care is dus een partnerschap tussen 
zorgverstrekkers en financiers (verzekeraars). Deze gebruiken verschillende middelen om de uitgaven te beperken. De 
controle op het gebruik van en de toegang tot die zorg is daar een van de belangrijkste middelen van. Cfr. : « Le 
Managed Care aux Etats-Unis: état actuel et orientations futures,  Sylvia MORIN, André MORIN »    
 
 
Institutioneel netwerk : Transversaal of secundair samenwerkingsakkoord over de manier om de gemeenschappelijke 
acties te beheren in verschillende soorten situaties. Het is de bedoeling van het institutioneel netwerk om te zorgen 
voor samenwerking intra en extra muros om de zorgcontinuïteit te garanderen waarbij de bevoegdheden van de 
verschillende overheden betrokken zijn in een perspectief van volksgezondheid. Het is onontbeerlijk voor het 
welslagen van een optimale primaire samenwerking. 
 
Initiatief van beschut wonen : « Onder Initiatief van beschut wonen verstaan we het huisvesten en begeleiden van 
mensen waarvoor er geen permanente ziekenhuisverzorging nodig is en die, omwille van psychiatrische redenen, 
moeten worden geholpen in hun eigen leef- en woonomgeving voor het verkrijgen van sociale vaardigheden en voor 
wie aangepaste dagactiviteiten georganiseerd moeten worden ». « Het verblijf in een initiatief van beschut wonen is 
slechts verantwoord voor zover de betrokkene nog niet volledig in het maatschappelijk leven kan worden 
gereïntegreerd. ». Art. 2. § 1 ,  § 2  

Per woongelegenheid worden [(2) ten minste drie] en ten hoogste tien psychiatrische patiënten gehuisvest. Art. 4 van 
het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van 
beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten.  
Cfr. Het koninklijk besluit van 18 juli 2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van 

financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen 

worden bepaald. 

 
 

Openbaar ziekenhuis: In de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, wordt het openbaar 
ziekenhuis als volgt omschreven: 

« Art. 2 bis.  Onverminderd de bepalingen van artikel 2 van deze gecoördineerde wet, wordt met het oog op de 
toepassing van deze wet als een openbaar ziekenhuis beschouwd, elk ziekenhuis ingericht en uitgebaat door een 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging bedoeld in de artikelen 118 tot 135 van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een intercommunale vereniging 
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bedoeld bij de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunale, de federale staat, de gemeenschappen, de 
gewesten, de provincies of gemeenten, en dit overeenkomstig de beginselen van de openbare dienst, namelijk 
gelijkheid, continuïteit en veranderlijkheid. 

Het in het eerste lid bedoeld openbaar ziekenhuis biedt, met het oog op het vervullen van zijn sociale opdracht als 
openbare dienst, inzonderheid deze diensten aan teneinde aan elkeen, ongeacht zijn inkomstenniveau, 
verzekerbaarheidtoestand, afkomst en persoonlijke levensovertuiging, de opvang en noodzakelijke kwaliteitszorg tegen 
de beste kostprijs te kunnen waarborgen. » 

 
Probleem van geestelijke gezondheid : Een term die verwijst naar om het even welke emotionele en gedragsstoring 
die een diep gevoel van ontreddering kan veroorzaken en een invloed kan hebben op het functioneren, maar in 
dergelijke mate dat er niet voldaan is aan de criteria voor een diagnose van mentale stoornis. Ook omschreven als het 
probleem dat opduikt bij een verstoring van de interacties tussen het individu, de groep en de omgeving. Die verstoring 
kan het gevolg zijn van oorzaken die eigen zijn aan het individu of van externe oorzaken die verband houden met de 
omgeving, de maatschappij, de familie of de gemeenschap.  
 
Onregelmatige prestaties : Worden beschouwd :  

als onregelmatige prestaties, de prestaties die als dusdanig worden bezoldigd; 
als nachtprestaties en als onderbroken prestaties, de prestaties die in de instelling als dusdanig zijn omschreven; 
ofwel als nachtprestaties die tijdens de nachten van zaterdag of zondag worden verricht, ofwel als zaterdag- of 
zondagprestaties, de prestaties die ofwel als nachtprestaties ofwel als zaterdag- of zondagprestaties worden genoemd, 
naar gelang van de keuze van de werknemer. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2001. 
 

 
Samenwerkingsverband tussen instellingen en psychiatrische diensten: « Onder samenwerkingsverband tussen 
instellingen en psychiatrische diensten moet worden verstaan een initiatief dat erkend is door de overheid die bevoegd 
is voor het gezondheidsbeleid en dat als doel heeft: initiatieven van beschut wonen op te richten en te beheren, hierna 
genoemd « vereniging voor de oprichting en het beheer van de initiatieven van beschut wonen » ; ofwel een 
overlegplatform op te richten, hierna genoemd « vereniging als overlegplatform ». Artikel 1 Koninklijk besluit van 10 

juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische 

instellingen en diensten. We onderscheiden :  

 

De vereniging voor de oprichting en het beheer van de initiatieven van beschut wonen  
De vereniging als overlegplatform : 

overleg plegen over de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in het gebied waar de instellingen en diensten die bij 
het samenwerkingsverband aangesloten zijn, gevestigd zijn: 

overleg plegen over taakverdeling en complementariteit op vlak van het aanbod van diensten, activiteiten en beoogde 
doelgroepen om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en om de kwaliteit van de 
gezondheidszorg te verbeteren; 

overleg plegen over de mogelijke samenwerking en taakverdeling [(2) met betrekking tot een geïntegreerde geestelijke 
gezondheidszorg]. 

in voorkomend geval overleg voeren met andere samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. 

meewerken aan de gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens, in het kader van het nationaal 
behoefteonderzoek geestelijke gezondheidszorg; 

Artikel 1 en artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de 

erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. KB van 06/03/2007 (BS van 

12/04/2007). 

 
 

Transversaal overleg : Er werden als experiment therapeutische projecten gecreëerd gericht op drie 
leeftijdscategorieën (kinderen – volwassenen - ouderen) voor een bepaalde pathologie. Het gaat om therapeutische 
strategieën die zouden moeten uitmonden in « zorg op maat », wat de reïntegratie van de patiënt in de maatschappij 
zou moeten vergemakkelijken. In de loop van een eerste fase moet dit zorgaanbod bovendien gericht zijn op patiënten 
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met een chronische (langdurige) en complexe problematiek, voor wie de waarschijnlijkheid om verscheidene partners 
te moeten ontmoeten (multidisciplinair aspect van de tenlasteneming) groter is; het is bijgevolg nodig het overleg 
tussen de partners te stimuleren om een goede zorgcontinuïteit te waarborgen. Het overleg rond de patiënt moet 
kaderen in een ruimer perspectief van overleg, dat moet leiden tot een coherent beleid voor de organisatie en/of 
coördinatie van de zorgcircuits. In dat geval is er sprake van « transversaal overleg ». Het komt erop aan om korte 
termijn overleg op te zetten tussen therapeutische projecten of binnen eenzelfde doelgroep, om het aldus mogelijk te 
maken om op termijn te komen tot een structureel voorstel van zorgcircuits en netwerken. 

 
Therapeutische projecten : Uitgaande van de behoeften van de patiënten, van de bevolkingsgroepen, zou elke 
doelgroep, bestaande uit patiënten met een chronische en complexe problematiek, een beroep moeten kunnen doen op 
een specifiek zorgcircuit in het kader van overleg tussen alle actoren om zorg op maat en zorgcontinuïteit te 
garanderen. 

 
Zorgnetwerken: Organisatiewijze voor het zorgaanbod in zijn geheel binnen een pluralistisch en transversaal kader 
waartoe de overheidsinstellingen en de zorgstructuren behoren. Op beleidsgebied houdt het een aanpassing van de 
strategieën in, het streven naar coherentie die de grenzen van de bevoegdheden en van de machtsniveaus overstijgt. We 
maken het onderscheid tussen het klinisch en het institutioneel netwerk. 

Zorgcircuits en zorgnetwerken :  Een zorgcircuit wordt omschreven als « het volledig aanbod van een netwerk voor 
een bepaalde doelgroep, opgebouwd uit modules die samen alle noodzakelijke zorgtrajecten vertegenwoordigen voor 
die doelgroep, met garantie ten aanzien van de hulpvrager voor zorg op maat en voor continuïteit tussen de 
zorgfasen ». Voorbeelden: thuiszorg, gezinsverpleging, outreaching, liaisonpsychiatrie, intensieve zorg, crisiscentra. 
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AFKORTINGEN  
- AZ : Algemeen Ziekenhuis 

- EOS = Eerste Opvang Spoedgevallen  

- FOD : Federale Overheidsdienst (= Ministerie) 

- GSZ = Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg 

- IBW = Initiatieven Beschut Wonen 

- KB = Koninklijk Besluit 

- MB = Ministerieel Besluit 

- MO = Ministeriële Omzendbrief 

- MUG = Medische Urgentie Groep 

- PVT = Psychiatrisch Verzorgingstehuis 

- PZ : Psychiatrisch Ziekenhuis 

- ROB = Rustoord voor Bejaarden  

- RVT = Rust- en Verzorgingstehuis 

- VTE = Voltijdsequivalent  

- ZHA = Ziekenhuisassistent(e)  
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