
Mevr. M. De Block 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Financiëntoren 
Kruidtuinlaan 50/175 
1000 Brussel 

        

Mevrouw de Minister, 

De gemengde werkgroep NCAZ-ziekenhuizen hee; zich de afgelopen weken gebogen 
over de wijze waarop de bepalingen van het K.B. nr. 10 van 19 april 2020 voor de 
toekenning van de regels voor de verdeling en de vereffening van een voorschot aan de 
algemene ziekenhuizen in de prakJjk kunnen worden omgezet. 

De werkgroep hee; ook kennis genomen van uw brief die op 28 april jongstleden aan 
de direcJes, aan de medische raad en aan de bestuurders van de algemene 
ziekenhuizen werd toegestuurd. 

De werkgroep hee; met de principes die erin vervat zijn maximaal rekening gehouden. 
Op basis van de werkzaamheden in de werkgroep werd door de betrokken 
administraJes een omzendbrief opgesteld die indicaJeve richtlijnen vaststelt met 
betrekking tot de aanwending van het voorschot.  Deze omzendbrief zal aan de 
beheerders van de algemene ziekenhuizen en de voorziNers van de medische raden 
worden overgemaakt. Uiteraard zullen ook de Federale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen en de bevoegde organen van het Riziv hiervan in kennis 
worden gesteld.  

Tijdens de besprekingen werden door de leden een aantal bijzondere aandachtspunten 
naar voor gebracht. 
In de eerste plaats werd er vanuit de sector van de psychiatrische ziekenhuizen op 
aangedrongen om, bij de uitwerking van de definiJeve regels voor bijkomende 
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financiering, ook met de financiële problemaJek in deze ziekenhuizen rekening te 
houden en hiertoe een passende regeling uit te werken. Ook deze instellingen kampen 
met een terugval in de bezeWng en in de medische acJviteit. Zij vragen ter zake om op 
een evenwaardige wijze te worden behandeld. Een gelijkaardige bezorgdheid bestaat 
terzake met betrekking tot de Vlaamse revalidaJeziekenhuizen, meer specifiek wat de 
honoraria betre; die ten laste zijn van de verzekering geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. 

Tevens werd vanuit vertegenwoordigers van de artsen er nogmaals op aangedrongen 
om op korte termijn een correct financieel en sociaal statuut uit te werken voor de 
artsen specialisten in opleiding. Deze problemaJek vergt een prioritaire aanpak. 

Verder vraagt de gemengde werkgroep  de noodzakelijke waarborgen met betrekking 
tot een correcte financiering van de ziekenhuisacJviteit in de volgende maanden, 
mede gelet op het feit dat een niet onaanzienlijk aantal bedden worden gereserveerd 
voor een eventuele nieuw golf van het Sars-Cov 2 virus. Hierbij verdient het vrijwaren 
van de noodzakelijke tariefzekerheid voor de paJënten tevens alle aandacht. 

TensloNe wenst de gemengde werkgroep betrokken te worden bij de uitwerking  bij de 
maatregelen tot regularisaJe van de toegekende voorschoNen. Hierbij dient ook een 
duidelijke Jjdslijn in het voortuitzicht worden gesteld. 

Met de meeste hoogachJng, 

Jo De Cock,  
voorziNer van de gemengde werkgroep 

    


