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en betaalbaar ouderenbeleid.
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Samenvatting
De discussienota “Programmatie” is een bouwsteen in de globale aanpak voor een toegankelijk,
kwalitatief en betaalbaar ouderenbeleid.
Om maximaal zorg op maat te kunnen aanbieden, is er een toereikend zorg- en gezondheidsaanbod
nodig. Dit vergt een voldoende talrijk en voldoende gedifferentieerd aanbod, en een voldoende
spreiding van het aanbod. Programmatie is een instrument om deze doelstellingen te bereiken. Zoals
vermeld in de beleidsnota 2010-2014, zal er om maximaal zorg op maat te kunnen bieden een
“bijsturing van de programmatie” gebeuren “op basis van meer verfijnde parameters of aangepaste
wegingsfactoren voor bepaalde leeftijdsgroepen en met aandacht voor equivalentieregels die toelaten
een over- of onderaanbod van bepaalde woonzorgvoorzieningen in specifieke regio’s te
compenseren.” en zal de “ontwikkeling” worden bevorderd van “regionale zorgstrategieën om een
optimale spreiding van het zorgaanbod en het wegwerken van lacunes te kunnen realiseren.”
Deze doelstelling van de beleidsnota vergt een stappenplan:
1. vaststellen van het juiste programmatiecijfer voor elke voorziening van het woonzorgdecreet,
2. een concept regionale zorgstrategie en het effect ervan op het zorgstrategisch plan, VIPA en
de voorafgaande vergunning.
Met voorliggende nota wordt informatie verstrekt om die eerste stap te realiseren; nl. een debat over
de toekomstige behoefte aan verschillende woonzorgvormen. De nota heeft een informatieve waarde.
Er worden enkele pistes bewandeld met het oog op een zo concreet mogelijke informatieverstrekking.
Voor geen enkele van deze pistes is er reeds een standpunt met betrekking tot de toekomstige
programmatie voor (woon)zorg ingenomen.
De voorliggende nota vertrekt van de vandaag beschikbare informatie. De uitdaging van de vergrijzing
is echter complex en vergt acties in het beleidsdomein Welzijn, maar ook in flankerend beleid, zoals
Ruimtelijke ordening, zoals Wonen, zoals Wetenschapsbeleid en Innovatie, zoals Economie, zoals
Werk... Met enkel de klassieke schema’s zullen we de vergrijzing niet aankunnen. We dienen
contextwijzigend op te treden.
De Vlaamse programmatiecijfers hebben de bedoeling om de behoefte aan een
(woon)zorgvoorziening weer te geven. Bijgevolg zouden ze gebaseerd moeten zijn op de zorgbehoefte
van Vlaamse personen en op informatie over keuzes die men wil maken in het zorgaanbod. Er is
momenteel te weinig informatie beschikbaar over de keuzes in het zorgaanbod. Aan de professoren
Pacolet, Breda, Hedebouw en Vogels werd gevraagd om de behoefte of dus het Vlaamse
programmatiecijfer voor de voorzieningen van het woonzorgdecreet te onderzoeken.
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) van de professoren Pacolet,
Breda, Hedebouw en Vogels reikt enkele handvaten aan. Omdat de studie “Programmatie thuiszorgen ouderenvoorzieningen” (2010) vertrekt van de beschikbare gegevens over zorggebruik, maar in de
praktijk de keuzes die personen in het zorgaanbod maken, evolueren, worden in deze nota niet enkel
pistes bewandeld op basis van de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010),
Pagina 4

maar ook op basis van een eventuele beleidsvisie terzake. Niettemin zijn ook dit slechts extrapolaties
op basis van gegevens over de bestaande situatie. Meer creativiteit zal aan de dag gelegd moeten
worden.
In de voorliggende nota worden twee scenario’s berekend:
-

een scenario 1 dat uitgaat van de lineaire extrapolatie van het huidige gebruik van elk van de
voorzieningen van het woonzorgdecreet,
een scenario 2 dat ermee rekening houdt dat mensen graag zo lang mogelijk zo zelfstandig
mogelijk thuis blijven wonen (in concreto, 10% van de ouderen die vandaag verhuizen naar
een woonzorgcentrum wonen in 2025 nog thuis, 20% van die ouderen wonen in 2035 nog
thuis).

Er worden zowel berekeningen gemaakt over de toekomstige programmatie als over de budgettaire
impact ervan, op basis van beschikbare informatie.
Voor de diensten voor gezinszorg wordt op aanbevelen van de professoren Pacolet, Breda,
Hedebouw en Vogels in eerste instantie de huidige programmatie weerhouden en wordt besloten dat
20% taakuitzuivering in de gezinszorg mogelijk is. In scenario 1 leidt dit tot een toename van het
programmatiecijfer tussen 2010 en 2025 met 4,9% of jaarlijks met 0,4%. In scenario 2 leidt dit tot een
toename van het programmatiecijfer tussen 2010 en 2025 met 27,5% of jaarlijks met 1,7%. Het
urencontingent bedraagt momenteel ongeveer 80% van de programmatie. Om een volledige
inhaalbeweging tegen 2025 te realiseren, zou het urencontingent dienen toe te nemen, in scenario 1
met 1,6% en in scenario 2 met 2,85%.
Voor de diensten voor logistieke hulp wordt geconcludeerd dat de behoefte hieraan afhankelijk is
van de evolutie van het gebruik van dienstencheques.
Voor de diensten voor oppashulp wordt op basis van de geregistreerde aanvragen voor oppashulp
een programmatiecijfer in functie van leeftijdsgroepen bestudeerd. Hiermee zou de behoefte aan
oppashulp voortaan ongeveer zes keer groter ingeschat worden dan vandaag het geval is.
Voor de diensten voor thuisverpleging wordt de aandacht erop gevestigd dat zij enkel federaal
gefinancierd worden. Op basis van de “Analyse over de thuisverpleging” van het RIZIV van juni 2005
kon reeds vastgesteld worden dat de behoefte aan thuisverpleging de komende jaren zou toenemen met
een jaarlijkse groeivoet van 3,2%, op basis van het huidige gebruik per leeftijdsgroep. Deze studie
houdt echter nog geen rekening met nieuwe omgevingsfactoren, zoals het feit dat patiënten sneller
naar huis gaan en dit met steeds specifiekere zorgvragen, zoals het zo lang mogelijk thuis blijven
wonen van zorgbehoevende ouderen. In de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” van de professoren Pacolet, Breda, Hedebouw en Vogels (2010) wordt
hierover vermeld dat wanneer in Vlaanderen 20% van de ouderen in een woonzorgcentrum langer
thuis zouden blijven wonen “er 2,8 personen per 100 60+’ers meer beroep zouden doen op
thuisverpleging…. Dit is een elasticiteit van bijna 300%” (pagina 73-74 van de studie).
Voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen wordt een prognose gemaakt op
basis van de beschikbare gegevens over de jaren 2007 en 2008. Deze extrapolatie toont aan dat het
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programmatiecijfer toeneemt met ongeveer 12,9% per jaar. Aangezien de behoefte aan VTE bij de
diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen tot dusver nog geen inschatting op basis van
wetenschappelijke gronden heeft gekend, wordt voorgesteld het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin in te schakelen en een ad hoc onderzoeksopdracht toe te kennen.
Voor de lokale en regionale dienstencentra wordt op basis van de beschikbare informatie geen
wijziging van de berekeningswijze voor het programmatiecijfer voorgesteld. Aangezien de lokale
dienstencentra ondersteunend zijn aan het langer thuis blijven leven, dient de realisatie van de
voorziene programmatie gestimuleerd te worden.
Voor de centra voor dagverzorging zou het programmatiecijfer niet wijzigen, tenzij, zoals hierboven
aangegeven, voor een scenario waarin alternatieve zorgvormen gestimuleerd worden om mensen zo
lang mogelijk thuis te laten wonen. In scenario 1 neemt het programmatiecijfer voor de
dagverzorgingscentra tussen 2010 en 2020 toe met 15,19% of jaarlijks met 1,5%. Voor de toepassing
van de programmatiecijfers wordt voor de residentiële ouderenzorg uitgegaan van de
bevolkingsprojectie van het vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag of de
aanvraag tot voorafgaande vergunning werd ingediend. Een volledige invulling van de programmatie
in 2025 vergt een jaarlijkse toename van het aantal uitgebate plaatsen dagverzorging met 5,3%.
Immers, op 1 januari 2010 is de programmatie voor de dagverzorgingscentra slechts voor de helft
ingevuld. In scenario 2 neemt het programmatiecijfer tussen 2010 en 2020 toe met 27,0% of jaarlijks
met 2,5%. Een volledige invulling van de programmatie in 2025 vergt dan een jaarlijkse toename van
het aantal uitgebate plaatsen dagverzorging met 6,0%.
Opdat ook kleinere dagverzorgingscentra gesubsidieerd zouden kunnen worden, met het oog op een
betere regionale spreiding, zal het subsidiebesluit voor de dagverzorgingscentra dienen aangepast te
worden. Ook de situatie van de grotere steden wordt onderzocht.
Op basis van de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) kan
geconcludeerd worden dat de bestaande programmatie voor de centra voor herstel- en kortverblijf
kan behouden worden. Een analyse van de behoefte aan herstel- en kortverblijf, op basis van de
evolutie in de zorgzwaarte van mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden en op basis van een
onderzoek over de vele gelijkaardige zorgvormen (zoals revaliderend kortverblijf, zorghotel, huizen
voor respijtzorg of andere gespecialiseerde tijdelijke zorg), is aangewezen.
Voor de woonzorgcentra beveelt de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
(2010) een ander gebruikersrisico op leeftijdsgroep aan. In scenario 1 leidt dit tot een toename van het
programmatiecijfer tussen 2010 en 2020 met 28,0% of jaarlijks met 2,6%. Opdat in 2025 effectief
108.304 plaatsen beschikbaar zouden zijn, zou de sector van de woonzorgcentra in dit scenario
jaarlijks dienen uit te breiden met 2.891 woongelegenheden of m.a.w. met 3,4% jaarlijks. Op 1 januari
2010 is de programmatie voor de woonzorgcentra immers slechts voor 76% ingevuld. In scenario 2
leidt dit tot een toename van het programmatiecijfer tussen 2010 en 2020 met 15,2% of jaarlijks met
1,5%. Opdat in 2025 effectief 97.474 plaatsen beschikbaar zouden zijn, zou de sector van de
woonzorgcentra jaarlijks dienen uit te breiden met 2.159 woongelegenheden of m.a.w. met 2,7%. De
impact van het langer thuis blijven wonen op het RIZIV-budget is gering aangezien in eerste instantie
de licht zorgbehoevende ouderen langer thuis zullen blijven wonen.
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Evolutie van het programmatiecijfer op basis van demografische gegevens:
evolutie programmatiecijfer tegen 2025
Jaarlijkse groeivoet

Scenario 1 (lineaire
extrapolatie resultaten
studie progr. 2010)

Scenario 2
(extrapolatie, uitgaande
van desinstitutional.)

Diensten voor gezinszorg
(urencontingent) (aantal uren)

0,4%

1,7%

Dagverzorgingscentra

1,5%

2,5%

Woonzorgcentra

2,6%

1,5%

Evolutie van het aantal gepresteerde uren of het aantal uitgebate plaatsen voor een inhaalbeweging op
de programmatie tegen 2025:

Jaarlijkse groeivoet

100% invulling van de programmatie tegen
2025
Scenario 1 (lineaire
extrapolatie resultaten
studie progr. 2010)

Scenario 2
(extrapolatie, uitgaande
van desinstitutional.)

Diensten voor gezinszorg
(urencontingent) (aantal uren)

1,6%

2,85%

Dagverzorgingscentra

5,3%

6,0%

Woonzorgcentra

3,4%

2,7%

Budgettaire impact van de twee scenario’s:
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In de uitvoering van de Vlaamse programmatie dient ook rekening gehouden te worden met de
substitutiemogelijkheden tussen de verschillende (woon)zorgvormen. Er dient met andere woorden
nagegaan te worden in welke regio’s er een globaal tekort aan zorgverlening is ten opzichte van de
globale behoefte aan zorg.
Deze behoefte aan zorg wordt best op een uniforme manier ingeschaald. De behoefte aan zorg is de
resultante van zowel de graad van zorgbehoevendheid (beperkingen) van de zorgbehoevende als van
zijn (haar) sociale draagkracht (de beschikbare mantelzorg).
Voor onze visie op de personeelsproblematiek verwijzen we naar de nota “Werk maken van werk in de
zorgsector”.
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1. Inleiding
1.1.

De beleidsnota

De operationele doelstelling 3.5 “We investeren in een toereikend zorg- en gezondheidsaanbod om zo
ook in deze sector maximaal zorg op maat te kunnen aanbieden” vermeldt over “Programmatie als
instrument voor een betere spreiding van het zorgaanbod”: “De bijsturing van de programmatie zal
gebeuren op basis van meer verfijnde parameters of aangepaste wegingsfactoren voor bepaalde
leeftijdsgroepen en met aandacht voor equivalentieregels die toelaten een over- of onderaanbod van
bepaalde woonzorgvoorzieningen in specifieke regio’s te compenseren. Hiertoe zullen we de
ontwikkeling bevorderen van regionale zorgstrategieën om een optimale spreiding van het
zorgaanbod en het wegwerken van lacunes te kunnen realiseren.”

1.2.

Een eerste reflectie

Een louter lineair extrapoleren van beschikbare gebruiksgegevens over het (woon)zorgaanbod van
vandaag volstaat niet om de toekomstige behoefte aan (woon)zorg in te schatten. Er dient rekening
gehouden te worden met hoe het (woon)zorgaanbod zal evolueren naar aanleiding van enkele
wijzigende omgevingsfactoren, zoals:
-

-

-

de politieke beleidskeuze voor een meer inclusief beleid: de samenleving moet zich dermate
organiseren dat de participatiekansen van personen met zorgnoden zo maximaal mogelijk
gegarandeerd blijven (o.m. personen met een handicap, personen met een slechtere geestelijke
gezondheid);
het wijzigende profiel van de senior: de babyboomgeneratie die straks met pensioen gaat, zal
beter geïnformeerd, mondiger en daardoor ook kritischer zijn. Er zullen meer alleenstaande
ouderen zijn door scheiding. Er is een sterke stijging van het aantal alleenwonenden: ten
opzichte van 2007 zal tegen 2021 het aantal alleenwonende 80-plussers met 49%
toenemen.Tegelijkertijd zal het aantal collectief wonende 85-plussers toenemen van 26.000 in
2007 tot 49.000 in 2020. 36% van de ouderen heeft minstens één kind wonen binnen een straal
van één km, 60% binnen een straal van vijf kilometer. In 2004 mocht een 65-jarige man
verwachten 51% van zijn resterend leven zonder functionele beperkingen te leven, bij
vrouwen 39%. Binnen de jaren met functionele beperkingen is er echter wel een duidelijke
verschuiving naar zwaardere beperkingen, vooral bij de oudste vrouwen. Op termijn zullen er
naar verhouding meer (potentieel) zorgbehoevende ouderen staan tegenover minder
(potentieel) zorgverlenende vijftigers. Oudere consumenten geven in vergelijking met de
jongere generaties meer uit aan cultuur, gezondheid en energie en minder aan onderwijs en
vervoer. Samenlevingen waarin mensen langer leven, bieden kansen om nieuwe producten en
diensten te ontwikkelen;
het promoten van de vermaatschappelijking van de zorg: zorg zal zoveel als mogelijk
geïntegreerd in de samenleving dienen te verlopen, vertrekkend van de thuissituatie en in
samenwerking met iedereen die een rol heeft in de zorg- en hulpverlening (mantelzorger,
Pagina 9

-

professionele zorgverstrekker, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, lokale besturen,
vrijwilligerswerk…), met het oog op de af te leveren zorg op maat. Vermaatschappelijking
van de zorg is dan onderhandelde zorg die het versterken van het burgerschap voor ogen heeft;
het beschikbaar komen van assistieve technologieën: het aanwenden van ICT-gestuurde
instrumenten zoals bijvoorbeeld telemonitoring, multisensoring van patiëntenparameters of
geavanceerde domotica kunnen een significante bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van de
zorgbehoevende, ondermeer door het versterken van zijn autonomie, en laten toe de
zorgverstrekker en de mantelzorger beter te ondersteunen door een betere informatievergaring
en -doorstroming waardoor de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg toeneemt.

De voorliggende nota reikt informatie aan op basis van beschikbaar studiemateriaal. Deze informatie
wordt verstrekt op basis van twee scenario’s. Ook deze scenario’s baseren zich op lineaire
extrapolaties en zijn daarom onvolledig voor het bepalen van nieuwe programmatiecijfers. De
voorliggende nota is daarom louter informatief van aard en neemt geen standpunt in over de
toekomstige behoefte aan (woon)zorg of de realisatie ervan.

1.3.

Een tweede reflectie

In welke mate is het nodig een programmatiecijfer te voorzien voor elk van de voorzieningen van het
woonzorgdecreet?
Een programmatie hanteren in Vlaanderen kan nodig zijn omwille van de volgende twee redenen:
-

budgetbeheersing (opgelegd door federaal) en/of
regionale spreiding om op een evenwichtige wijze een zorgaanbod te kunnen realiseren dat
tegemoet komt aan de zorgnoden van de populatie.

Het element budgetbeheersing is niet voor elk van de voorzieningen van het woonzorgdecreet van
toepassing. De federale overheid legt enkel een beperking op het aantal gefinancierde plaatsen op
voor de residentiële ouderenzorg (ROB, RVT, kortverblijf en dagverzorging) en verplicht Vlaanderen
met deze moratoria tot een programmatie. De Vlaamse overheid heeft een afzonderlijke
subsidieregeling voorzien om haar uitgaven te beheersen. De volgende voorzieningen worden niet
door Vlaanderen gesubsidieerd: de diensten voor thuisverpleging, de centra voor herstelverblijf en
de groepen van assistentiewoningen. In tegenstelling tot de residentiële ouderenzorg, is er geen
federale begrenzing van het aantal te factureren nomenclatuurprestaties thuisverpleging. Verder
heeft het aanbod van de dienstenchequebedrijven een aanzienlijke invloed op de thuiszorg.
De regionale spreiding van de erkende voorzieningen van het woonzorgdecreet is op dit ogenblik als
volgt:
-

-

de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en de diensten voor thuisverpleging zijn
aanwezig in elk van de 308 Vlaamse gemeenten, zij het met een niet even gelijken invulling
van de programmatie per gemeente,
de diensten voor oppashulp zijn actief in heel Vlaanderen en Brussel,
de diensten voor gastopvang zullen erkend en gefinancierd worden in 2011,
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-

er zijn op 1 januari 2010 182 lokale en 59 regionale dienstencentra actief,
de thuiszorgondersteunende centra voor dagverzorging en centra voor kortverblijf zijn
beschikbaar in 92 respectievelijk 158 Vlaamse gemeenten,
de woonzorgcentra zijn verspreid over nagenoeg alle Vlaamse gemeenten (294 van de 308
gemeenten).

Op de vraag of voor alle voorzieningen van het woonzorgdecreet een programmatie voorzien dient te
worden, heeft de Raad van State, in haar advies 45.217/3 van 4 november 2008 betreffende het
voorontwerp van woonzorgdecreet (punt 8.1 “Gelijkheidsbeginsel”) aandacht gevraagd voor het
gelijkheidsbeginsel: “In tegenstelling tot de overige voorzieningen wordt voor de diensten voor
thuisverpleging geen programmatie opgelegd (zie de artikelen 48, tweede lid, en 58, §1, eerste lid, van
het ontwerp), wat inhoudt dat het voor initiatiefnemers op het vlak van de thuisverpleging
gemakkelijker is om voor erkenning in aanmerking te komen. Het verdient aanbeveling om de
verantwoording voor dit onderscheid in behandeling in de memorie van toelichting weer te geven.”
Daarom werd toen ook voor de diensten voor thuisverpleging in Vlaanderen een programmatie
ingevoerd.
De ervaring met de serviceflats heeft geleerd dat deze woonzorgvorm dermate onderheving is aan de
marktwerking dat een programmatie voor groepen van assistentiewoningen, met het oog op een
regionale spreiding, minder effectief is. Er zal op korte termijn een programmatie en procedure voor
voorafgaande vergunning voor de groepen van assistentiewoningen worden voorzien, zoals decretaal
bepaald. Omdat de groepen van assistentiewoningen een speerpunt zijn in de realisatie van het Vlaams
regeerakkoord dat ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk wenst te laten wonen, zal het
programmatiecijfer voor de groepen van assistentiewoningen hoger vastgelegd worden dan het
programmatiecijfer voor de serviceflatwoongelegenheden, onder meer rekening houdend met een
aantal extra noden voor ouderen die op de evaluatieschaal KATZ O of A scoren en ook met de
principes van een inclusiebeleid. De programmatie zal van die aard zijn dat er geen verhandeling kan
ontstaan van vergunde contingenten van groepen van assistentiewoningen. Er zal nagegaan worden of
een programmatie voor de groepen van assistentiewoningen op lange termijn aangewezen is. Indien
nodig, wordt het decreet aangepast.
Tegelijkertijd zullen we erover waken dat de regelgeving over programmatie de toets van de Europese
regelgeving doorstaat.

1.4.

Een derde reflectie

Om zeker te zijn dat de programmatiecijfers juist berekend zijn, zouden ze moeten gebaseerd zijn op
de zorgbehoefte van Vlaamse personen en op informatie over keuzes die men wil maken in het
zorgaanbod, in opdracht van de Vlaamse overheid.
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Ook het Rekenhof vraagt hierom 1: “Maatschappelijke evoluties zoals de vergrijzing van de bevolking
en de professionalisering van de zorg enerzijds en de beperkte beleidsruimte anderzijds, plaatsen de
Vlaamse regering vandaag en op langere termijn voor grote uitdagingen. Daarom heeft het Rekenhof
het nuttig geacht de afstemming van het zorgaanbod op de beleidsdoelstellingen te onderzoeken. … De
doelstellingenonderbouwing was niet optimaal: was voor de ouderenzorg en de thuiszorg voldoende
op het vlak van aanwezig zorgaanbod, evoluties in beleidsveld, bereidheid voorzieningen, maar
onvoldoende op het vlak van behoeften en zorgvragen, beschikbaarheid personeel, doorlooptijd
investeringen, budgettaire gevolgen doelstellingen. … Ook de toetsbaarheid van de doelstellingen kan
beter. Vooral de meetbaarheid van de resultaten, de bepaling van een realisatietermijn en de
samenhang van de doelstellingen in de beleidsdocumenten (doelstellingencascade) lieten te
wensen over.”
Er werd navraag gedaan bij verschillende academici en onderzoeksinstituten. Er is weinig informatie
voorhanden over de zorgbehoefte in Vlaanderen. De meest relevante informatie is beschikbaar in de
studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van de professoren Pacolet – Breda –
Hedebouw – Vogels (2010). Er is momenteel te weinig informatie beschikbaar over de keuzes in het
zorgaanbod.
In haar Model Ouderenzorg doet het Planbureau beroep op de gebruiksgegevens voor thuiszorg en
residentiële zorg om vervolgens, aangepast voor de demografische evolutie, een projectie te maken
van de toekomstige behoefte in België. Op basis van de gebruiksgegevens 1996 – 2003 deed dit model
vermoeden dat er in het jaar 2010 een RIZIV-budget zou nodig zijn voor 135.058 woongelegenheden
ROB-RVT. In de praktijk wordt een tragere groei van het aantal gefactureerde dagen ROB-RVT
vastgesteld, met name (vermoedelijk) 129.182 woongelegenheden per dag in 2010 of dus 6.000
gebruikers per dag minder dan voorspeld met het Model Ouderenzorg. Ligt de verklaring hiervoor in
het geringer aantal dagen voor de afhankelijkheidscategorie O, aangezien er 6.000 gebruikers met een
score O in 2010 minder in ROB-RVT verwacht worden dan voorspeld met het Model Ouderenzorg?
Zo ja, dan betekent dit dat licht zorgafhankelijke ouderen vandaag reeds meer thuis blijven wonen dan
vroeger.
De verklaring voor het lagere gebruik van ROB-RVT in 2010, dan voorspeld met het Model
Ouderenzorg, ligt mogelijks ook bij de geringe toename van woongelegenheden ROB-RVT, op basis
van een nieuwe voorziening of een uitbreiding van een bestaand woonzorgcentrum, waardoor
personen met een lagere zorgbehoevendheid langer op een verblijf in een woonzorgcentrum moeten
wachten. Bvb. in Vlaanderen is de programmatie jaar na jaar minder ingevuld:
1.01.2005
Programmatiecijfer 75.566
Aantal erk. wgn.
61.666
% invulling
82%

1.01.2006
77.674
62.266
80%

1.01.2007
80.257
62.882
78%

1.01.2008
82.678
63.766
77%

1.01.2009
84.860
64.543
76%

1

Zie de nota “Afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse beleidsdoelstellingen: Verslag van het
Rekenhof aan de Vlaamse Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen”, Bijlage bij brief N 142.260.857-B 2, Goedgekeurd in de Nederlandse Kamer van het Rekenhof op 7 juni 2004.
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De RIZIV-cijfers over de evolutie van het aantal gefactureerde dagen in ROB-RVT in België
bevestigen het lagere gebruik van residentiële zorg door personen met een lagere zorgbehoevendheid:

Aantal rechthebbenden
Categorie O
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie Cd
Totaal
Aandeel in totaal
Categorie O
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie Cd
Totaal

2 006
29 170
19 578
25 169
13 349
34 905
122 171
2 006
23.9%
16.0%
20.6%
10.9%
28.6%
100.0%

2 007
26 730
20 281
26 619
13 624
35 603
122 857
2 007
21.8%
16.5%
21.7%
11.1%
29.0%
100.0%

2 008
24 351
20 328
28 005
14 545
35 872
123 101
2 008
19.8%
16.5%
22.7%
11.8%
29.1%
100.0%

2 009
24 178
20 657
29 515
15 043
36 539
125 932
2 009
19.2%
16.4%
23.4%
11.9%
29.0%
100.0%

2 010
23 379
20 508
30 838
15 127
36 868
126 720
2 010
18.4%
16.2%
24.3%
11.9%
29.1%
100.0%

Bron: RIZIV.

Het Model Ouderenzorg van het Planbureau schat de behoefte aan thuiszorg in enkel voor het gebruik
van thuisverpleging (RIZIV-sectoren). Er kan dus niet eenvoudig geconcludeerd worden welk effect
de afnemende invulling van de programmatiecijfers voor de woonzorgcentra globaal op het gebruik
van thuiszorg heeft.
Recentelijk ontvingen we van het RIZIV informatie over de zorgzwaarte in de residentiële
ouderenzorg (ROB, RVT en kortverblijf), per regio. Daaruit blijkt dat de zorgzwaarte in de Vlaamse
residentiële ouderenzorg hoger is dan gemiddeld in België:

Aantal rechthebbenden in 2010
Categorie O
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie Cd
Totaal
Aandeel in totaal
Categorie O
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie Cd
Totaal

België
23 379
20 508
30 838
15 127
36 868
126 720
België
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Vlaanderen
9 918
9 810
17 059
8 131
20 588
65 506
Vlaanderen
42.4%
47.8%
55.3%
53.8%
55.8%
51.7%

Brussel
4 128
2 246
2 806
1 471
3 589
14 240
Brussel
17.7%
11.0%
9.1%
9.7%
9.7%
11.2%

Wallonië
9 333
8 452
10 973
5 525
12 691
46 974
Wallonië
39.9%
41.2%
35.6%
36.5%
34.4%
37.1%

De Studiecommissie voor de Vergrijzing stelt haar vooruitzichten op met behulp van het
modellensysteem MALTESE van het Federaal Planbureau. Deze langetermijnoefeningen bestaan erin
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de actuele gedragingen en wettelijke mechanismen in te voeren in bepaalde demografische, sociaaleconomische en macro-economische scenario’s, om de toekomst te schetsen en de voornaamste
determinanten van de socialezekerheidsrekening te identificeren binnen het globale kader van de
overheidsfinanciën. De uitgaven van elke tak van de sociale zekerheid maken deel uit van een
specifieke modellering die:
-

-

enerzijds, het aantal rechthebbenden berekent in functie van de demografische projectie, de
macro-economische projectie (werkgelegenheid, productiviteit, inkomen) en het sociaaleconomische scenario,
anderzijds, de gemiddelde uitkeringen berekent, waarbij voor elke cohorte van
rechthebbenden, de voornaamste parameters van de wetgeving, zoals de loongrenzen, de
forfaitaire bedragen, het referteloon, de indexeringsregels, zo getrouw mogelijk
gereproduceerd worden.

In haar verslag van juni 2010 berekende de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat de budgettaire
kosten van de vergrijzing 6,3 % van het bbp zullen bedragen, nl. 4,7% voor de pensioenen, 3,6% voor
de gezondheiszorg (acuut een langdurig) en – 2,0% voor alle andere sociale uitgaven
(arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, brugpensioen, kinderbijslag en overige sociale uitgaven). De
langdurige zorg omvat de thuiszorg, het verblijf in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen, in
psychiatrische verzorgingsinstellingen en in initiatieven voor beschut wonen en sommige uitgaven
voor bijstand in het dagelijks leven van hulpbehoevende ouderen. De acute zorg omvat de overige
gezondheidszorg.
De Studiecommissie voor de Vergrijzing maakt een budgettaire inschatting op basis van de actuele
gedragingen, dus het vastgestelde gebruik van residentiële ouderen- en andere zorg. Voorliggende nota
schetst scenario’s vertrekkende van de Vlaamse programmatiecijfers of dus vertrekkende van de
behoefte die duidelijk hoger ligt dan het reële gebruik van de verschillende voorzieningen van het
woonzorgdecreet. De cijfers in voorliggende nota liggen daarom een weinig hoger dan de prognoses
die het Federaal Planbureau maakt.
De professoren Pacolet – Breda – Hedebouw – Vogels bevestigen in hun studie dat een
programmatie op basis van leeftijd zinvol is (p. 93): “Plannen naar leeftijdscategorie lijkt dus zinvol
te blijven, wel echter met de hierboven genoemde gradiënten op de eerste plaats. … Het zijn vooral de
zeer oudere categorieën die zullen toenemen omdat precies vanaf 80 en zeker vanaf 85 jaar de kans op
zware beperkingen sterk stijgt. En helemaal bijzonder is de leeftijdsgroep van de 90-jarigen: hun
aantal zal verdriedubbelen in de komende 20 jaar. En zij verblijven in zeer hoge mate in residentiële
instellingen.” Zij vertrekken daarbij evenzeer van beschikbare gegevens over het zorggebruik.
De studie van Dexia Bank doet voorspellingen over de demografische evolutie op gemeentelijk
niveau, rekening houdend met migratiebewegingen (Dexia, 2010, “Vergrijzing: impact en
uitdaging voor de lokale besturen”). De intensiteit van de migratie hangt volgens de bank samen met
de leeftijd omdat de keuze om van woonplaats te veranderen deels met iemand zijn levenscyclus
verband houdt. De migratiebewegingen kunnen belangrijke verschuivingen teweegbrengen in de
leeftijdspiramide, waardoor de vergrijzing van de bevolking in bepaalde gemeenten sterk kan
toenemen, zoals bvb. in de kustgemeenten. Ook de studiedienst van de Vlaamse Regering komt tot
deze vaststelling, op basis van de projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse Steden
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en Gemeenten die zij op 2 maart 2011 publiceerde. Deze studie toont aan dat de toename van het
aantal 65-plussers in Vlaamse gemeenten varieert van 9% tot 110% en dat de toename van het aantal
80-plussers van gemeente tot gemeente varieert van 10% tot 225%.
Er zijn ook studieresultaten beschikbaar over de link tussen professionele zorg en mantelzorg, en de
impact van het afbrokkelen van het sociale weefsel op professionele zorg. Het blijkt echter zeer
moeilijk te zijn om deze informatie in de berekeningen voor de programmatiecijfers te verwerken.
Er is een verband tussen de hoeveelheid professionele zorg die iemand nodig heeft en de beschikbare
mantelzorg. Wie alleen woont of in een collectieve voorziening woont, doet vaker een beroep op
professionele hulp dan wie samenwoont met anderen. Omgekeerd doen personen die het
huishouden delen met anderen vaker een beroep op informele hulp of mantelzorg. (Benedicte De
Koker & Joanna Geerts, OWV, UA – 2007)
Tabel: Percentage personen van 65 jaar en ouder met ernstige beperkingen dat hulp krijgt bij het
uitvoeren van ADL-activiteiten, naar leefsituatie
Alleen
informele
hulp

Alleen
formele hulp

Zowel
informele als
formele hulp

Geen hulp

Alleenwonend

6,2

73,0

6,3

14,6

Met partner

46,9

11,5

26,9

14,6

Met meerdere personen

42,3

19,8

27,3

10,6

In een instelling

2,0

84,5

2,5

11,0

Totaal

23,4

48,7

14,9

12,9

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004. Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid: IPH/EPI
REPORTS N° 2006 – 035, p. 27.
In de resultaten rond de toekomstige huishoudelijke samenstelling wordt vastgesteld dat twee
belangrijke trends zich doorzetten in de oudere leeftijdsgroepen. Enerzijds blijven in de nabije
toekomst de oudste ouderen, tengevolge van de hogere levensverwachting, vaker als koppel
wonen. Dit zijn de generaties die een zeer hoog huwelijkscijfer kenden en waar echtscheiding nog
maar weinig voorkomt. Anderzijds wordt bij de jongere ouderen het positieve effect van de
levensverwachting op het samenwonen teniet gedaan door de evoluties op het gebied van
echtscheiding: bij de jongere ouderen neemt het aandeel dat alleen woont, vooral onder de mannen,
stelselmatig toe. Inzake collectief wonen wordt er, zowel bij mannen als bij vrouwen, weinig
verandering voorspeld. Er wordt voorspeld dat ten opzichte van 2007 het aantal alleenwonende 80plussers tegen 2021 met 49% zal toenemen. Van alle alleenwonenden zullen dan 6 op 10 minstens 55
jaar zijn en 17% zelfs 80 jaar en ouder. Het aantal collectief wonende 85-plussers zal bijna
verdubbelen door de sterke toename van de oudste ouderen: van 26.000 in 2007 tot 49.000 in 2020.
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Gezien hun zware zorgpakket, is het niet te verwonderen dat partners zich ook zwaar belast kunnen
voelen door de zorg (gemiddeld 89 uur per week, gemiddeld 31 uur zorg per week door kinderen). Om
de belasting van deze mantelzorgers te verlichten, is het belangrijk om voldoende ondersteuning te
voorzien, gaande van het bieden van informatie over de diensten en financiële tegemoetkomingen
waar zij gebruik van kunnen maken, tot het aanbieden van emotionele ondersteuning, gezinszorg en
thuiszorgondersteunende zorg in centra voor dagverzorging en kortverblijf. Een pro-actieve houding
van professionele zorgverleners is van groot belang om deze mantelzorgers te kunnen bereiken.
Verder is het in het kader van programmatiecijfers nodig om te kunnen inschatten hoe de substitutie
tussen verschillende vormen van zorg en dienstverlening in de toekomst mogelijks zal
plaatsvinden. Ook dit is moeilijk in te schatten. Het betekent dat de programmatie niet langer
afzonderlijk voor de verschillende voorzieningen van het woonzorgdecreet dient te gebeuren, maar
geïntegreerd, en dat rekening moet gehouden worden met aan het woonzorgdecreet exogene factoren,
zoals de ontwikkeling van het aanbod door dienstenchequebedrijven.
Tevens worden er regionale verschillen in de gezondheidstoestand (Deboosere et al., 2006,
Monografie Gezondheid en Mantelzorg) vastgesteld. Deze verschillen, net zoals de regionale
verschillen in vergrijzing (Dexia, 2010, “Vergrijzing: impact en uitdaging voor de lokale besturen”,
en Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2011, “SVR projecties van de bevolking en de huishoudens
voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009-2030”) vragen om een strategisch beleid op een lokaal
niveau.

1.5

Een vierde reflectie

Met de voorliggende nota wordt informatie verstrekt om een debat over de toekomstige behoefte aan
de diverse (woon)zorgvormen te voeren. Vervolgens zal overlegd dienen te worden over de uitvoering
van de programmatie.
Vandaag vermeldt het woonzorgdecreet daarover (artikel 59):
“Het bouwen of verbouwen van een ouderenvoorziening (een dagverzorgingscentrum, een centrum
voor kortverblijf, een groep van assistentiewoningen of een woonzorgcentrum) die aan erkenning
onderworpen is of die de initiatiefnemer wil laten erkennen, het als dusdanig inrichten of in gebruik
nemen van een bestaand gebouw, het verplaatsen van de activiteiten en het verhogen van de capaciteit
van zulke voorziening zijn onderworpen aan de voorafgaande vergunning van de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering legt de procedure daarvoor vast, die de mogelijkheid bevat om een bezwaar in
te dienen.
De voorafgaande vergunning kan alleen worden verleend als het initiatief past in de programmatie,
vermeld in artikel 58, en past in het kader van de globale zorgstrategische visie, waarvan de
elementen door de Vlaamse Regering worden bepaald. Die elementen hebben onder meer betrekking
op de woonzorgbehoeften, de wijze waarop woonzorg zal worden aangeboden, de plaats van het
initiatief binnen het geheel van bestaande woonzorgvoorzieningen en andere welzijnsvoorzieningen en
zorgverleners en de samenwerking met die voorzieningen en zorgverleners.
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Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing voor een dienst maatschappelijk werk
van het ziekenfonds, een lokaal dienstencentrum, een regionaal dienstencentrum en een centrum voor
herstelverblijf, dat de initiatiefnemer wil laten erkennen.”
De uitvoering van de Vlaamse programmatie vergt in de toekomst een meer globale aanpak. Er dient
rekening gehouden te worden met de substitutiemogelijkheden tussen de verschillende
(woon)zorgvormen en met de toenemende vraag naar diversiteit in het aanbod van (woon)zorgvormen.
Er zijn met andere woorden equivalentieregels nodig om een globaal tekort aan zorgverlening ten
opzichte van de globale behoefte aan zorgverlening in een regio vast te stellen. Om het totale aanbod
aan voorzieningen in een bepaalde regio te vergelijken met het totale aanbod in een andere regio moet
het totale aanbod immers herleid worden tot een vergelijkbare eenheid. In de regio’s waar een globaal
tekort aan (woon)zorg vastgesteld wordt, dient op deze verschillende woonzorgvormen tegelijkertijd
bijkomend ingezet te worden om aan dit tekort tegemoet te komen. Dit kan door middel van prioritaire
verdeling van bijkomende uren gezinszorg, in combinatie met incentives ten aanzien van potentiële
initiatiefnemers in de thuiszorgondersteunende en residentiële ouderenzorg.
Er is met andere woorden een regionale zorgstrategie nodig om een optimale spreiding van het
zorgaanbod en het wegwerken van lacunes te kunnen realiseren. Er zal dienen te worden nagegaan hoe
vraag naar en aanbod van zorg lokaal op elkaar kunnen worden afgestemd en welke rol de lokale
besturen daar kunnen en moeten in opnemen.

2. De programmatiecijfers op 1 mei 2010 (stand van
zaken)
Hieronder volgt een overzicht van de huidige Vlaamse programmatie en invulling ervan (op 1 mei
2010), per voorziening van het woonzorgdecreet.
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3. Enkele pistes betreffende aanpassingen op de Vlaamse
programmatiecijfers
3.1

Basis voor de berekeningen

Voor de meeste voorzieningen van het woonzorgdecreet wordt voor de toepassing van de
programmatiecijfers uitgegaan van bevolkingsprojecties. De bevolkingsprojecties die gehanteerd
worden voor toepassing van de programmatie worden vastgelegd bij ministerieel besluiten. Kort
samengevat is voor de toepassing van de programmatiecijfers voor de diensten voor gezinszorg, de
diensten voor oppashulp, de lokale en regionale dienstencentra, de serviceflatgebouwen, de
dagverzorgingscentra, de centra voor kortverblijf en de woonzorgcentra in het Nederlandse
taalgebied de “SVR-2005 bevolkingsprojecties” vastgelegd. De SVR-2005 bevolkingsprojecties zijn
bevolkingsprojecties per gemeente, uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudies van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, thans Studiedienst van de
Vlaamse Regering. Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt voor deze voorzieningen 30
% van de resultaten van de bevolkingsprojectie zoals vervat in de “Bevolkingsvooruitzichten 20072060”, met name de bevolkingsvooruitzichten van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het
Federaal Planbureau, voor de toepassing van de programmacijfers vastgelegd.
Voor de toepassing van de programmatiecijfers voor de diensten voor gezinszorg wordt uitgegaan
van de bevolkingsprojectie van het jaar dat volgt op het jaar waarop de programmatie betrekking
heeft. Voor de diensten voor oppashulp, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en
woonzorgcentra wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie van het vijfde jaar dat volgt op het
jaar waarin de erkenningsaanvraag of de aanvraag tot voorafgaande vergunning werd ingediend.
De meest recent beschikbare bevolkingsprojecties zijn de cijfers die de Studiedienst van de
Vlaamse Regering op 2 maart 2011 publiceerde.
Hierna volgt het verschil in bevolkingsprojectie tussen de SVR-2005 bevolkingsprojecties waarop de
huidige programmatiecijfers gebaseerd zijn en de meest recente cijfers SVR-2011:

aantal personen
in 2015
0-60
60-64
65-74
75-79
80-84
85-89
90+
SVR-2005
4548302
394566 629 802 247 700 194 731 111 682
52 011
SVR-2011
4 794 622 391 241 622 592 249 133 194 786 113 355
58 084
Verschil
5.4%
-0.8%
-1.1%
0.6%
0.0%
1.5%
11.7%
De meest recente cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering tonen een grotere groep van
mensen in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 59 jaar en vanaf 85 jaar. De daling in de leeftijdsgroep
60-74 jaar leidt tot een (zeer beperkte!) daling van het programmatiecijfer op korte termijn. Dit is een
aandachtspunt bij het invoeren van de nieuwe cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering in
de Vlaamse programmatie.
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3.2

Bevolkingsprognose Vlaams Gewest: algemeen

Uit diezelfde cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat het aandeel 65-plussers
zal stijgen van 16,7% in 2000 tot 23,9% van de bevolking in 2030 en dat het aantal 80-plussers in deze
periode zal vermenigvuldigd worden met 2,34.

Totale bevolking
0 tot 14 jaar
15 tot 39 jaar
40 tot 64 jaar
65 tot 79 jaar
80 jaar en ouder

2000
5 940 251
100.0%
1 012 767
17.0%
2 033 124
34.2%
1 900 544
32.0%
791 932
13.3%
201 884
3.4%

2010
6 239 394
100.0%
1 002 857
16.1%
1 919 477
30.8%
2 182 273
35.0%
822 562
13.2%
312 225
5.0%

2020
6 545 045
100.0%
1 077 444
16.5%
1 897 079
29.0%
2 232 323
34.1%
938 676
14.3%
399 523
6.1%

2030
6 619 958
100.0%
1 034 128
15.6%
1 864 235
28.2%
2 140 277
32.3%
1 109 283
16.8%
472 035
7.1%

3.3
Visie op het Vlaamse programmatiecijfer voor elke
woonzorgvoorziening
De Vlaamse overheid besteedde een onderzoeksopdracht uit aan de professoren Pacolet, Breda,
Hedebouw en Vogels om een antwoord te hebben op de vraag welke de behoefte is aan elk van de
voorzieningen van het woonzorgdecreet.
In dit hoofdstuk vindt u per voorziening:
-

de huidige programmatie,
een inventaris van de suggesties van de professoren Pacolet, Breda, Hedebouw en Vogels in
hun studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010),
enkele pistes voor aanpassing van de berekeningswijze van het programmatiecijfer,
een prognose van de toekomstige programmatie voor deze pistes.
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3.3.1 Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en logistieke
hulp
Programmatie (bijlage I van het Stambesluit, art. 2-3)
“Art. 2 De programmatie voor gezinszorg bestaat uit programmacijfers voor de uren
persoonsverzorging en huishoudelijke hulp, verstrekt door de erkende diensten voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg.
De programmacijfers, vermeld in het eerste lid, worden voor het Nederlandse taalgebied en het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, op basis van de leeftijd van de inwoners als volgt vastgelegd :
-

per inwoner van de leeftijdsgroep tot 59 jaar : 0,62 uur per jaar;
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 60 tot en met 64 jaar : 1,68 uur per jaar;
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 65 tot en met 74 jaar : 4,58 uur per jaar;
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 75 tot en met 84 jaar : 17,5 uur per jaar;
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar : 40 uur per jaar.

Voor de toepassing van de programmacijfers wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie van het jaar
dat volgt op het jaar waarop de programmatie betrekking heeft. Die bevolkingsprojectie wordt door
de minister vastgelegd en moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen :
-

ze is afzonderlijk per kalenderjaar opgesteld;
ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
berekend.

Art. 3 De programmatie aanvullende thuiszorg bestaat uit 2.331,07 VTE logistiek personeel en 227,64
VTE doelgroepwerknemers, wat overeenstemt met 3.866.129,26 uren aanvullende thuiszorg.
Die programmatie omvat tevens de uren voor de diensten voor logistieke hulp, vermeld in bijlage II.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) beveelt het volgende aan:
-

“Voor de gezinszorg kan de huidige programmatie in functie van de leeftijd weerhouden
blijven. Het huidige urencontingent is dan ook een minimum. Dit evenwel onder voorbehoud
van een ongewijzigd beleid en aanbod. Met name is er zowel naar het takenpakket dat nu
opgenomen wordt in de thuisverpleging als in het takenpakket van de poetshulp een
herschikking mogelijk. Meer concrete informatie hierover is te vinden op pagina 46 van de
studie: “96% van de verzorgenden een kwart of meer van hun tijd besteden aan
schoonmaakhulp”. De studie bevat geen informatie over de taakuitzuivering in de
thuisverpleging;
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-

Ook een toenemende desinstitutionalisering kan een verschuiving in de vraag naar gezinszorg
met zich meebrengen.” Meer cijfers over dit laatste zijn te vinden:
o op pagina 73: het hoge gebruikscijfer van rusthuisbedden in Vlaanderen (excl.
Limburg) zou kunnen dalen van 4,71 naar 3,71 personen per 100 60+’ers (een daling
met 21%) op basis van de gebruikscijfers in Limburg;
o op pagina 78-79: “12.574.546 uren gezinszorg (reeds verminderd voor de
schoonmaakhulp) moeten bijkomend beschikbaar komen wanneer 30.381
rusthuisbewoners (profiel O en A) niet langer in een woonzorgcentrum, maar in de
thuissetting verblijven”, of dus 413,9 uren gezinszorg zijn nodig voor elke bewoner
(profiel O / A) minder in een woonzorgcentrum. De professoren maken de
vergelijking met de RIZIV-personeelsnorm (555.017 uren zorg door een verzorgende)
en de studie P. Cokelaere (2,83 keer meer dan de RIZIV-personeelsnormen).

Enkele pistes voor aanpassing van het programmatiecijfer
Op basis van de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) kunnen volgende
elementen worden overwogen voor aanpassing van het programmatiecijfer:
-

afzonderen van de poetshulp met link naar dienstencheques,
het Vlaamse regeerakkoord, waarin vermeld staat: “In een sociaal en warm Vlaanderen zorgen
mensen voor elkaar. We nemen de nodige initiatieven om personen met een zorg- of hulpvraag,
conform hun eigen wensen, zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in de eigen thuisomgeving te
laten blijven of terugkeren.”

Rekening houdend met de toenemende schaarste aan verzorgenden/zorgkundigen is het afzonderen
van de poetshulp uit de gezinszorgactiviteiten aangewezen. De realisatie ervan is afhankelijk van
een uitbreiding van het aantal VTE logistieke medewerkers dat gefinancierd wordt op basis van
nieuwe VIA-akkoorden, tenzij uitgegaan wordt van een substitutie door het aanbod van de
dienstencheques. Uit de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” blijkt dat er 25%
uren gezinszorg minder nodig zijn. In de studie “Bomen groeien niet tot in de hemel: de werkelijke
kostprijs van de dienstencheques” (Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere en Sofie Cabus, 13 juni
2010) pleit het HIVA voor een betere betaalbaarheid voor de overheid van het stelsel van de
dienstencheques, een grotere selectiviteit van de aanbieders en een heroriëntatie van de
dienstencheques naar bepaalde prioritaire doelgroepen, met name de zorgsector als eerste prioriteit
en de verbetering van de combinatie gezin-arbeid als een mogelijke tweede doelstelling. We wachten
op dit ogenblik de resultaten af van de impactanalyse van het stelsel van dienstencheques op
woonzorgvoorzieningen, die op dit ogenblik door het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin in opdracht van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgevoerd wordt. Een van
de vragen betreft de kwaliteitsbewaking van de zorg voor gezinnen in een complexere zorgsituatie, als
de vastgestelde trend van substitutie van het aanbod van de gezinszorg door het aanbod van de
dienstencheques zich zou verder zetten. De financiering van de dienstencheques is een federale
aangelegenheid.
Wij volgen de visie van de wetenschappers om de poetshulp uit de gezinszorgactiviteiten af te
zonderen in de mate dat de zorgsituatie dit toelaat en er geen inflatie van het aantal zorgverleners is.
We gaan ervan uit dat 20% taakuitzuivering in de gezinszorg mogelijk is, in vergelijking tot de
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25% waarover de professoren het in hun studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
(2010) hebben (zie boven). Dit betekent dat voor datzelfde aantal uren het aantal VTE logistiek
personeel moet stijgen. Dit wordt best parallel bekeken met de heroriëntatie van de middelen van de
dienstencheques.
In opvolging van de IMC Volksgezondheid van 14 december 2009, dienen de pilootprojecten
zorgkundigen in de thuiszorg (experimenten art 56 programmawet 27/12/2006) in overleg met
Vlaanderen geëvalueerd te worden. Deze projecten onderzoeken het inzetten van zorgkundigen,
onder toezicht van de delegerende thuisverpleegkundigen en met een coachende opdracht vanuit de
gestructureerde verpleegequipe, bij patiënten waar het aanbieden van thuisverpleging geïndiceerd is,
met het oog op het bieden van een antwoord op het toenemende tekort aan verpleegkundigen. De
projecten lopen nog tot eind 2011. Een grote reductie aan vraag naar gezinszorg is er niet gekomen.
Aangezien het takenpakket van verzorgenden van de diensten gezinszorg (zorg- en bijstandsverlening
– Vlaamse bevoegdheid) weinig verschilt van dit van de zorgkundigen (gezondheidszorgberoep –
Federale bevoegdheid), kan er niettemin door het systematisch invoeren van zorgkundigen in de
thuiszorg een grote verschuiving van gezinszorg naar thuisverpleging voorondersteld worden, in de
situaties waar het aanbieden van thuisverpleging geïndiceerd is.
Vooraleer zorgkundigen onder supervisie van de verpleegkundigen van de diensten voor
thuisverpleging systematisch ingevoerd worden via RIZIV-financiering dienen volgende elementen
uitgeklaard te worden:
-

Maatschappelijke meerkost van zorgkundigen t.a.v. verzorgenden van de diensten gezinszorg;
Gevolgen voor de gebruiker door het invoeren van een extra zorgberoep in de thuiszorg;
Invloed van loonsvoorwaarden en statuut van zorgkundigen op die van de verzorgenden;
Budgettaire impact op Vlaanderen.

Een mogelijke oplossing ligt in het bepalen van een maximum percentage zorgkundigen per
gestructureerde verpleegequipe om een structurele drempel te voorzien tegen het ondoelmatig inzetten
van zorgkundigen. Het niveau hiervan dient op basis van de evaluatie van het pilootproject bepaald te
worden.
Een van de doelstellingen van het Vlaamse regeerakkoord is dat mensen zo lang mogelijk zo
zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het woonzorgdecreet is het wettelijke kader in
Vlaanderen voor een zorgbeleid dat woonzorgvoorzieningen laat samenwerken in het voordeel van de
zorgvrager. Op welke manier en op welke termijn de verschillende woonzorgvoorzieningen elkaar
zullen vinden om gezamenlijk een antwoord te bieden op de vragen van de zorgbehoevende is
moeilijk te voorspellen.
Hierna worden twee scenario’s voor de programmatie van de diensten voor gezinszorg berekend:
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-

-

een eerste scenario betreft een lineaire extrapolatie van de resultaten van de studie
“Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010), rekening houdend met onze
beleidsvisie.
een tweede scenario betreft een situatie waarin alternatieve (woon)zorgvormen gestimuleerd
worden en zorgbehoevende ouderen langer thuis blijven wonen. De studie “Programmatie
thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) meldt hierover “De feitelijke situatie in

bepaalde regio’s toont aan dat een lager niveau van institutionalisering denkbaar is
(tot ongeveer 20%) mits een meer dan proportionele toename van het gebruik van
thuisverpleging en thuiszorg.”
Scenario 1, extrapolatie van de resultaten van de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” (2010), rekening houdend met onze beleidsvisie:
Dit scenario vertrekt van de resultaten van de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” (2010), aangevuld met onze beleidsvisie, met name:

-

behouden van de huidige berekeningswijze voor de programmatie van de diensten voor
gezinszorg (bijlage I van het stambesluit, art. 2-3),
20% taakuitzuivering.

Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage I van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de nieuwe programmatie na taakuitzuivering (10% in
2020, 15% in 2025 en 20% in 2030)
de groene curve (met driehoeken): dit is de evolutie van het urencontingent die nodig is om in
2026 het urencontingent te laten samenvallen met de programmatie van 2025. De
programmatie voor de diensten voor gezinszorg gaat uit van de bevolkingsprojectie van het
jaar dat volgt op het jaar waarop de programmatie betrekking heeft. Daarom ligt de curve van
het urencontingent net onder de curve van de programmatie.
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Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 (20.070.660 uren) en 2025 (21.047.072)
beperkt wijzigt (+4,9%) en dat er een inhaalbeweging van het urencontingent ten opzichte van het
programmatiecijfer plaatsvindt. Het urencontingent bedraagt in 2010 16.346.530 uren. Opdat dit in
2026 21.047.072 uren zou bedragen, dient het urencontingent vanaf 2010 jaarlijks gemiddeld toe te
nemen met 293.784 uren of jaarlijks met 1,6% te groeien (waarbij de 1,6% telkens opnieuw berekend
wordt op het voorgaande jaar).
Scenario 2, scenario waarbij mensen langer in het natuurlijke thuismilieu blijven wonen:
Dit scenario vertrekt van:

-

behouden van de huidige programmatie voor de diensten voor gezinszorg,
20% taakuitzuivering,
ouderen die vandaag naar een woonzorgcentrum verhuizen, blijven (langer) thuis wonen (5%
langer thuis tegen 2020, 10% langer thuis tegen 2025, 15% langer thuis tegen 2030 en 20%
langer thuis tegen 2035).

Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage I van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de nieuwe programmatie na taakuitzuivering (10% in
2020, 15% in 2025 en 20% in 2030),
de groene curve (met driehoeken): dit is de programmatie inclusief taakuitzuivering en
inclusief 20% langer thuis wonen (10% tegen 2025 en 20% tegen 2035). 5% langer thuis
wonen tegen 2020 en 10% langer thuis wonen tegen 2025 komt overeen met het verzorgen
van 4.944 ouderen minder dan de huidige programmatie voorziet in een woonzorgcentrum in
2020 en 10.981 minder dan de huidige programmatie voorziet in 2025 (zie verder onder punt
3.3.10). Volgens de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) komt
dit overeen met 2.046.322 uren gezinszorg meer in 2020 (4.944 vermenigvuldigd met 413,9)
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-

en 4.545.036 uren gezinszorg meer in 2025 (10.981 vermenigvuldigd met 413,9, waarover
garanties dienen te bestaan dat deze uren besteed zullen worden aan zorg voor meer ouderen
thuis,
de paarse curve (met kruisjes): dit is de evolutie van het urencontingent die nodig is om in
2026 het urencontingent te laten samenvallen met de programmatie.
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Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 (20.070.660 uren) en 2025 (25.592.108)
wijzigt met 27,5%. Het urencontingent bedraagt in 2010 16.346.530 uren. Opdat dit in 2026
25.592.108 uren zou bedragen, dient het urencontingent jaarlijks gemiddeld toe te nemen met 577.849
uren. Dit komt overeen met een jaarlijkse toename van het aantal uren tot 2026 met 2,85%.

Prognose programmatiecijfer voor 2014 en 2020 en 2025:
Gezinszorg

1.5.2010
(SVR-2005
bevolk.pr.)

Urencontingent

16.346.530

Programmatiecijfer
Ongewijzigd beleid

20.070.660

1.1.2014
(SVR-2011
bevolk.pr.)

21.107.564

1.1.2020
(SVR-2011
bevolkingspr.
)

1.1.2025
(SVR-2011
bevolkingspr.)

22.927.892

24.761.261

20.635.103

221.047.072

22.588.357

225.592.108

Programmatie scenario 1

Programmatie scenario 2
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Logistieke hulp
Progammatiecijfer gewijzigd
beleid (voorstel)

1.5.2010

1.1.2014

1.1.2020

1.1.2025

Toename is afhankelijk van evolutie dienstencheques

3.3.2 Diensten voor oppashulp (vrijwilligers)
Programmatie (bijlage III van het Stambesluit, art. 2-4)
“Art. 2 Het programma voor de diensten voor oppashulp bestaat uit programmacijfers en
evaluatiecriteria.
Art. 3 Het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp wordt per provincie en voor het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bepaald op één per 100 000 inwoners.
Met behoud van de toepassing van het eerste lid bepaalt de minister per provincie en voor het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad het aantal regio's en, per regio, het maximale aantal te erkennen
diensten voor oppashulp.
Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt uitgegaan
van de bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag
werd ingediend. Die bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en de resultaten ervan
voldoen minstens aan de volgende voorwaarden:

-

ze zijn per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
ze zijn specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
berekend;
ze zijn opgesteld op het niveau van de provincies.

Art. 4 De evaluatiecriteria voor de diensten voor oppashulp worden door de minister vastgelegd. Hij
houdt daarbij minstens rekening met :
- de verhouding, voor de regio in kwestie, tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds
het totale aantal erkende diensten voor oppashulp en het totale aantal diensten voor
oppashulp waarvoor een ontvankelijke, nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag ingediend
werd die voldoet aan de programmatie;
- de datum waarop de ontvankelijke erkenningsaanvraag werd ingediend;
- de geografische spreiding van de diensten voor oppashulp binnen de regio in kwestie;
- de samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen en vrijwilligersorganisaties”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) raadt een pilootstudie aan voor het verkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden van
deze thuiszorgdienst en concludeert dat in elk geval de vraag groter is dan het aanbod.
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Een piste vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid
Het agentschap Zorg en Gezondheid stelt op basis van de geregistreerde aanvragen voor oppashulp
voor dat er een programmatiecijfer in functie van leeftijdsgroepen ingevoerd wordt, op basis van de
bevolkingsprojecties van het jaar dat volgt op het jaar waarop de programmatie betrekking heeft:
-

per inwoner van leeftijdsgroep 0-64 jaar: 0,23 uur per jaar,
per inwoner van leeftijdsgroep 65-74 jaar: 1,52 uur per jaar,
per inwoner van leeftijdsgroep 75-84 jaar: 3,29 uur per jaar,
per inwoner van leeftijdsgroep 85 jaar en meer: 8,82 uur per jaar.

Een piste voor aanpassing van het programmatiecijfer
Indien de behoefte-inschaling correct is, dan zal de groei aan vrijwillige hulp moeten ondersteund
worden door de uitbreiding van de professionele oppashulp (aanvullende thuiszorg). Het voorstel van
het Agentschap geeft op 1.1.2014 een programmatiecijfer gelijk aan 5.220.586 uren vrijwillige
oppashulp (ongeveer zes keer meer als vandaag gerealiseerd wordt).

Prognose programmatiecijfers voor 2014, 2020 en 2025:

Oppashulp
Programmatiecijfer
Ongewijzigd beleid

1.5.2010
(SVR-2005
bevolkingspr.)

63 diensten

1.1.2014
(SVR-2011
bevolkingspr.)

1.1.2020
1.1.2025
(SVR-2011
(SVR-2011
bevolkingspr.) bevolkingspr.)

63 diensten

63 diensten

Programmatiecijfer in
functie van leeftijdsgroepen

5.111.674
uren (± * 6)

5.547.742

63 diensten
5.934.273

3.3.3 Diensten voor thuisverpleging
De diensten voor thuisverpleging worden enkel door de federale overheid gefinancierd. Er zijn geen
beperkingen op nomenclatuur thuisverpleging. Het programmeren van de diensten voor
thuisverpleging heeft een louter theoretisch karakter, want geen impact op het Vlaamse beleid.
80,2% van de patiënten die door thuisverpleegkundigen in 2009 verzorgd werden, zijn ouder dan 60
jaar. Ruim 25% van de patiënten situeren zich in de jongere leeftijdscategorieën. De groep van jonge
en volwassen patiënten die tijdelijk door thuisverpleegkundigen dienen verzorgd te worden, betreffen
vaak patiënten die na een hospitalisatie verder specifiek verpleegkundige zorg nodig hebben in functie
van verder herstel en revalidatie thuis, of voor wie dus gewerkt wordt aan het herwinnen van de
zelfzorg. Patiënten gaan sneller naar huis met steeds specifiekere zorgvragen. Thuisverpleegkundigen
specialiseren zich meer en meer tot referentieverpleegkundige of gespecialiseerde verpleegkundige in
de thuisverpleging (wondzorg, diabetes, palliatieve…).
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41,7% van de patiënten die door thuisverpleegkundigen verzorgd werden, zijn ouder dan 80 jaar. Het
langer thuis laten wonen van ouderen is een opportuniteit voor de uitbouw van zorgkundigen. Volgens
de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) zal, wanneer 20% van de
ouderen die vandaag naar een woonzorgcentrum verhuizen, langer thuis blijven wonen, overeenkomen
met 2,8 personen per 100 60+’ers die meer een beroep doen op thuisverpleging.
In de “Analyse over de thuisverpleging” van het RIZIV van juni 2005 staan o.m. de volgende cijfers
en aanbevelingen vermeld:
“Volgens een louter demografisch scenario zou de thuisverpleging tussen 2000 en 2020 in België
stijgen met 40%.
Tabel 44: Stijging thuisverpleging volgens demografische evolutie, per regio, met constante
consumptie per leeftijdsgroep
2000

2005

2010

2015

2020

Vlaanderen

100

111

123

135

145

Wallonië

100

107

115

123

131

Brussel

100

104

106

109

111

Rijk

100

110

120

131

140

Bron: Berekeningen Leroy, SESA/UCL
In de hypothese dat de gestegen levensverwachting samengaat met een gestegen levensverwachting
zonder ernstige handicap, zal de behoefte aan thuisverpleging verminderen. De effecten van de
veroudering op de thuisverpleging in het eerste scenario verminderen van 40% tot 29%. De invloed
van de verouderingsprognoses (scenario 1), samen met een inhaaloperatie in Wallonië en Brussel om
het niveau van Vlaanderen te halen (scenario 2) zal van 64% dalen tot 52%.
Door de verkorte hospitalisatieduur, zullen ook de uitgaven voor de acute en gerichte verpleegkundige
verzorging blijven toenemen. In de toekomst zullen verpleegkundigen ook bijkomende verpleegkundige
taken moeten opnemen, zoals de grotere zorg voor zieke baby’s en jonge kinderen, de zorg voor
psychiatrische patiënten die thuis verblijven.
Gelet op de veroudering van de bevolking en de verwachte groei van de nood aan thuiszorg
(thuisverpleging en andere vormen van gezinszorg) zullen we in de toekomst nood hebben aan
bijkomende professionelen (verpleegkundigen en verzorgenden). De overheid moet dus blijven werken
aan de herwaardering van het verplegende en verzorgende beroep.”
Recente RIZIV-cijfers geven ons het volgende beeld per leeftijdscategorie:
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Geboekte gevallen verdeeld per leeftijd patiënt (in 2006)
Absoluut

Relatief t.a.v.
bevolkingsgegevens Federaal
Planbureau (= gemiddeld aantal
gevallen per Belg in de
respectievelijke leeftijdsgroep)

Tot 59 jaar

19.957.676

2,44

Vanaf 60 tot en met 64 jaar

7.337.169

14,43

Vanaf 65 tot en met 74 jaar

21.644.788

22,77

Vanaf 75 tot en met 84 jaar

47.017.178

69,26

Vanaf 85 jaar

27.664.242

153,93

Totaal

123.621.053

11,76

Een belangrijk deel van de uitgaven in de thuisverpleging situeren zich in Vlaanderen:
Verdeling verzekerden
% 2008
Brussel Hoofdstad

9,45

Vlaanderen

58,40

Wallonië

32,15

Bron: RIZIV.
Op basis van de “Analyse over de thuisverpleging” van het RIZIV van juni 2005 (zie boven), kan voor
Vlaanderen berekend worden dat tegen 2020 de behoefte aan thuisverpleging met 33,6% (145,
vermenigvuldigd met (129/140)) zal toenemen. Deze toename komt overeen met een jaarlijkse
groeivoet van 3,2% van 2011 tot en met 2020. De studie houdt echter nog geen rekening met nieuwe
omgevingsfactoren, zoals het feit dat patiënten sneller naar huis gaan en dit met steeds specifiekere
zorgvragen, zoals het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van zorgbehoevende ouderen. In de studie
“Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van de professoren Pacolet, Breda, Hedebouw
en Vogels (2010) wordt hierover vermeld dat “er 2,8 personen per 100 60+’ers meer beroep zouden
doen op thuisverpleging, indien de gebruikscijfers van Limburg gehanteerd worden in de rest van
Vlaanderen. Dit is een elasticiteit van bijna 300%” (pagina 73-74 van de studie).
Diensten voor thuisverpleging:
N.V.T.
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3.3.4 Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
Programmatie (bijlage V van het Stambesluit, art. 2)
“Art. 2 Het programma voor de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bestaat uit
programmacijfers voor het aantal personeelsleden per landsbond van ziekenfondsen. De
programmacijfers worden voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied BrusselHoofdstad op basis van objectieve parameters als volgt per landsbond vastgelegd :
-

-

-

per 10 000 personen die potentieel in aanmerking komen voor een terugbetaling van
geneeskundige verstrekkingen in het kader van de sociale maximumfactuur, hierna sociale MAF te
noemen : 0,69 VTE;
per 10 000 personen die in het kader van de sociale MAF effectief een terugbetaling van
geneeskundige verstrekkingen genieten : 3,08 VTE;
per 10 000 personen met minstens een score van 15 op de medisch-sociale schaal die wordt
gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar
het recht op de integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden en hulp aan derden : 52,79 VTE;
per 10 000 invaliden : 4,68 VTE;
per 10 000 aangesloten leden : 0,034 VTE;
per 10 000 aangesloten leden, ouder dan 80 jaar : 3,61 VTE.

Voor de berekening van de programmacijfers wordt uitgegaan van de beschikbare gegevens van het
tweede jaar dat aan het jaar van berekening voorafgaat.
De minister bepaalt de wijze waarop het aantal geprogrammeerde VTE per landsbond verdeeld wordt
over de erkende diensten maatschappelijk werk behorend tot eenzelfde landsbond.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) onderzocht deze voorziening niet.

Enkele pistes voor aanpassing van het programmatiecijfer
Op basis van de gegevens over de jaren 2007 en 2008 kan een eerste simulatie gemaakt worden, via
lineaire extrapolatie, voor het jaar 2014. De gegevens van de jaren 2007 en 2008 zijn de basis voor een
programmatiecijfer van twee jaar later of dus voor 2009 en 2010. Een extrapolatie op basis van de
jaren 2009 en 2010 toont aan dat in 2014 817,29 VTE voor de diensten maatschappelijk werk
ziekenfondsen zouden nodig zijn. De toename die tussen 2009 en 2010 berekend wordt, is een
toename met 12,9%. Deze toename is aanzienlijk groter dan de prognoses inzake demografische groei.
Aangezien de behoefte aan VTE bij de diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen tot dusver nog
geen inschatting op basis van wetenschappelijke gronden heeft gekend, wordt voorgesteld het
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in te schakelen en een ad hoc onderzoeksopdracht toe
te kennen.
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Prognose programmatiecijfers voor 2014:
Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds:
Prognose 1.1.2014, ongewijzigd beleid
indicatief: 817,29

3.3.5 Lokale dienstencentra
Programmatie (bijlage VI van het Stambesluit, art. 2-4)
“Art. 2 Het programma voor de lokale dienstencentra bestaat uit programmacijfers en
evaluatiecriteria.
Art. 3 De programmacijfers voor de lokale dienstencentra worden als volgt bepaald : in een gemeente
van het Nederlandse taalgebied en van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan per begonnen
schijf van 15 000 inwoners één dienstencentrum worden opgericht.
Voor de toepassing van de programmacijfers wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het
vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvraag tot voorafgaande vergunning werd ingediend. Die
bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en moet tenminste aan de volgende
voorwaarden voldoen :
-

ze is per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
berekend;
ze is regionaal gedifferentieerd tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse
taalgebied.

Art. 4 De evaluatiecriteria voor de lokale dienstencentra worden door de minister vastgelegd. De
minister houdt daarbij minstens rekening met :
-

-

de verhouding voor de gemeente in kwestie tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds
het totale aantal erkende lokale dienstencentra en het totale aantal geplande lokale dienstencentra
waarvoor hetzij een voorafgaande vergunning werd verleend, hetzij een ontvankelijke, nog niet
afgehandelde erkenningsaanvraag werd ingediend die voldoet aan de programmatie;
de datum waarop de ontvankelijke aanvraag tot voorafgaande vergunning werd ingediend;
de ligging en de bereikbaarheid van het lokaal dienstencentrum waarvoor een aanvraag tot
voorafgaande vergunning is ingediend;
het toekomstige profiel van de gebruikers van het lokaal dienstencentrum waarvoor een
voorafgaande vergunning wordt aangevraagd;
de samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen;
de geografische spreiding van de lokale dienstencentra.”
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Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) onderzocht deze voorziening niet.

Een piste voor aanpassing van het programmatiecijfer
Er is geen evidence based cijfermateriaal beschikbaar dat doet concluderen dat een andere
berekeningswijze voor het programmatiecijfer van de lokale dienstencentra nodig zou zijn. De huidige
berekeningswijze voor het vaststellen van het programmatiecijfer wijzigt bijgevolg niet. De huidige
invulling van het programmatiecijfer is minder dan de helft. Aangezien deze centra ondersteunend zijn
aan het langer thuis blijven leven, dient de realisatie van de voorziene programmatie gestimuleerd te
worden.

Prognose programmatiecijfer voor 2014:
Lokale dienstencentra:
Prognose 1.1.2014 ongewijzigd beleid

586 lokale dienstencentra (+0,7%)

3.3.6 Regionale dienstencentra
Programmatie (bijlage VII van het Stambesluit, art. 2-4)
“Art. 2 Het programma voor de regionale dienstencentra bestaat uit programmacijfers en
evaluatiecriteria.
Art. 3 Het maximale aantal te erkennen regionale dienstencentra wordt bepaald op 1 per 100 000
inwoners per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De minister bepaalt op basis van de bevolkingscijfers per provincie en voor het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad het aantal regio's dat in aanmerking komt voor het programmacijfer van regionale
dienstencentra, en, per regio, het maximale aantal te erkennen regionale dienstencentra.
Voor de toepassing van de programmacijfers wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het
vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvraag tot voorafgaande vergunning werd ingediend. Die
bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en moet ten minste aan de volgende
voorwaarden voldoen :
-

ze is per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
berekend;
ze is opgesteld op het niveau van de provincies.
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Art. 4 De evaluatiecriteria voor de regionale dienstencentra worden door de minister vastgelegd. De
minister houdt daarbij minstens rekening met :
-

-

de verhouding voor de regio in kwestie tussen enerzijds het programmacijfer en anderzijds het
totale aantal erkende regionale dienstencentra en het totale aantal geplande regionale
dienstencentra waarvoor hetzij een voorafgaande vergunning werd verleend, hetzij een
ontvankelijke, nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag ingediend werd, die voldoet aan de
programmatie;
het toekomstige profiel van de gebruikers van het regionaal dienstencentrum waarvoor een
voorafgaande vergunning wordt aangevraagd;
de datum van het indienen van de ontvankelijke aanvraag tot voorafgaande vergunning;
de geografische spreiding van de regionale dienstencentra binnen de regio in kwestie;
de samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) onderzocht deze voorziening niet.

Een piste voor aanpassing van het programmatiecijfer
Er is geen evidence based cijfermateriaal beschikbaar dat doet concluderen dat een andere
berekeningswijze voor het programmatiecijfer van de regionale dienstencentra nodig zou zijn. De
huidige berekeningswijze voor het vaststellen van het programmatiecijfer voor de regionale
dienstencentra wijzigt bijgevolg niet.

Prognose programmatiecijfer voor 2014:
Regionale dienstencentra:
Prognose 1.1.2014 ongewijzigd beleid

63 regionale dienstencentra (+0%)

3.3.7 Diensten voor gastopvang
Programmatie (bijlage VIII van het Stambesluit, art. 2-3)
“Art. 2 Het programma van de diensten voor gastopvang bestaat uit een programmacijfer, dat
bepaald wordt op 6, en uit evaluatiecriteria.
De Vlaamse minister stelt volgens de bepalingen van het Zorgregiodecreet de regio's vast waarbinnen
een dienst voor gastopvang kan worden erkend. Een regio is minimaal gelijk aan de som van drie
aangrenzende regionale steden of aan het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
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Er wordt in een dienst voor gastopvang voorzien voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Art. 3 De evaluatiecriteria voor de diensten voor gastopvang worden door de minister vastgelegd. De
minister houdt daarbij minstens rekening met :
-

-

de verhouding voor de regio in kwestie tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds het
totale aantal erkende diensten voor gastopvang, plus het totale aantal diensten voor gastopvang
waarvoor een ontvankelijke en nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag ingediend werd die
voldoet aan de programmatie;
de datum waarop een ontvankelijke erkenningsaanvraag werd ingediend;
de mate waarin de dienst voor gastopvang activiteiten ontplooit over de gehele regio waarvoor hij
erkend is.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) onderzocht deze voorziening niet.

Een piste voor aanpassing van het programmatiecijfer
Er is geen evidence based cijfermateriaal beschikbaar dat doet concluderen dat een ander
programmatiecijfer nodig zou zijn. De huidige berekeningswijze voor het vaststellen van het
programmatiecijfer voor de diensten voor gastopvang wijzigt bijgevolg niet.

Prognose programmatiecijfer voor 2014:
Diensten voor gastopvang:
Prognose 1.1.2014 ongewijzigd beleid

6 diensten voor gastopvang (+0%)

3.3.8 Dagverzorgingscentrum
Programmatie (bijlage IX van het Stambesluit, art. 2-4)
“Art. 2 De programmatie voor de dagverzorgingscentra bestaat uit programmacijfers en uit
evaluatiecriteria, met dien verstande dat elk dagverzorgingscentrum minstens 5 verblijfseenheden
moet hebben.
Art. 3 §1. De programmacijfers voor de dagverzorgingscentra worden als volgt bepaald :
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-

3,2 verblijfseenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep van 65 tot en met 69 jaar;
5 verblijfseenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep van 70 tot en met 79 jaar;
10 verblijfseenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep van 80 tot en met 89 jaar;
25 verblijfseenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep vanaf 90 jaar.

§ 2. Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in paragraaf 1, wordt uitgegaan van de
bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar dat volgt op het jaar van de aanvraag van een voorafgaande
vergunning. Die bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en voldoet minstens aan
volgende voorwaarden :
-

ze is per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
berekend;
ze is regionaal tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse taalgebied
gedifferentieerd;
ze is opgesteld volgens de leeftijdsgroepen 65 tot 69 jaar, 70 tot 79 jaar, 80 tot 89 jaar en 90
jaar en ouder.”

Art. 4 De evaluatiecriteria voor de dagverzorgingscentra worden door de minister vastgelegd.
Daarbij houdt de minister onder meer rekening met :
-

de verhouding van het totale aantal voorafgaand vergunde en gerealiseerde verblijfseenheden
tot het programmacijfer voor de regio;
het huidige of toekomstige profiel van het dagverzorgingscentrum;
de relatie met andere voorzieningen voor ouderen in het beoogde werkingsgebied;
de visie op wonen, leven en verzorgen in het dagverzorgingscentrum;
de verwachte rendabiliteit en prijszetting;
de professionele kwaliteitsgaranties van de initiatiefnemer.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) onderzocht deze woonzorgvorm niet. Wel beveelt de studie aan dat “ook de plaatsen

kortverblijf en dagverzorgingscentrum dienen in een beleid van desinstitutionalisering
bekeken te worden”.

Enkele pistes voor aanpassing van het programmatiecijfer
Ook hier wordt uitgegaan van twee scenario’s voor de programmatie van de dagverzorgingscentra:

-

een eerste scenario betreft een lineaire extrapolatie van de bestaande programmatie voor
dagverzorgingscentra,
een tweede scenario betreft een situatie waarin alternatieve (woon)zorgvormen gestimuleerd
worden en zorgbehoevende ouderen langer thuis blijven wonen.
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Scenario 1, extrapolatie van de bestaande programmatie voor dagverzorgingscentra:
Aangezien er geen evidence based cijfermateriaal beschikbaar is dat doet concluderen dat een ander
programmatiecijfer nodig zou zijn, blijft de huidige berekeningswijze voor de programmatie van de
dagverzorgingscentra ongewijzigd.
Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage IX van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de evolutie in het aantal erkende plaatsen dagverzorging
die nodig is opdat het aantal erkende plaatsen in 2030 zou samenvallen met de behoefte aan
plaatsen dagverzorgingscentrum. Aangezien de programmatie uitgaat van de
bevolkingsprojectie van het vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag of
de aanvraag tot voorafgaande vergunning ingediend wordt, ligt de curve van het aantal
erkende plaatsen vijf jaar naar rechts ten opzichte van de curve van de programmatie. Bvb. is
het programmatiecijfer in 2020 gebaseerd op de demografische evolutie tot 2025. De realisatie
van de programmatie van 2020 vindt normaal gezien plaats in 2025.
4.000
3.500
3.000
2.500
programmatie
2.000
evolutie erkende
plaatsen

1.500
1.000
500
0

2010

2015

2020

2025

2030

Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 en 2020 toeneemt met 437plaatsen of dus
met 15,19%. Opdat in 2025 effectief 3.314 plaatsen beschikbaar zouden zijn, dient de sector van de
dagverzorgingscentra vanaf 2010 jaarlijks uit te breiden met 118 plaatsen. De programmatie voor de
dagverzorgingscentra op 1 januari 2010 is immers slechts met 1.539 plaatsen ingevuld. Dit is een
jaarlijkse toename van het aantal plaatsen met 5,3%.
Scenario 2, scenario waarbij mensen langer in het natuurlijke thuismilieu blijven wonen:
De moeilijkheid ligt hier in het vaststellen van een behoefte aan dagverzorging voor ouderen die
vandaag naar een woonzorgcentrum verhuizen, maar in de toekomst thuis zullen blijven wonen. Bij
gebrek aan cijfermateriaal berekenen we de impact van een scenario van langer thuis blijven wonen op
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de behoefte aan dagverzorging op basis van een vergelijking met de programmatie voor de diensten
voor gezinszorg.
In 2020 is de programmatie voor de diensten voor gezinszorg voor 60-plussers gelijk aan 19.972.198
uren (zonder taakuitzuivering). In 2020 is de programmatie voor de dagverzorgingscentra voor 60plussers gelijk aan 3.314 plaatsen. Wanneer ouderen langer thuis blijven wonen, stijgt de
programmatie voor de diensten voor gezinszorg voor de 60-plussers in 2020 tot 22.018.520 (scenario 2
voor de gezinszorg, zonder taakuitzuivering om een juiste vergelijking te kunnen maken). Dan zou het
programmatiecijfer voor de dagverzorgingscentra in 2020 gelijk moeten zijn aan 3.654. Dit is een
toename met 27,0% ten opzichte van 2010.
In 2025 is de programmatie voor de diensten voor gezinszorg voor 60-plussers gelijk aan 21.866.149
uren (zonder taakuitzuivering). In 2025 is de programmatie voor de dagverzorgingscentra voor 60plussers gelijk aan 3.654 plaatsen (bij toeval hetzelfde cijfer als in bovenstaande paragraaf). Wanneer
ouderen langer thuis blijven wonen, stijgt de programmatie voor de diensten voor gezinszorg voor de
60-plussers in 2025 tot 26.411.184 (scenario 2 voor de gezinszorg, zonder taakuitzuivering om een
juiste vergelijking te kunnen maken). Dan zou het programmatiecijfer voor de dagverzorgingscentra in
2025 gelijk moeten zijn aan 4.414. Dit is een toename met 53,4% ten opzichte van 2010.
Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage IX van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de programmatie inclusief langer thuis blijven wonen
(10% tegen 2025 en 20% tegen 2035),
de groene curve (met driehoeken): dit is de evolutie in het aantal erkende plaatsen
dagverzorging die nodig is opdat het aantal erkende plaatsen in 2025 zou samenvallen met de
behoefte aan plaatsen dagverzorgingscentrum. Aangezien de programmatie uitgaat van de
bevolkingsprojectie van het vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag of
de aanvraag tot voorafgaande vergunning ingediend wordt, ligt de curve van het aantal
erkende plaatsen vijf jaar naar rechts ten opzichte van de curve van het programmatiecijfer.
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Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 en 2020 toeneemt met 777 plaatsen of dus
met 27,0%. Opdat in 2025 effectief 3.654 plaatsen beschikbaar zouden zijn (programmatie van 2020),
dient de sector van de dagverzorgingscentra jaarlijks uit te breiden met 141 plaatsen. De programmatie
voor de dagverzorgingscentra op 1 januari 2010 is immers slechts met 1.539 plaatsen ingevuld. Dit
komt overeen met een jaarlijkse toename van het aantal plaatsen, van 2010 tot 2025, met 6,0%.
Opdat er in elke Vlaamse gemeente een dagverzorgingscentrum van minstens 5 plaatsen zou zijn, wat
wenselijk is voor een optimale ondersteuning van de mantelzorger, moeten er 1.085 plaatsen meer
uitgebaat worden dan op dit ogenblik het geval is. Immers, op 1 mei 2010 hebben nog 217 gemeenten
geen dagverzorgingscentrum. Er zou kunnen naar gestreefd worden deze invulling van de
programmatie zo snel mogelijk te realiseren.

Prognose programmatiecijfer voor 2014, 2020 en 2025:

DVC
Aantal erkende plaatsen
Programmatiecijfer
Ongewijzigd beleid

Programmatiecijfer incl.
langer thuis blijven wonen

1.5.2010
(SVR-2005
bevolkingspr.)

1.1.2014
(SVR-2011
bevolkingspr.)

1.1.2020
1.1.2025
(SVR-2011
(SVR-2011
bevolkingspr.) bevolkingspr.)

1.539

2.877 (2.989
inclusief
Brussel)

2.981

3.314

3.654

3.654

4.414
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3.3.9 Centrum voor herstelverblijf en centrum voor kortverblijf
Programmatie centra voor herstelverblijf (bijlage X van het Stambesluit, art. 2-4)
“Art. 2 Het programma voor de centra voor herstelverblijf bestaat uit een programmacijfer en uit
evaluatiecriteria.
Art. 3 Het programmacijfer voor de verblijfseenheden in de centra voor herstelverblijf in het
Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt vastgelegd op 1500
verblijfseenheden. Bij de geografische spreiding van het aanbod wordt rekening gehouden met een
minimum van 60 verblijfseenheden per zorgregioniveau regionale stad, zoals bepaald in de bijlage
bij het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking
en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen.”
Art. 4 De evaluatiecriteria voor de centra voor herstelverblijf zijn :
-

de geografische spreiding;
de gemiddelde bezetting van de al bestaande verblijfseenheden;
het huidige of toekomstige profiel van de gebruikers van het centrum;
de samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen;
de datum waarop de ontvankelijke aanvraag tot voorafgaande vergunning werd ingediend.

De minister kan de evaluatiecriteria aanvullen of specificeren.”

Programmatie centra voor kortverblijf (bijlage XI van het Stambesluit, art. 2)
“Art. 2 § 1. Het programma voor de centra voor kortverblijf bestaat uit programmacijfers en uit
evaluatiecriteria.
§2. De programmacijfers voor de centra voor kortverblijf worden als volgt bepaald :
-

3,2 woongelegenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep van 65 tot en met 69 jaar;
5 woongelegenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep van 70 tot en met 79 jaar;
10 woongelegenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep van 80 tot en met 89 jaar;
25 woongelegenheden per 3000 ouderen van de leeftijdsgroep vanaf 90 jaar.

Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van de
bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar dat volgt op het jaar van de aanvraag van een voorafgaande
vergunning. Die bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en voldoet minstens aan
volgende voorwaarden:
-

ze is per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
berekend;
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-

ze is regionaal tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse taalgebied
gedifferentieerd;
ze is opgesteld volgens de leeftijdsgroepen 65 tot 69 jaar, 70 tot 79 jaar, 80 tot 89 jaar en 90
jaar en ouder.”

§ 3. De evaluatiecriteria voor de centra voor kortverblijf worden door de minister vastgelegd. De
minister houdt daarbij in elk geval rekening met de verhouding van het totale aantal voorafgaand
vergunde en gerealiseerde opnamemogelijkheden tot het programmacijfer voor de regio.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) beveelt het volgende aan:
-

-

met betrekking tot de centra voor herstelverblijf: “Op basis van en maximale bezetting komen wij
voor Vlaanderen op een ondergrens van 725 plaatsen en een bovengrens van 1 345 plaatsen.”;
met betrekking tot de centra voor kortverblijf: “De minimum programmatie voorzien in het
woonzorgdecreet van 3 plaatsen per gemeente of 921 plaatsen kan hier volstaan.”. “Deze
plaatsen komen in de plaats van rusthuisbedden, en hoeven niet noodzakelijk bovenop voorzien te
worden. Het beleid van reconversie van rusthuisbedden dat ook tussen de diverse overheden is
afgesproken moet hier in rekening worden genomen.”

“ook de plaatsen kortverblijf en dagverzorgingscentrum dienen in een beleid van
desinstitutionalisering bekeken te worden”.

Enkele pistes voor aanpassing van het programmatiecijfer
Er is op dit ogenblik geen evidence based cijfermateriaal beschikbaar dat doet concluderen dat een
ander programmatiecijfer dan het huidige nodig zou zijn voor de centra voor kort- of herstelverblijf.
Indien de programmatie voor kortverblijf, in een scenario waarin zorgbehoevende ouderen langer thuis
blijven wonen, op dezelfde manier zou evolueren als deze voor de dagverzorgingscentra, dan zou de
programmatie voor woongelegenheden kortverblijf moeten verhogen met 10,3% tegen 2020 en met
20,8% tegen 2025. Zelfs het dubbele van 921 plaatsen, aanbevolen door de professoren Pacolet,
Breda, Hedebouw en Vogels ligt onder het bestaande programmatiecijfer voor kortverblijf dat op 1
mei 2010 voor het Vlaamse Gewest 2.727 woongelegenheden bedraagt. Bijgevolg is er in het scenario
waarin ouderen langer thuis blijven wonen geen reden om de programmatie voor kortverblijf te
verhogen.
Voor de centra voor kortverblijf geldt een verplichte erkenning vanaf 1.1.2011. Een procedure voor
eenmalige regularisatie van niet-erkend kortverblijf werd uitgewerkt. De regularisatie betreft 43
aanvragen voor in totaal 116 woongelegenheden.
Een analyse van de behoefte aan herstel- en kortverblijf, op basis van de evolutie in de zorgzwaarte
van mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden en op basis van een onderzoek over de vele
gelijkaardige zorgvormen (zoals revaliderend kortverblijf, zorghotel, huizen voor respijtzorg of andere
gespecialiseerde tijdelijke zorg, zie hierna), is aangewezen. De tijdelijke woonzorg boomt, enerzijds in
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het kader van een verlengde revalidatie en anderzijds ter ondersteuning van de mantelzorg, al dan niet
in combinatie met een vakantie (zorgtoerisme). De vraag is hoe regelgeving en eventueel ook
programmatie wel of niet voorzien dient te worden voor deze diverse soorten van tijdelijke opvang.
Hierna volgt ter informatie een overzicht van gelijkaardige zorgvormen, zoals het herstelverblijf,
kortverblijf, revaliderend kortverblijf (experiment zorgvernieuwingsprojecten 3de protocolakkoord),
respijtzorg, revalidatie en zorghotel (een nieuwe zorgvorm waarmee de sector spontaan
experimenteert).
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Voorziening

Definitie

Regelgeving

Herstelverblijf

"de tijdelijke opvang van de gebruiker om
hem in staat te stellen opnieuw zelfstandig
te functioneren in het natuurlijke thuismilieu"
* 50% van de opnamen binnen 14d na ontslag ZH
* maximaal 60 dagen per pathologie
* per gebruiker een verbetertraject
* erkend of aangemeld
* = dagverzorgingscentrum, én ook verblijf én
herstel, maar geen animatie
* = kortverblijf, én ook revalidatie, maar geen
crisisopvang en geen animatie

Woonzorgdecreet: art. 28-29
Stambesluit, bijlage 10
RIZIV-financiering: in opbouw
Zie RIZIV-nomenclatuur

Kortverblijf

"voorziening die aan de gebruiker van 65 jaar of
ouder, ofwel gedurende een beperkte periode
dag en nacht, ofwel alleen ’s nachts, huisvesting
en ouderenzorg aanbiedt"
* maximum 90 aanwezige dagen per kalenderjaar
* =dagverzorgingscentrum, én ook verblijf
en crisisopvang
* = WZC, maar tijdelijk, én crisisopvang

Woonzorgdecreet: art. 30-31
Stambesluit, bijlage 11
RIZIV-financiering: MB van 6 nov 2003 (forfait
per gerealiseerde dag, vastgesteld per
voorziening, o.b.v. zorgprofiel, personeel
en capaciteit)

Revalidatiefunctie

* eenvoudigere pathologie
* Sp-diensten = ziekenhuiswetgeving en
* kan in revalidatiecentrum of in Sp-diensten
Budget Financiële Middelen
cardio-pulmonair, locomotorisch en neurologisch
* Revalidatiecentra: RIZIV-overeenkomst,
* complexere pathologie
daarin ook afspraken m.b.t. infrastructuur.
* enkel toegelaten voor Sp cardio-pulmonair, Sp
De financiering is een combinatie van
locomotorisch en Sp neurologisch
nomenclatuur, BFM en forfaits

Revalidatieprogramma

Huis voor Respijtzorg

*voorziening die kinderen en adolescenten met
kanker of een ongeneeslijke ziekte gedurende
een korte periode verzorgen zodat de ouders
een periode van ademruimte genieten

in projectfase (Vlaanderen financiert de
constructiekosten en de federale overheid
de personeelskosten m.b.t. de zorg)

Revaliderend kortverblijf

* = kortverblijf, maar ook herstel
* dus herstelverblijf, maar beperkt tot gebruikers
van 65 jaar en ouder, én crisisopvang

Zie lopende zorgvernieuwingsprojecten
derde protocolakkoord

Zorghotel

We vernemen de volgende denkpistes in de
Momenteel: in ontwerp bij een aantal
sector: combinatie van
initiatiefnemers
* vakantie voor gezinnen met een gehandicapt
Uitdaging: regelgeving, met name
kind: kind kan terecht in dagverzorging,
* zie verplichte erkenning CVK en DVC
zowel zorg voor zwaar als licht gehandicapte
(ev. WZC) dat in tegenstrijd is met sommige
* vakantieverblijf voor senioren met zorgbehoefte concepten van zorghotel
* tijdelijke opvang van senioren, nadruk op hotel- * verantwoording programmatieregels in het
accommodatie, in combinatie met wellness
kader van de Europese regelgeving maakt
schaalgrootte via samenwerking met hotelketen dat een algemene regelgeving m.b.t. alles
* vakantieverblijf voor jonge mensen die respijtwat met zorgverlening te maken heeft,
zorg nodig hebben, in toeristische omgeving
aangewezen is
* respijtzorg of herstelverblijf (gering verschil)
voor iedereen die, bvb. na ontslag ziekenhuis,
nog niet naar huis kan en geen intensieve
revalidatie meer nodig heeft, nadruk op hotel
* voor sommigen: permanente opvang van senioren
* dagopvang voor mensen met een zorgbehoefte
(elke leeftijd)

In experimentele fase:
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Prognose programmatiecijfer voor 2014, 2020 en 2030:

Herstelverblijf

1.5.2010
(SVR-2005
bevolkingspr.)

1.1.2014
(SVR-2005
bevolkingspr.)

1.1.2020
(Fed. Planbureau, incl.
1.1.2008)

1.500

1.500

1.500

1.5.2010
(SVR-2005
bevolkingspr.)

1.1.2014
(SVR-2011
bevolkingspr.)

2.727 (2.839
inclusief
Brussel)

2.953 (*)

Programmatiecijfer
Ongewijzigd beleid

Kortverblijf
Programmatiecijfer
Ongewijzigd beleid

1.1.2030
(Fed. Planbureau, incl.
1.1.2008)

1.500

1.1.2020
1.1.2025
(SVR-2011
(SVR-2011
bevolkingspr.) bevolkingspr.)

3.314

3.654

(*) Mogelijks ligt de programmatie de eerst komende jaren iets hoger als hierboven voorspeld omdat
het woonzorgdecreet bovendien bepaalt dat het aantal woongelegenheden kortverblijf minstens drie
per gemeente bedraagt (artikel 58).

3.3.10 Woonzorgcentrum
Programmatie (bijlage XII van het Stambesluit, art. 2-4)
“Art. 2 Het programma voor de woonzorgcentra bestaat uit programmacijfers en uit
evaluatiecriteria.
Art. 3 §1. De programmacijfers voor de woonzorgcentra worden als volgt bepaald :
-

1 woongelegenheid per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar;
4 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 75 tot 79 jaar;
12 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 80 tot 84 jaar;
23 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 85 tot 89 jaar;
32 woongelegenheden per 100 ouderen in de leeftijdsgroep 90 jaar en ouder.

Het aldus bekomen aantal woongelegenheden wordt vermenigvuldigd met 1,047.
§ 2. Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in paragraaf 1, wordt uitgegaan van de
bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar dat volgt op het jaar van de aanvraag van een voorafgaande
vergunning. Die bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en moet minstens aan de
volgende voorwaarden voldoen :
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-

ze is per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
berekend;
ze is regionaal tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse taalgebied
gedifferentieerd;
ze is volgens de leeftijdsgroepen 65 tot 74 jaar, 75 tot 79 jaar, 80 tot 84 jaar, 85 tot 89 jaar en
90 jaar en ouder opgesteld.”

Art. 4 De evaluatiecriteria voor de woonzorgcentra worden door de minister vastgelegd. De minister
houdt daarbij onder meer rekening met :
-

-

de verhouding van het totale aantal voorafgaand vergunde en gerealiseerde
opnamemogelijkheden tot het programmacijfer voor de gemeente in kwestie en/of voor de
regio;
het huidige of toekomstige profiel van het centrum;
de relatie met andere voorzieningen voor ouderen in het beoogde werkingsgebied;
de visie op wonen, leven en verzorgen in het centrum;
de verwachte rentabiliteit en prijszetting;
de professionele kwaliteitsgaranties van de initiatiefnemer.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) beveelt het volgende aan:
-

“Een aanpassing van de programmatie in functie van de leeftijd is noodzakelijk.” Meer
concrete cijfers daarover zijn te vinden op pagina 69 van de studie:
Leeftijd

0-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+

-

Progr.regels
tot 01.01.2010

Progr.regels
vanaf 01.01.2010

Gebruiks%
ROB&RVT

0
1
1
1
4
12
23
32
32

0
0
1
1
4
12
23
32
32
Vanaf 01.05.2010
telkens * 1,047

0,0
0,6
0,6
0,6
3,2
8,8
23,1
41,9
80,7

“De feitelijke situatie in bepaalde regio’s toont aan dat een lager niveau van
institutionalisering denkbaar is (tot ongeveer 20%) mits een meer dan proportionele
toename van het gebruik van thuisverpleging en thuiszorg.” Meer cijfers over dit laatste
zijn te vinden op pagina 73 en 78: “Tegelijkertijd zouden er 2,8 personen per 100 60+’ers
meer beroep doen op thuisverpleging indien de gebruikscijfers van Limburg gehanteerd worden in
de rest van Vlaanderen.” en “12.574.546 uren gezinszorg (reeds verminderd voor de
Pagina 46

schoonmaakhulp) moeten bijkomend beschikbaar komen wanneer 30.381 rusthuisbewoners
(profiel O en A) niet langer in een woonzorgcentrum, maar in de thuissetting verblijven”, of dus
413,9 uren gezinszorg per bewoner minder in een woonzorgcentrum. Dit laatste kan vergeleken
worden met de RIZIV-personeelsnorm (555.017 uren zorg door een verzorgende) of met de studie
P. Cokelaere (2,83 keer meer dan de RIZIV-personeelsnormen).

Enkele pistes voor aanpassing van het programmatiecijfer
Een piste met betrekking tot aanpassingen aan de programmatie van de woonzorgcentra kan
vertrekken vanuit overwegingen betreffende de leeftijdsgroepen en het langer thuis kunnen blijven
wonen van zorgbehoevende ouderen.
De berekeningswijze voor het vastleggen van het programmatiecijfer kan aangepast worden zoals
aanbevolen door de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” of dus als volgt:
-

[ 0,6 eenheden per 100 ouderen van 60-64 jaar
0,6 eenheden per 100 ouderen van 65-74 jaar (i.p.v. 1,047) ] (1)
 1 eenheden per 100 ouderen van 65-74 jaar (i.p.v. 1,047),
3,2 eenheden per 100 ouderen van 75-79 jaar (i.p.v. 4,188),
8,8 eenheden per 100 ouderen van 80-84 jaar (i.p.v. 12,564),
23,1 eenheden per 100 ouderen van 85-89 jaar (i.p.v. 24,081),
41,9 eenheden per 100 ouderen van 90-94 jaar (i.p.v. 33,504),
80,7 eenheden per 100 ouderen van 95+ jaar (i.p.v. 33,504).
(1) Het woonzorgdecreet legde de leeftijdsgrens voor een opname in een woonzorgcentrum vast
op 65 jaar. Zoals blijkt uit de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
(2010) wonen ook personen jonger dan 65 jaar in een woonzorgcentrum (het decreet voorziet
daartoe in de mogelijkheid tot afwijking op de leeftijdsgrens van 65 jaar (art. 40)). Het
gebruikersrisico voor de leeftijdsgroep 60-64 jaar wordt opgeteld bij dat voor de leeftijdsgroep
65-74 jaar om de globale behoefte aan woongelegenheden WZC voor personen jonger dan 75
jaar te kennen. Deze optelling resulteert in een gebruikersrisico van 1 per 100 ouderen van 6574 jaar om via de leeftijdscohorte 65-74 jaar een behoefte aan te duiden die overeenstemt met
deze voor de leeftijdsgroep 60-74 jaar:

60-64
65-74
totaal
65-74

aantal
personen coëfficiënt programin 2010
per 100
matie
371 764
0.6
2231
573 220
0.6
3439
5670
573 220
0.99
5675

Hierna worden opnieuw twee scenario’s voor de programmatie berekend:
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-

een eerste scenario betreft een lineaire extrapolatie van de resultaten van de studie
“Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010),
een tweede scenario betreft een situatie waarin alternatieve (woon)zorgvormen gestimuleerd
worden en zorgbehoevende ouderen langer thuis blijven wonen. De studie “Programmatie
thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) meldt hierover “De feitelijke situatie in

bepaalde regio’s toont aan dat een lager niveau van institutionalisering denkbaar is
(tot ongeveer 20%) mits een meer dan proportionele toename van het gebruik van
thuisverpleging en thuiszorg.”
Scenario 1, extrapolatie van de resultaten van de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” (2010):
Dit scenario gaat uit van het voorstel van de professoren Pacolet, Breda, Hedebouw en Vogels m.b.t.
de programmatie van de woonzorgcentra of dus een verfijning van de programmatie per leeftijdsgroep.
Het nieuwe programmatiecijfer bedraagt in dit scenario in 2020 109.806 woongelegenheden. Dit is
een toename met 24.052 woongelegenheden of met 28% ten opzichte van 2010 (nl. 85.754
woongelegenheden voor het Vlaamse Gewest). Opdat in 2025 (vijf jaar na het aanvragen van de
voorafgaande vergunning in 2020) effectief 109.806 plaatsen beschikbaar zouden zijn, dient de sector
van de woonzorgcentra vanaf 2010 jaarlijks uit te breiden met 2.891 woongelegenheden. Op 1 januari
2010 zijn er immers slechts 66.437 plaatsen erkend. Dit komt overeen met een jaarlijkse toename van
het aantal plaatsen woonzorgcentra met 3,4%, van 2010 tot 2025.
Aangezien de programmatie uitgaat van de bevolkingsprojectie van het vijfde jaar dat volgt op het jaar
waarin de erkenningsaanvraag of de aanvraag tot voorafgaande vergunning ingediend wordt, vallen de
curven van het programmatiecijfer en het cijfer over het aantal erkende plaatsen nooit samen. Bvb. is
het programmatiecijfer in 2020 gebaseerd op de demografische evolutie tot 2025 zodat er voor de
initiatiefnemer (gemiddeld) vijf jaar tijd overblijft tussen het aanvragen van de voorafgaande
vergunning voor en het starten met de exploitatie van een woonzorgcentrum.
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120000
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programmatie
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Scenario 2, scenario waarbij mensen langer in het natuurlijke thuismilieu blijven wonen:
Dit scenario vertrekt van:

-

-

de aanbevelingen van de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010)
met betrekking tot de behoefte aan een woongelegenheid in een woonzorgcentrum per
leeftijdsgroep,
20% langer thuis blijven wonen.

Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie op basis van de studie
“Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010),
de rode curve (met vierkanten): dit is de programmatie op basis van de studie “Programmatie
thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010), met name 10% langer thuis wonen tegen 2025
(effect op programmatie in 2020, maar in de praktijk pas na de bouw ervan of dus in 2025) (of
dus 5% langer thuis wonen tegen 2020 (programmatie 2015), 10% langer thuis wonen tegen
2025 (programmatie 2020), 15% langer thuis wonen tegen 2030 (programmatie 2025) en 20%
langer thuis wonen tegen 2035 (programmatie 2030)). 5% langer thuis wonen in 2020 komt
overeen met het verzorgen van 4.944 ouderen minder in een woonzorgcentrum in 2020. 10%
langer thuis wonen tegen 2025 komt overeen met het verzorgen van 10.981 ouderen minder in
een woonzorgcentrum in 2025,
de groene curve (met driehoeken): dit is de evolutie in het aantal erkende plaatsen
woonzorgcentrum die nodig is opdat het aantal erkende plaatsen in 2025 zou samenvallen met
de behoefte aan plaatsen woonzorgcentrum op dat ogenblik, ervan uitgaande dat 10% van de
zorgbehoevende ouderen thuis kunnen blijven wonen.
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Rekening houdend met 10% langer thuis wonen tegen 2025 (programmatie 2020), zou het nieuwe
programmatiecijfer in 2020 98.825 woongelegenheden bedragen. Dit is een toename met 13.071
geprogrammeerde woongelegenheden of met 15,2% ten opzichte van 2010. Opdat in 2025 effectief
98.825 plaatsen beschikbaar zouden zijn, dient de sector van de woonzorgcentra jaarlijks uit te breiden
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met 2.159 woongelegenheden. Op 1 januari 2010 worden er immers slechts 66.437 plaatsen uitgebaat.
Dit komt overeen met een jaarlijkse toename van het aantal plaatsen woonzorgcentrum met 2,7% van
2010 tot 2025.
De grootste uitbreiding in het beste van de voorbije jaren, was een uitbreiding op jaarbasis met ± 1.264
woongelegenheden woonzorgcentrum. Een eerste prioriteit tijdens deze legislatuur is het dynamiseren
van de voorafgaande vergunningen “in portefeuille”.
Voorafgaande
vergunningen
(situatie 1.4.2010)
WZC
DVC

openbaar

vzw

commercieel

% programmatie

2.190
331

9.549
753

4.719
0

20%
39%

Prognose programmatie voor 2014 en 2020 en 2025
1.5.2010
(SVR-2005
bevolkingspr.)
Aantal erkende plaatsen

66.437

Programmatiecijfer
Ongewijzigd beleid

85.754
(87.000
inclusief
Brussel)

Programmatiecijfer wijziging
leeftijdsgroepen
Programmatiecijfer inclusief
langer thuis wonen

1.1.2014
(SVR-2011
bevolkingspr.)

1.1.2020
(SVR-2011
bevolkingspr.)

1.1.2025
(SVR-2011
bevolkingspr.)

109.806

121.526

98.825

103.297

91.481

96.529

3.3.11 Verenigingen voor gebruikers en mantelzorg
Programmatie (bijlage XIII van het Stambesluit, art. 1-2)
“Art. 1 Het programma van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bestaat uit een
programmacijfer, dat bepaald wordt op 6, en uit evaluatiecriteria.
Art. 2 De evaluatiecriteria voor de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers worden door de
minister vastgelegd. De minister houdt daarbij onder meer rekening met :

-

de verhouding voor de regio in kwestie tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds
het totale aantal erkende verenigingen, plus het totale aantal verenigingen waarvoor een
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-

ontvankelijke en nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag ingediend werd die voldoet aan
de programmatie;
de datum van het indienen van een ontvankelijke erkenningsaanvraag;
de mate waarin de vereniging activiteiten ontplooit over haar gehele werkgebied, vermeld in
artikel 3, C, 4°.”

Studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen”
De studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” van Pacolet – Breda – Hedebouw –
Vogels (2010) onderzocht de verenigingen voor gebruikers en mantelzorg niet.

Piste voor aanpassing van het programmatiecijfer
Er is geen evidence based cijfermateriaal beschikbaar dat doet concluderen dat een ander
programmatiecijfer nodig zou zijn. De huidige berekeningswijze voor het vaststellen van het
programmatiecijfer voor de diensten voor gastopvang wijzigt bijgevolg niet.

Prognose programmatiecijfer voor 2014:
Verenigingen voor gebruikers en mantelzorg:
Prognose 1.1.2014 ongewijzigd beleid

6 verenigingen voor gebruikers en
Mantelzorg (+0%)

3.3.12 Groepen van assistentiewoningen
We verwijzen graag naar de conceptnota Groepen van assistentiewoningen van 4 februari 2011:
“De ervaring met de serviceflats heeft geleerd dat deze woonzorgvorm dermate onderheving is aan de
marktwerking dat een programmatie ervoor, met het oog op een regionale spreiding, minder effectief
is. Niettemin zal, in de lijn van het woonzorgdecreet, een programmatie en procedure voor
voorafgaande vergunning voor de groepen van assistentiewoningen worden voorzien, zoals decretaal
bepaald. Omdat de groepen van assistentiewoningen een speerpunt zijn in de realisatie van het
Vlaams regeerakkoord dat ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk wenst te laten wonen, zal
het programmatiecijfer voor de groepen van assistentiewoningen hoger vastgelegd worden dan het
programmatiecijfer voor de serviceflatwoongelegenheden, onder meer rekening houdend met een
aantal extra noden voor ouderen die op de evaluatieschaal KATZ O of A scoren en ook met de
principes van een inclusiebeleid. De programmatie zal van die aard zijn dat er geen verhandeling kan
ontstaan van vergunde contingenten van groepen van assistentiewoningen.
Er worden garanties in de programmatie ingebouwd zodat alle bestaande, erkende serviceflats,
waarvoor de initiatiefnemer een erkenning wenst, wel degelijk op korte termijn een erkenning kunnen
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bekomen, mits uiteraard aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen (tevens rekening houdend met de
voorziene overgangsmaatregelen).
Op termijn zal onderzocht worden of een programmatie voor de groepen van assistentiewoningen
aangewezen is, en zal, indien nodig, het decreet aangepast worden.”

4. Budgettaire impact van deze pistes
4.1

Diensten voor gezinszorg

Scenario 1, extrapolatie van de resultaten van de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” (2010), rekening houdend met onze beleidsvisie:
Dit scenario vertrekt van de resultaten van de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” (2010), aangevuld met onze beleidsvisie, nl.:

-

behouden van de huidige berekeningswijze voor de programmatie van de diensten voor
gezinszorg (bijlage I van het stambesluit, art. 2-3),
20% taakuitzuivering.

Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage I van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de nieuwe programmatie na taakuitzuivering (10% in
2020, 15% in 2025 en 20% in 2030)
de groene curve (met driehoeken): dit is de evolutie van het urencontingent die nodig is om in
2026 het urencontingent te laten samenvallen met de programmatie van 2025. De
programmatie voor de diensten voor gezinszorg gaat uit van de bevolkingsprojectie van het
jaar dat volgt op het jaar waarop de programmatie betrekking heeft. Daarom ligt de curve van
het urencontingent net onder de curve van de programmatie.
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Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 (20.070.660 uren) en 2025 (21.047.072)
beperkt wijzigt (+4,9%) en dat er een inhaalbeweging van het urencontingent ten opzichte van het
programmatiecijfer plaatsvindt. Het urencontingent bedraagt in 2010 16.346.530 uren. Opdat dit in
2026 21.047.072 uren zou bedragen, dient het urencontingent vanaf 2010 jaarlijks gemiddeld toe te
nemen met 293.784 uren of jaarlijks met 1,6% te groeien (waarbij de 1,6% telkens opnieuw berekend
wordt op het voorgaande jaar). De kostprijs per uur gezinszorg bedraagt in 2010 € 26,44.

Scenario 2, scenario waarbij mensen langer in het natuurlijke thuismilieu blijven wonen:
Dit scenario vertrekt van:

-

behouden van de huidige programmatie voor de diensten voor gezinszorg,
20% taakuitzuivering,

Pagina 53

-

ouderen die vandaag naar een woonzorgcentrum verhuizen, blijven (langer) thuis wonen (5%
langer thuis tegen 2020, 10% langer thuis tegen 2025, 15% langer thuis tegen 2030 en 20%
langer thuis tegen 2035).

Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage I van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de nieuwe programmatie na taakuitzuivering (10% in
2020, 15% in 2025 en 20% in 2030),
de groene curve (met driehoeken): dit is de programmatie inclusief taakuitzuivering en
inclusief 20% langer thuis wonen (10% tegen 2025 en 20% tegen 2035). 5% langer thuis
wonen tegen 2020 en 10% langer thuis wonen tegen 2025 komt overeen met het verzorgen
van 4.944 ouderen minder dan de huidige programmatie voorziet in een woonzorgcentrum in
2020 en 10.981 minder dan de huidige programmatie voorziet in 2025 (zie verder onder punt
3.3.10). Volgens de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010) komt
dit overeen met 2.046.322 uren gezinszorg meer in 2020 (4.944 vermenigvuldigd met 413,9)
en 4.545.036 uren gezinszorg meer in 2025 (10.981 vermenigvuldigd met 413,9, waarover
garanties dienen te bestaan dat deze uren besteed zullen worden aan zorg voor meer ouderen
thuis,
de paarse curve (met kruisjes): dit is de evolutie van het urencontingent die nodig is om in
2026 het urencontingent te laten samenvallen met de programmatie.
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Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 en 2025 wijzigt met 31%. Het
urencontingent bedraagt in 2010 16.346.530 uren. Opdat dit in 2026 25.592.108 uren zou bedragen,
dient het urencontingent jaarlijks gemiddeld toe te nemen met 577.849 uren. Dit komt overeen met een
jaarlijkse toename van het aantal uren tot 2026 met 2,85%. De kostprijs per uur gezinszorg bedraagt in
2010 € 26,44.
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4.2

Dagverzorgingscentrum

Scenario 1, extrapolatie van de bestaande programmatie voor dagverzorgingscentra:
Dit scenario vertrekt van een ongewijzigd beleid ten aanzien van de dagverzorgingscentra.
Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage IX van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de evolutie in het aantal erkende plaatsen dagverzorging
die nodig is opdat het aantal erkende plaatsen in 2030 zou samenvallen met de behoefte aan
plaatsen dagverzorgingscentrum. Aangezien de programmatie uitgaat van de
bevolkingsprojectie van het vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag of
de aanvraag tot voorafgaande vergunning ingediend wordt, ligt de curve van het aantal
erkende plaatsen vijf jaar naar rechts ten opzichte van de curve van de programmatie. Bvb. is
het programmatiecijfer in 2020 gebaseerd op de demografische evolutie tot 2025. De realisatie
van de programmatie van 2020 vindt normaal gezien plaats in 2025.
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Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 en 2020 toeneemt met 437plaatsen of dus
met 15,19%. Opdat in 2025 effectief 3.314 plaatsen beschikbaar zouden zijn, dient de sector van de
dagverzorgingscentra vanaf 2010 jaarlijks uit te breiden met 118 plaatsen. Dit komt overeen met een
jaarlijkse groei van het budget, van 2010 tot 2025, met 5,3% (zonder indexering) (waarbij de 5,3%
telkens opnieuw berekend wordt op het voorgaande jaar).
De kostprijs van de werkingssubsidie voor centra voor dagverzorging bedraagt gemiddeld ± € 2.440
per erkende plaats dagverzorging.

Zie verder (punt 4.4) voor de impact op het RIZIV-budget ROB-RVT-CVK-CDV.

Scenario 2, scenario waarbij mensen langer in het natuurlijke thuismilieu blijven wonen:
Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met
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-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie bij ongewijzigd beleid (cf.
bijlage IX van het Stambesluit),
de rode curve (met vierkanten): dit is de programmatie inclusief langer thuis blijven wonen
(10% tegen 2025 en 20% tegen 2035),
de groene curve (met driehoeken): dit is de evolutie in het aantal erkende plaatsen
dagverzorging die nodig is opdat het aantal erkende plaatsen in 2025 zou samenvallen met de
behoefte aan plaatsen dagverzorgingscentrum. Aangezien de programmatie uitgaat van de
bevolkingsprojectie van het vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag of
de aanvraag tot voorafgaande vergunning ingediend wordt, ligt de curve van het aantal
erkende plaatsen vijf jaar naar rechts ten opzichte van de curve van het programmatiecijfer.
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Dit zou betekenen dat het programmatiecijfer tussen 2010 en 2020 toeneemt met 777 plaatsen of dus
met 27,0%. Opdat in 2025 effectief 3.654 plaatsen beschikbaar zouden zijn (programmatie van 2020),
dient de sector van de dagverzorgingscentra jaarlijks uit te breiden met 141 plaatsen. De programmatie
voor de dagverzorgingscentra op 1 januari 2010 is immers slechts met 1.539 plaatsen ingevuld. Dit
komt overeen met een jaarlijkse toename van het aantal plaatsen, van 2010 tot 2025, met 6,0% (zonder
indexering) (waarbij de 6,0% telkens opnieuw berekend wordt op het voorgaande jaar).
De kostprijs van de werkingssubsidie voor centra voor dagverzorging bedraagt gemiddeld ± € 2.440
per erkende plaats dagverzorging.
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Zie verder (punt 4.4) voor de impact op het RIZIV-budget ROB-RVT-CVK-CDV).
In het subsidiebesluit van 23 december 2009 is bepaald dat dagverzorgingscentra slechts een
werkingssubsidie ontvangen vanaf een gemiddelde bezettingsgraad van zeven. In het woonzorgdecreet
is bepaald dat het aantal plaatsen in een dagverzorgingscentrum minstens vijf per gemeente bedraagt.
Gelet op het belang van de geografische bereikbaarheid van het zorgaanbod, is een regionale spreiding
via programmatie aangewezen. Opdat ook kleinere dagverzorgingscentra met een gemiddelde
bezettingsgraad van vijf gesubsidieerd zouden kunnen worden, zal het subsidiebesluit voor de
dagverzorgingscentra aangepast worden. Ook ten aanzien van de grotere steden zullen eventuele
aanpassingen van het subsidiebesluit worden onderzocht. De impact van deze beleidsmaatregelen op
het budget voor de werkingssubsidie voor de dagverzorgingscentra zal later gesimuleerd worden.
Het woonzorgdecreet bepaalt dat dagverzorgingscentra enkel nog erkend kunnen uitgebaat worden. De
uitvoering hiervan vindt voor de dagverzorgingscentra plaats op 1 januari 2012. Aangezien ook na 1
januari 2012 een dagverzorgingscentrum meer gebruikers mag tellen dan het aantal erkende plaatsen,
is er geen impact van de invoering van de verplichte erkenning op de invulling van het huidige
programmatiecijfer.
De uitbreiding van de RIZIV-financiering naar een categorie “D” voor alle dementerende
zorggebruikers in een centrum voor dagverzorging zal wellicht een stimulans zijn voor
initiatiefnemers om nieuwe dagverzorgingscentra op te starten. Het huidige programmatiecijfer is
slechts voor de helft ingevuld.
Het Vlaamse budget voor de werkingssubsidie dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf is in
2011 21,7% hoger begroot dan in 2010.
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4.3

Woonzorgcentrum

Scenario 1, extrapolatie van de resultaten van de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” (2010):
Dit scenario gaat uit van het voorstel van de professoren Pacolet, Breda, Hedebouw en Vogels m.b.t.
de programmatie van de woonzorgcentra of dus een verfijning van de programmatie per leeftijdsgroep.
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Opdat in 2025 (vijf jaar na het aanvragen van de voorafgaande vergunning in 2020) effectief 109.806
plaatsen beschikbaar zouden zijn, dient de sector van de woonzorgcentra vanaf 2010 jaarlijks uit te
breiden met 2.891 woongelegenheden. Dit komt overeen met een jaarlijkse toename van het aantal
plaatsen woonzorgcentra met 3,4%, van 2010 tot 2025, of met een toename van het Vlaamse budget
voor de animatiewerking met 3,4% (zonder indexering) (waarbij de 3,4% telkens opnieuw berekend
wordt op het voorgaande jaar), ervan uitgaande dat de social profit en for profit met een gelijke trend
investeren. De regelgeving voorziet immers enkel in een animatiesubsidie voor de social profit. Het
totale budget voor de animatiewerking bedroeg in 2010 € 33.856.111,39.

Zie verder (punt 4.4) voor de impact op het RIZIV-budget ROB-RVT-CVK-CDV).
Scenario 2, scenario waarbij mensen langer in het natuurlijke thuismilieu blijven wonen:
Dit scenario vertrekt van:
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-

-

de aanbevelingen van de studie “Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010)
met betrekking tot de behoefte aan een woongelegenheid in een woonzorgcentrum per
leeftijdsgroep,
20% langer thuis wonen.

Dit wordt in de onderstaande grafiek aangeduid met

-

-

een blauwe programmatiecurve (met ruiten): dit is de programmatie op basis van de studie
“Programmatie thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010),
de rode curve (met vierkanten): dit is de programmatie op basis van de studie “Programmatie
thuiszorg- en ouderenvoorzieningen” (2010), met name 10% langer thuis wonen tegen 2025
(effect op programmatie in 2020, maar in de praktijk pas na de bouw ervan of dus in 2025) (of
dus 5% langer thuis wonen tegen 2020 (programmatie 2015), 10% langer thuis wonen tegen
2025 (programmatie 2020), 15% langer thuis wonen tegen 2030 (programmatie 2025) en 20%
langer thuis wonen tegen 2035 (programmatie 2030)). 5% langer thuis wonen in 2020 komt
overeen met het verzorgen van 4.944 ouderen minder in een woonzorgcentrum in 2020. 10%
langer thuis wonen tegen 2025 komt overeen met het verzorgen van 10.981 ouderen minder in
een woonzorgcentrum in 2025,
de groene curve (met driehoeken): dit is de evolutie in het aantal erkende plaatsen
woonzorgcentrum die nodig is opdat het aantal erkende plaatsen in 2025 zou samenvallen met
de behoefte aan plaatsen woonzorgcentrum op dat ogenblik, ervan uitgaande dat 10% van de
zorgbehoevende ouderen thuis kunnen blijven wonen.
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Rekening houdend met 10% langer thuis wonen tegen 2025 (programmatie 2020), zou het nieuwe
programmatiecijfer in 2020 98.825 woongelegenheden bedragen. Dit is een toename met 13.071
geprogrammeerde woongelegenheden of met 15,2% ten opzichte van 2010. Opdat in 2025 effectief
98.825 plaatsen beschikbaar zouden zijn, dient de sector van de woonzorgcentra jaarlijks uit te breiden
met 2.159 woongelegenheden. Op 1 januari 2010 worden er immers slechts 66.437 plaatsen uitgebaat.
Dit komt overeen met een jaarlijkse toename van het aantal plaatsen woonzorgcentrum met 2,7% van
2010 tot 2025 of met een toename van het budget voor de animatiewerking in die periode met 2,7%
(zonder indexering) (waarbij de 2,7% telkens opnieuw berekend wordt op het voorgaande jaar), ervan
Pagina 60

uitgaande dat de social profit en for profit even sterk investeren. De regelgeving voorziet immers enkel
in een animatiesubsidie voor de social profit. Het totale budget voor de animatiewerking bedroeg in
2010 € 33.856.111,39.

Het is moeilijk de impact van boven vermelde pistes op het budget VIPA te simuleren, zowel wat
betreft woonzorgcentra als centra voor dagverzorging. VIPA subsidieert meestal grotere gehelen of
dus combinaties van uitbreiding (of nieuwe voorziening) en vervangingsbouw voor bestaande
capaciteit. Op dit ogenblik zijn er geen gegevens beschikbaar over hoeveel van de woongelegenheden
met VIPA werden gesubsidieerd.
Zie verder (punt 4.4) voor de impact op het RIZIV-budget ROB-RVT-CVK-CDV.

4.4
De link tussen de Vlaamse programmatie en de federale
moratoria
1. Vlaamse programmatie
Vlaanderen heeft voor elke voorziening van het woonzorgdecreet een programmatiecijfer
vastgelegd, waarmee de behoefte aan elke woonzorgvorm weergegeven wordt, evoluerend op basis
van demografische gegevens.
Budgettaire beperkingen dwingen de overheid echter om het groeipad naar haar programmatie vaak
trager te laten verlopen dan wenselijk is. Vlaanderen gebruikt verschillende parameters als eenheid
voor financiering in functie van het type woonzorg:
-

diensten voor gezinszorg: urencontingent,
aanvullende thuiszorg en diensten voor logistieke hulp: aantal VTE per functiecategorie,
diensten voor oppashulp, diensten voor gastopvang: urencontingent en forfait per voorziening,
diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds: aantal VTE,
dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf: forfait per centrum in functie van de
bezettingsgraad,
lokale en regionale dienstencentra: forfait per centrum en per personenalarmtoestel,
verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers: forfait per vereniging,
animatiewerking woonzorgcentra: aantal VTE (beperkt tot social-profit sector),
infrastructuursubsidies: bedrag per m² (beperkt tot social-profit sector).

Voor de meeste voorzieningen heeft de programmatiemethodiek tevens een regionale spreiding tot
doel zodat de toegankelijkheid voor alle zorgbehoevenden zo groot mogelijk is.
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2. Federale moratoria voor DVC, CVK en WZC
Afspraken derde protocolakkoord
Omdat zij ook federaal gefinancierd worden in het kader van de ziekteverzekering, geldt er voor de
dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en woonzorgcentra een federale beperking op het
aanbod. Deze beperking is uitgedrukt in moratoria, zoals vermeld in het derde protocolakkoord,
afgesloten tussen de federale overheid en de overheden van gemeenschappen en gewesten. Op de
nomenclatuurprestaties verstrekt door verpleegkundigen, ook door het RIZIV gefinancierd, werden er
door de federale overheid geen specifieke beperkingen opgelegd.
Het derde protocolakkoord vermeldt “Over de programmatie van de opvangstructuren” dat “het
aanbod aan rusthuiscapaciteit kan zich verder ontwikkelen binnen de grenzen van de in punt 2
omschreven vrijwillige programmatie waartoe de Gemeenschappen en Gewesten zich verbinden”. En
het punt 2: “De Gemeenschappen en de Gewesten verbinden zich ertoe om tot en met 30/09/2011 een
moratorium, bepaald op basis van het protocol 1 van 09/06/1997, aangevuld door protocol 2 van
01/01/2003 … bijlage 3 bij protocol 2…, in acht te nemen, wat betekent dat er geen nieuwe
principeakkoorden of nieuwe voorafgaande vergunningen meer toegekend worden, behalve bij een
gelijkwaardige vermindering of overdracht van principeakkoorden die door de bevoegde
communautaire of regionale overheid…”.
De doelstelling van de federale moratoria is budgettair. Ook in het hoofdstuk 2 staat “De Federale
Overheid verbindt er zich toe om voor elke zorgvorm, tijdig en in onderlinge afspraak met de
Gemeenschappen en Gewesten, een gepaste structurele financieringsvorm te voorzien in het kader van
de gecoördineerde wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zodat de Gemeenschappen en
Gewesten binnen een aanvaardbare periode erkenningen kunnen toekennen.”
Voor Vlaanderen wordt het aantal “erkende” plaatsen woonzorgcentrum, kortverblijf en
dagverzorgingscentrum beperkt door federale moratoria omwille van budgetbeheersing.
Stand van zaken op 1 januari 2010
De stand van zaken is op 1 januari 2010:

ROB (incl. CKV)
en RVT
CDV

Moratorium

Programmatie
op 1.5.2010

Erkend op
1.1.2010

Voorafgaande
vergunning op
1.1.2010

72.737

87.000 WZC
+2.702 CKV

66.437 WZC

15.523 WZC

+ 1.054 CKV

+ 1.282 CKV

1.583

1.028

1.988

2.702
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Er bestaan federaal twee moratoria én een beperking op het aantal RVT-statuten:
-

het moratorium voor het aantal woongelegenheden WZC en centrum voor kortverblijf
bedraagt 72.737 eenheden;
het moratorium voor het aantal plaatsen centrum voor dagverzorging bedraagt 1.988
eenheden;
het aantal woongelegenheden WZC met een RVT-statuut is beperkt en evolueert op basis
van budgetten van protocolakkoorden die afgesloten worden tussen de federale overheid en de
overheden van gemeenschappen en gewesten. In het 2de kwartaal van 2010 zijn er in
Vlaanderen 38.195 erkende RVT-woongelegenheden. Dit aantal kan vergeleken worden
met de volgende zorgzwaarte in de Vlaamse woonzorgcentra:

Aantal rechthebbenden in 2010 Vlaanderen licht/zwaar
Categorie O
9 918
Categorie A
9 810
Totaal lichte zorg
19 728
30%
Categorie B
17 059
Categorie C
8 131
Categorie Cd
20 588
Totaal zware zorg
45 778
70%
Totaal
65 506
100%
Op 1 januari 2010 zijn er 5.246 woongelegenheden WZC en CVK minder erkend dan het
federale moratorium toelaat. Aangezien het aantal woongelegenheden WZC en CVK de voorbije
twee jaren gemiddeld met een 1.400-tal eenheden per jaar toenam, is er geen risico op overschrijding
van het moratorium van het 3de protocolakkoord, dat afloopt op 1 oktober 2011. Vanaf 1 oktober 2011
is er geen begrenzing meer tenzij een nieuw protocolakkoord met nieuwe moratoria onderhandeld
wordt. Aangezien moratoria zowel een budgetbeheersing (boven het moratorium) als een
budgetgarantie (beneden het moratorium) inhouden, valt het te verkiezen dat er nieuwe moratoria
onderhandeld worden. Immers, bij gebrek aan moratoria zal de federale overheid mogelijks andere
maatregelen eenzijdig treffen om het RIZIV-budget voor de sector ROB-CVK-RVT-CDV te
beheersen.
Ook voor de dagverzorgingscentra wordt op basis van een extrapolatie van de toename van het aantal
erkende plaatsen tijdens de voorbije jaren geen overschrijding van het federale moratorium vóór 1
oktober 2011 verwacht: op 1 januari 2010 zijn er 405 plaatsen CDV minder erkend dan het
federale moratorium oplegt. De voorbije twee jaren nam het aantal erkende plaatsen dagverzorging
met gemiddeld 84 plaatsen per jaar toe.
Verder is het een bewuste keuze geweest van de Vlaamse administratie om meer voorafgaande
vergunningen toe te kennen dan het moratorium toelaat om zo de dynamiek in de sector van de
residentiële ouderenzorg niet tegen te houden. Immers, dan zouden er enkele jaren geleden reeds geen
voorafgaande vergunningen meer toegekend geweest kunnen zijn. Dit houdt een inherent risico in
wanneer een onverwacht groot aantal voorafgaande vergunningen zich zou realiseren. In de praktijk
stellen we vast dat er zich vandaag effectief geen probleem stelt ten aanzien van de federale moratoria
die, omwille van de budgetbeheersing, in feite enkel de aantallen “erkende” plaatsen beperken.
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Een budget van RVT-equivalenten
Het aantal plaatsen dat door Vlaanderen erkend kan worden, ligt eventueel hoger dan de
vooropgestelde moratoria. Het 3de protocolakkoord vermeldt tevens “Dat betekent dat de Federale
overheid in de nodige financiële middelen voor een zo groot mogelijke financiering van de
opvangstructuren voorziet, overeenkomstig de in "RVT-equivalenten" uitgedrukte programmatie.”
De totale capaciteit komt overeen met de capaciteit zoals beschreven in hoofdstuk 2, punt 2,” (de
moratoria) “eventueel te verhogen met de bijkomende capaciteit zoals voorzien in de in hoofdstuk 3,
punt 3 bedoelde uitbreiding en volgens de in punt 7 toegepaste equivalentieregels.” Het voorziene
budget, uitgedrukt in RVT-equivalenten, geeft dus ook recht op nieuwe plaatsen bovenop de
moratoria. Het derde protocolakkoord stipuleert dat met het budget van RVT-equivalenten de
volgende zaken kunnen gebeuren:
-

1 RVT-equivalent geeft recht op de opening van 1 nieuw RVT-bed,
1 RVT-equivalent geeft recht op de omschakeling van 3,29 bestaande ROB-bedden naar RVTbedden,
1 RVT-equivalent geeft recht op de opening van 3,43 bedden voor kortverblijf,
1 RVT-equivalent geeft recht op de opening van 1,743 plaatsen in dagverzorgingscentra,
1 RVT-equivalent geeft recht op de omschakeling van 1,94 plaatsen in bestaande
dagverzorgingscentra tot palliatieve dagverzorgingsplaatsen,
1 RVT-equivalent geeft recht op de opening van 1 plaats voor palliatieve zorg in dagcentra.

Een RVT-equivalent komt overeen met de gemiddelde kostprijs van één RVT-bed (voor één dag) en
komt vandaag overeen met ± € 64 (na indexsprong van september 2010). De reconversiesleutel voor
elke zorgvorm wordt kort samengevat berekend door de gemiddelde kostprijs van de zorgvorm af te
zetten tegen de gemiddelde kostprijs van een RVT-resident. Telkens wanneer de RIZIV-financiering
voor een van deze woonzorgvormen wijzigt, dient de reconversiesleutel te worden geactualiseerd.
Deze actualisatie is tijdens de uitvoering van het protocolakkoord slechts gebeurd op 1 januari 2007.
Dit betekent dat boven vermelde reconversiesleutels slechts indicatief zijn voor deze van een nieuw te
onderhandelen protocolakkoord.

3. Volgende protocolakkoord(en)
Om te berekenen welke de nieuwe federale moratoria in de toekomst dienen te zijn, gaan we opnieuw
uit van de twee scenario’s (lineaire extrapolatie en zorgbehoevende ouderen langer thuis ).
Scenario 1, extrapolatie van de resultaten van de studie “Programmatie thuiszorg- en
ouderenvoorzieningen” (2010):
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, neemt in dit scenario 1:
-

tegen 2020 het aantal geprogrammeerde plaatsen dagverzorgingscentrum vanaf 1 januari 2010 toe
met 44 per jaar (437 gedeeld door 10),
tegen 2025 het aantal erkende plaatsen dagverzorging toe met 118 per jaar.
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Het forfait CDV bedraagt sedert 1 oktober 2010 € 43,75. Dit forfait zal naar aanleiding van de
besprekingen op de Overeenkomstencommissie ROB-RVT-CDV van het RIZIV over een uitbreiding
van de tussenkomst naar de fysisch licht zorgbehoevende dementerende gebruikers in 2011 € 44,92
gaan bedragen. Dit duidt op het volgende noodzakelijke RIZIV-budget en een jaarlijkse groeivoet van
5,3%:

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, neemt in dit scenario 1:
-

tegen 2020 het aantal geprogrammeerde plaatsen woonzorgcentrum vanaf 1 januari 2010 toe met
2.405 per jaar (24.052 gedeeld door 10),
tegen 2025 het aantal erkende plaatsen woonzorgcentrum toe met 2.891 per jaar.

De RIZIV-tegemoetkoming in een woonzorgcentrum bedraagt in 2011 (ongeveer !) (zie nota over het
forfait op 1.1.2009 in bijlage voor meer toelichting):

Dit geeft de volgende gemiddelde RIZIV-tegemoetkoming in een Vlaams woonzorgcentrum,
vertrekkende van de RIZIV-gegevens over de zorgzwaarte in Vlaanderen in 2010, maar rekening
houdend met de RVT-reconversie op 1 oktober 2010:
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Vertrekkende van een gemiddelde RIZIV-tegemoetkoming in de Vlaamse woonzorgcentra van
€ 46,85 per bewoner per dag, dus bij constant beleid en zonder indexering, is het noodzakelijke
RIZIV-budget voor de Vlaamse woonzorgcentra de komende jaren als volgt, met een jaarlijkse
groeivoet van 3,4%:

Let wel: hierbij is nog geen rekening gehouden met de meerkost van het sociaal meerjarenplan van
2000 of van 2005 voor het omkaderend personeel (het zogenaamde “derde luik”). Er zijn meer
gedetailleerde RIZIV-gegevens nodig om dit te kunnen simuleren, zowel op het vlak van
noodzakelijke budget in 2011 als op het vlak van de evolutie ervan in de toekomst.
Het budget houdt tevens nog geen rekening met de plaatsen centrum voor kortverblijf. Op 31 maart
2010 huisvestten de Vlaamse centra voor kortverblijf 788 personen. Rekening houdend met de
regularisatieprocedure die begin 2011 loopt, voor ruim 100 aanvragen, is de prognose voor het RIZIVbudget centrum voor kortverblijf Vlaanderen in 2011 11.523.327,40 € .
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Bovendien houden deze simulaties geen rekening met zorgvernieuwing of eventuele nieuwe sociale
akkoorden.
Sedert 1 oktober 2010 bedraagt de RVT-dekkingsgraad in Vlaanderen 95%. De doelstelling van het
derde protocoakkoord, afgesloten tussen de federale overheid en de overheden van gemeenschappen
en gewesten, was om de discriminatie tussen ROB en RVT voor de bewoners die op de
evaluatieschaal KATZ een categorie B of C scoren, op te heffen. In Vlaanderen zijn in 2010 ongeveer
1.200 ouderen gehuisvest in zuivere ROB-voorzieningen. De gemiddelde tegemoetkoming per dag
bedraagt in een situatie zonder onderscheid tussen ROB en RVT voor RVT-gerechtigden (ongeveer !)
€ 47,56.

In dit geval is bij constant beleid en zonder indexering, het noodzakelijke RIZIV-budget voor de
Vlaamse woonzorgcentra de komende jaren als volgt, met een jaarlijkse groeivoet van 3,4% voor het
aantal woongelegenheden:

Er is ten opzichte van 2010 in 2011 een eenmalige bijkomende investering van € 17,8 miljoen nodig
om de discriminatie tussen ROB en RVT in Vlaanderen op te heffen. Indien deze investering gespreid
zou worden over een meerjarenplan tussen 2010 en 2014, dan zou een tijdelijke stijging van de
jaarlijkse groeivoet tot 3,8% volstaan om in 2014 de discriminatie tussen ROB en RVT op te heffen
(in vergelijking tot 3,4% zonder het opheffen van de discriminatie).
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Het is belangrijk dat de moratoria eventuele verschuivingen tussen erkende capaciteit
woonzorgcentrum, kortverblijf en dagverzorgingscentrum niet in de weg staan. Daarvoor is één
globaal moratorium voor WZC, CVK en CDV aangewezen. In scenario 1 bedraagt dit globale
moratorium WZC-CDV-CVD voor een protocolakkoord 3 bis dat loopt tot 1 oktober 2013 minstens:
-

-

op het vlak van programmatiecijfer: (3,5 jaar * (44 + 2.405), op te tellen bij de programmatie op
1.5.2010, met name 2.989 DVC + 2.989 CVK + 87.000 WZC) (inclusief Vlaamse programmatie
voor Brussel) 101.550 eenheden
moratorium erkende plaatsen: (3,75 jaar * (118 + 2.891) + 116 eenheden regularisatie CVK), op te
tellen bij het aantal erkende eenheden op 1.1.2010, met name 1.539 DVC + 1.015 CVK + 66.437
WZC) 80.391 eenheden

Scenario 2, scenario waarbij mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in de eigen
thuisomgeving blijven of terugkeren:
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, neemt in dit scenario 2:
-

tegen 2020 het aantal geprogrammeerde plaatsen dagverzorgingscentrum vanaf 1 januari 2010 toe
met 78 per jaar (777 gedeeld door 10),
tegen 2025 het aantal erkende plaatsen dagverzorging toe met 141 per jaar.

Het forfait CDV bedraagt sedert 1 oktober 2010 € 43,75. Dit forfait zal naar aanleiding van de
besprekingen op de Overeenkomstencommissie ROB-RVT-CDV van het RIZIV over een uitbreiding
van de tussenkomst naar de fysisch licht zorgbehoevende dementerende gebruikers in 2011 € 44,92
gaan bedragen. Dit duidt op het volgende noodzakelijke RIZIV-budget, met een jaarlijkse groeivoet
van 6,0%:

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, neemt in dit scenario 2:
-

tegen 2020 het aantal geprogrammeerde plaatsen woonzorgcentrum vanaf 1 januari 2010 toe met
1.307 per jaar (13.071 gedeeld door 10),
tegen 2025 het aantal erkende plaatsen woonzorgcentrum toe met 2.159 per jaar.
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Rekening houdend met de cijfers van het Federaal Planbureau (zie eerste hoofdstuk, 1.3), dient ervan
uitgegaan te worden dat in eerste instantie de ouderen met een afhankelijkheidsprofiel “O” langer thuis
zullen blijven wonen.
Indien in 2010 10% zorgbehoevende ouderen langer thuis zouden hebben gewoond, dan zouden er
volgens deze redenering 6.472 bewoners die op de afhankelijkheidsschaal KATZ “O” scoren minder
in een woonzorgcentrum gehuisvest zijn geweest. De gemiddelde RIZIV-tegemoetkoming in een
bedraagt in dat geval in 2011 (ongeveer !):

Dezelfde berekening kan gemaakt worden voor het jaar 2025; nl. 10% van het op dat moment aantal
verwachte bewoners in een woonzorgcentrum, in de afhankelijkheidscategorie O, veronderstellen als
thuis blijven wonend. De prognose voor het aantal erkende plaatsen in 2025, bij volledige invulling
van de programmatie, is een toename met 2,7% (zie vorige hoofdstuk). Hiervoor kan het volgende
RIZIV-budget in 2025 voorspeld worden: € 1.868.735.836,65. Dit betekent een jaarlijkse toename van
het budget met 3,35% (van € 1.174.148.301,11 in 2011 tot € 1.868.735.836,65 in 2025).
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Let wel: hierbij is nog geen rekening gehouden met de meerkost van het sociaal meerjarenplan van
2000 of van 2005 voor het omkaderend personeel (het zogenaamde “derde luik”). Er zijn meer
gedetailleerde RIZIV-gegevens nodig om dit te kunnen simuleren, zowel op het vlak van
noodzakelijke budget in 2011 als op het vlak van de evolutie ervan in de toekomst.
Het budget houdt tevens nog geen rekening met de plaatsen centrum voor kortverblijf. Op 31 maart
2010 huisvestten de Vlaamse centra voor kortverblijf 788 personen. Rekening houdend met de
regularisatieprocedure die begin 2011 loopt, voor ruim 100 aanvragen, is de prognose voor het RIZIVbudget centrum voor kortverblijf Vlaanderen in 2011 11.523.327,40 € .

Bovendien houden deze simulaties geen rekening met zorgvernieuwing of eventuele nieuwe sociale
akkoorden.
Het is belangrijk dat de moratoria eventuele verschuivingen tussen erkende capaciteit
woonzorgcentrum, kortverblijf en dagverzorgingscentrum niet in de weg staan. Daarvoor is één
globaal moratorium voor WZC, CVK en CDV aangewezen. In scenario 2 bedraagt dit globale
moratorium WZC-CDV-CVD voor een protocolakkoord 3 bis dat loopt tot 1 oktober 2013 minstens:
-

-

op het vlak van programmatiecijfer: (3,5 jaar * (78 + 1.307), op te tellen bij de programmatie op
1.5.2010, met name 2.989 DVC + 2.989 CVK + 87.000 WZC) (inclusief Vlaamse programmatie
voor Brussel) 97.826 eenheden
moratorium erkende plaatsen: (3,75 jaar * (141 + 2.159) + 116 eenheden regularisatie CVK), op te
tellen bij het aantal erkende eenheden op 1.1.2010, met name 1.539 DVC + 1.015 CVK + 66.437
WZC) 77.732 eenheden

Het aantal RVT-gerechtigden in een woonzorgcentrum evolueerde de voorbije jaren als volgt:

Indien dezelfde trend zich verder zet, zal het aantal RVT-gerechtigden in Vlaanderen tegen eind 2013
toegenomen zijn tot 56.630.
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Bijlage 1: Analyse van de ZIV-tegemoetkoming in ROB-RVT per
afhankelijkheidscategorie op 1.1.2009 (Cursus RIZIV-financiering
van Zorgnet Vlaanderen, dd. 26.08.2009)
Het instellingsforfait ROB-KV-RVT is op 1 januari 2009 samengesteld uit 13 delen, met name:
-

-

Deel A1: financiering van het normpersoneel.
Deel A2: premie voor bijkomende zorginspanningen (loonmassa zorgpersoneel boven norm).
Deel B1: financiering voor het verzorgingsmaterieel.
Deel B2: financiering voor producten en materiaal ter voorkoming van nosocomiale ziekten.
Deel C: financiering van de palliatieve functie.
Deel D: partiële tegemoetkoming in de beheerskost en in de kost voor de gegevensoverdracht.
Deel E1: het functiecomplement voor de hoofdverpleegkundige in RVT.
Deel E2: het functiecomplement voor de hoofdverpleegkundigen, de hoofdparamedici en de
verpleegkundig coördinatoren, in RVT en in ROB.
Deel F: financiering van de coördinerend geneesheer in het RVT.
Deel G: bijkomende financiering voor kortverblijf (leegstand kortverblijf).
Deel H: financiering van de bijkomende vorming van het personeel op het vlak van dementie.
Deel Z1: financiering van de liaisonfunctie voor kortverblijf voor de periode van 1 juli 2008 tot 31
december 2009 (vanaf 1 januari 2010 wordt deze functie gefinancierd via het deel A1 van het
forfait).
Deel Z2: financiering van personeel ter ondersteuning van de verzorging van de terminale
patiënten in het RVT voor de periode van 1 juli 2008 tot 31 december 2009 (vanaf 1 januari 2010
wordt deze omkadering gefinancierd via het deel A1 van het forfait).

In de onderstaande nota worden de vroegere forfaits O, A, B, C(d) in ROB, in Kortverblijf en in RVT
hersamengesteld met de bedoeling een inzicht te verstrekken in wat vandaag gefinancierd wordt voor
een bewoner in de zorgcategorie O, A, B of C(d) in een woonzorgcentrum. Hierbij wordt telkens
uitgegaan van de situatie waarin de voorziening aan alle RIZIV-personeelsnormen voldoet met de
beoogde kwalificaties, en waarbij de gemiddelde baremieke anciënniteit van de voorziening
overeenkomt met de nationaal gemiddelde baremieke anciënniteit, met name 10 jaar voor
verpleegkundigen en 8 jaar voor verzorgenden en aanvullend gekwalificeerd personeel.
Er wordt geen rekening gehouden met de financiering voor het functiecomplement voor de
hoofdverpleegkundigen, de hoofdparamedici en de verpleegkundig coördinatoren in RVT en in ROB
(aangezien daarvoor geen gemiddelde bestaat) (deel E2). Er wordt eveneens geen rekening
gehouden met de financiering van 0,8 VTE per 30 bewoners die minstens 2-2 scoren op het criterium
desoriëntatie in tijd en ruimte, én scoren in de afhankelijkheidscategorie A gezien de tijdelijkheid van
deze maatregel en aangezien de categorie “Ad” als dusdanig voorlopig niet bestaat.

DEEL A1: financiering van het normpersoneel

Inleidend:
U vindt hierna de vergoeding door het RIZIV op jaarbasis van de loonkost van een VTE verzorgende,
verpleegkundige A2, verpleegkundige A1 en aanvullend personeel voor reactivering zowel als deze
vergoeding omgerekend naar een kost per VTE per dag per bewoner (of dus per forfait), dat bij een
nationaal gemiddelde anciënniteit.
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anciënnit.
10.00
10.00
8.00
8.00

Verpl A1
Verpl A2
Verzorg
Para

€
€
€
€

loonkost
op jaarbasis
57 728.84
52 676.94
43 686.90
50 641.63

loonkost per
dag per bewoner
(jaarbasis/365/30)
5.272
4.811
3.990
4.625

De personeelsnormen:
Op 1 januari 2009 zijn de personeelsnormen in ROB/KV en in RVT als volgt:
ROB
Cat 0
Cat A
Cat B
Cat C+
extra Cd
RVT
Cat B
Cat C
extra Cd

Verpl
0.25
1.2
2.1
4.1
Verpl
5
5

Verzorg
0.8
4
5.06
1
Verzorg
5
6
0.5

Kine/ergo/logo

Para

0.35
0.385
Kine/ergo/logo
1
1

Para
0
0.5

Dit betekent dat de totale gemiddelde loonkost voor het normpersoneel van de verschillende
zorgcategorieën bijgevolg als volgt is (financiering op het niveau van een verpleegkundige A1 volgt
verder):
ROB/KV
2
O
0,25 Vp = 0,25 * 4,811 = 1,20
A
1,20 Vp + 0,8 Vz = 1,20 * 4,811 + 0,8 * 3.990 = 8,94
B
2,1 Vp + 4 Vz + 0,35 Para = 2,1 * 4,811 + 4 * 3.990 + 0,35 * 4,625 = 27,60
C
4,1 Vp + 5,06 Vz + 0,385 Para = 4,1 * 4,811 + 5,06 * 3.990 + 0,385 * 4,625 = 41,58
Cd
4,1 Vp + 6,06 Vz + 0,385 Para = 4,1 * 4,811 + 6,06 * 3.990 + 0,385 * 4,625 = 45,56
RVT
B
C
Cd

5 Vp + 5 Vz + 1 K/E/L = 5 * 4,811 + 5 * 3.990 + 1 * 4,625 = 48,49
5 Vp + 6 Vz + 1 K/E/L + 0,5 Para= 5 * 4,811 + 6 * 3.990 + 1,5 * 4,625 = 54,78
5 Vp + 6,5 Vz + 1 K/E/L + 0,5 Para = 5 * 4,811 + 6,5 * 3.990 + 1,5 * 4,625 = 56,77

Rechten op bijkomende loonkostvergoeding:
Per 30 bewoners wordt in de categorie O 0,10 paramedicus en in de categorie A 0,20 paramedicus
gefinancierd in de mate dat de voorziening deze mensen tewerkstelt. Het is dus een recht op
bijkomende financiering van personeel voor reactivering (of verzorgende) en geen norm die
gesanctioneerd wordt indien er niet aan zou voldaan worden. Dit geeft een bijkomende financiering
van:

2

De berekening van een gemiddelde per bewoner per dag, zelfs afgerond tot op drie cijfers na de komma, leidt
tot afrondingsverschillen (vb. voor de categorie RVT Cd wordt met deze cijfers een eerste deel van het forfait
berekend gelijk aan 56,92 € hoewel zonder afrondingen dit bedrag 56,77 € bedraagt. In dit overzicht is om
misverstanden te vermijden het bedrag genoteerd dat berekend is zonder af te ronden op drie cijfers na de
komma.
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ROB/KV
O
0,10 * 4,625 = 0,46
A
0,20 * 4,625 = 0,92
Er wordt tot maximaal 30% van de norm voor verpleegkundigen een financiering voorzien op het
niveau van de verpleegkundige A1. Dit betekent een bijkomende financiering van 30% op de norm
voor verpleegkundigen a rato van het verschil in loonkost tussen een verpleegkundige A1 en een
verpleegkundige A2:
ROB
O
A
B
C+
Cd

RVT
0,3 * 0,25 * 0,461 = 0,03
0,3 * 1,20 * 0,461 = 0,17
0,3 * 2,1 * 0,461 = 0,29 B5
0,3 * 4,1 * 0,461 = 0,57 C
0,3 * 4,1 * 0,461 = 0,57 Cd

0,3 * 5 * 0,435 = 0,69
0,3 * 5 * 0,435 = 0,69
0,3 * 5 * 0,435 = 0,69

Totaal:
ROB (som van deel 1a t.e.m. deel 1c)
O
1,69
A
10,03
B
27,89
C
42,15
Cd
46,13

RVT (som van deel 1a t.e.m. deel 1c)

B
C
Cd

49,18
55,47
57,46

DEEL A2: premie voor bijkomende zorginspanningen

Indien de instelling minstens 4% loonmassa zorgpersoneel boven de norm heeft, wordt ze 78% van
deze loonmassa boven norm vergoed met een maximum van 9,74% op het deel A1. Dit geeft:
ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
0,0978 * 1,69 = 0,16
0,0978 * 10,03 = 0,98
0,0978 * 27,89 = 2,72
0,0978 * 42,15 = 4,11
0,0978 * 46,13 = 4,49

B
C
Cd

0,0978 * 49,18 = 4,79
0,0978 * 55,47 = 5,40
0,0978 * 57,46 = 5,60

DEEL B1: financiering voor het verzorgingsmaterieel

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
0,15
0,30
0,45
0,61
0,61

B
C
Cd

0,45
0,61
0,61

Pagina 73

DEEL B2: financiering voor producten en materiaal ter voorkoming van nosocomiale
ziekten

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

B
C
Cd

0,06
0,06
0,06

DEEL C: financiering van de palliatieve functie

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
0,31
0,31
0,31

B
C
Cd

0,31
0,31
0,31

DEEL D: tegemoetkoming in de beheerskost en de kost van de gegevensoverdracht

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

B
C
Cd

0,11
0,11
0,11

DEEL E1: het functiecomplement voor de hoofdverpleegkundige in RVT

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
-

B
C
Cd

0,63
0,63
0,63
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DEEL F: financiering van de coördinerend arts in RVT

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
-

B
C
Cd

0,54
0,54
0,54

DEEL G: bijkomende financiering voor kortverblijf (leegstand)

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62

B
C
Cd

-

DEEL H: financiering van de bijkomende vorming van het personeel op het vlak van
dementie

In de veronderstelling dat de voorziening aan de voorwaarde voor toekenning van deze financiering
voldoet (met name erkenning RVT of minstens 15 bewoners in de categorie Cd):
ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
0,31

B
C
Cd

0,31

DEEL Z1: financiering van de liaisonfunctie voor kortverblijf voor de periode van 1 juli
2008 tot 31 december 2009

Kortverblijf
O
A
B
C
Cd

6,46
6,46
6,46
6,46
6,46

B
C
Cd

-
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DEEL Z2: financiering van personeel ter ondersteuning van de verzorging van de
terminale patiënten in het RVT voor de periode van 1 juli 2008 tot 31 december 2009

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
-

B
C
Cd

0,46
0,46
0,46

Het totale forfait

ROB
O
A
B
C
Cd

RVT
2,17
11,48
31,54
47,35
52,02

B
C
Cd

56,53
63,59
66,09

Extra voor kortverblijf (ongeacht de categorie): € 8,08
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€

Financiering normpersoneel

Financiering
zorgpersonee
l boven de
norm
Deel A2

Financiering
verzorgingsmateriaal en
bestrijding
nosocomiale
ziekten

Financiering
palliatieve
functie

Financiering
kost
gegevensuitwisseling

Financiering
functiecompl
hoofdverpl in
RVT

Deel D

Deel E1

Deel C

Financiering
CRA in
RVT

Financiering
vorming
dementie
Deel H

Finan- Totale
ciering forfait
palliati
eve
zorg in
RVT

Deel F
Deel B1+B2

Deel
Z2

Loonkost
normpersoneel

Bijkomend
paramedisc
h
personeel

Tot 30%
norm als
verpleegk
A1

Totaal
deel
A1

O

1,20

0,46

0,03

1,69

0,16

0,21

0,11

2,17

A

8,94

0,92

0,17

10,03

0,98

0,36

0,11

11,48

B

27,60

0,29

27,89

2,72

0,51

0,31

0,11

31,54

C

41,58

0,57

42,15

4,11

0,67

0,31

0,11

47,35

Cd

45,56

0,57

46,13

4,49

0,67

0,31

0,11

B

48,49

0,69

49,18

4,79

0,51

0,31

0,11

0,63

0,54

0,46

56,53

C

54,78

0,69

55,47

5,40

0,67

0,31

0,11

0,63

0,54

0,46

63,59

Cd

56,77

0,69

57,46

5,60

0,67

0,31

0,11

0,63

0,54

0,46

66,09

ROB

0,31

52,02

RVT

0,31

Kortverblijf: bijkomende financiering voor leegstand en voor liaisonfunctie: ongeacht de categorie een verhoging van het ROB-forfait met € 8,08
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