
10 jaar na de 
vermaatschappelijking

Wie telt nog mee?



Voorspelling
De methode waarbij overheveling van fondsen de 

reorganisatie van zorg moet stimuleren, lijkt averechts te 
werken. Enerzijds dreigt namelijk sluiting van de minst 

renderende diensten waaronder ziekenhuisafdelingen voor 
lang verblijf. Anderzijds dreigen juist de patiënten die in 

deze afdelingen verblijven bij de vernieuwde 
zorgorganisatie onvoldoende opvang te krijgen. 



Toestanden…2010-
2019

T-bedden => 7001 – 1671 = 5330              (-10%)

A-bedden=> 5778  +  309 =  6087

Niet PZ     => 2787  +  634 = 3421               (+23%)

15566 – 728 = 14838            (-4,67 %)



Bezorgdheden

• Waar verdwijnen deze mensen?

• Wie telt wat?

• Sluiting bedden ziekste mensen ambulante zorg, maar voor wie?



Het lijkt erop dat auteurs niet willen geloven in een 
alternatieve gedachtegang over zorgcontinuïteit, dat zij niet 
de boer op willen met medewerkers uit het ambulante veld 

en dat zij van een dergelijke samenwerking nog niet veel 
goeds hebben ondervonden. 

De teneur van het 
artikel is 

conservatief en 
afkeurend…

Affectenstorm: conservatief, 
hospitallocentrisch, paternalistisch…



Toename van GGZ budget maar niet tov. stijging algemeen health care budget (zoals overal in 
Europa, OECD 2020). Nog steeds vnl. hospitaalbudget.



Should I stay or should
I go?

MPG 532 => 485 dagen bij langblijvers

Rest status quo



Should I stay or should
I go?

Finstat gemm duur van 84,7 naar 63,9 dagen



Waar zijn de EPA?



Break on through to
the other side…

Aantal mobiele teams… onbekend?

Aantal behandelde patiënten in 2016 (KCE)

2A : 6738 in behandeling; 46,1 teams geprogrammeerd

2B : 6337 in behandeling; 47 teams geprogrammeerd

Vergelijking f-ACT nederland: 400 teams behandelen 70.000 
patiënten

150.000 EPA patiënten in België



Tussenstand

Voorspelling 2010

• Economisch gedreven => T-
bedden < A-bedden

• Patiënten met EPA => waar 
naartoe?

• Wetenschappelijke opvolging

Heden

• Ja, met een versnelling van 
opnames tot gevolg

• Geen shift naar ambulante 
zorg…capciteitsprobleem blijft, 

• KCE rapport…met als conclusie: 



En in het ziekenhuis?

Tevens kan een zwaardere residentiële behoefte aan zorg 
worden verwacht. De patiënten met de ernstigste ziekte zullen 
immers het moeilijkst kunnen worden behandeld in de 
gemeenschap (Fitzgerald 2010; Trieman & Leff 2002). Dit 
betekent dat de ernst van psychiatrische ziekte binnen de 
afdelingen voor langdurende zorg enkel zal toenemen. Dit is 
opnieuw een verzwaring van de behoefte aan zorg waaraan 
met de nu al ontoereikende residentiële middelen niet kan 
worden beantwoord. Bovendien blijkt uit ervaringen in het 
buitenland dat de meest ervaren personeelsleden de patiënten 
lijken te volgen naar de maatschappij. De resterende patiënten 
op afdelingen voor lang verblijf worden zo geconfronteerd met 
minder gekwalificeerd personeel dat bovendien vaker wisselt, 
wat opnieuw herstelbelemmerend kan werken (Killaspy 2007). 



Waar moeten het dan 
naartoe…



Aantal bedden…



Beter tellen?



Van Hecke J. Tijdschrift voor Geneeskunde 2020 76(7):310-20

Zorgpad EPA: wie doet wat wanneer?



Zorgpad EPA: wie doet wat wanneer?
• 1e lijn : diffuus (rol huisarts?, eerslijnspsycholoog?, structurering 

toegangspoorten?) Public health perspectief vs. EPA….nood aan 
kennisinfusie en structurering van doorverwijzingen. (Zeer ernstige 
psychische stoornissen komen relatief weinig voor, zowat bij 1,7% van 
de totale bevolking. Ze behoeven wel intensieve gespecialiseerde zorg)

• 2e lijn: 2A vs. ACT => blijft onduidelijk hoe deze zich verhouden 
2B manifest tekort
residentieel: nood aan langdurige zorg blijft, terugkeer naar                      
maatschappij is multi-factorieel bepaalt, zorgnood   
vs. maatschappelijke overlast

• 3e lijn: innovatief klinisch


