edito

De toekomst van de netwerken 107

D

e federale overheid heeft een volgende
stap gezet in de uitrol van de netwerken 107, meer bepaald voor de mobiele
equipes. Die stap heeft te maken met rechtvaardigheid. Niet voor elke inwoner in dit
land is er immers de gegarandeerde toegankelijkheid van zorg. De zorg in de thuisomgeving door de mobiele equipes verschilt
nog steeds van regio tot regio. Zo zal een
zorgvrager in de regio Oudenaarde niet
van hetzelfde aanbod gebruik kunnen maken als zijn medeburger in de Gentse regio.
De federale overheid wil via de netwerken
en in het bijzonder via de mobiele equipes
voor elke inwoner hetzelfde niveau van
zorgaanbod bereiken.
Dat streefdoel dient gehaald te worden
via de weg van de geleidelijkheid, dialoog
en een duidelijk kader. Wat dat kader betreft, stelt de federale overheidsdienst
Volksgezondheid voor de mobiele equipes
de norm van 8 voltijdse equivalenten per
100.000 inwoners voorop. Die norm werd
bepaald op basis van vergelijkende buitenlandse studies en op basis van ervaringen
en inzichten in het eigen land. De vraag
kan gesteld worden of met die 100.000 inwoners alle inwoners bedoeld worden of
de volwassen inwoners vanaf 18 jaar, dan
wel de volwassen inwoners tussen 18 en
65 jaar. De doelgroep van die mobiele equipes zijn immers volwassenen tussen 18 en
65 jaar met een acute hulpvraag en/of een
vraag naar meer langdurige behandeling of
begeleiding. We houden voor ogen dat met
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het tweede deeladvies m.b.t. de herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg
(juni 1997) drie doelgroepen voorzien werden: kinderen en jongeren, volwassenen
en ouderen. Het antwoord van de overheid
is – pragmatisch – dat met de 100.000 inwoners alle inwoners (0 tot +100 jaar)
geïncludeerd worden. De verhouding medewerkers in de 2A- en 2B-teams wordt
niet geëxpliciteerd en overgelaten aan de
wijsheid van elk afzonderlijk netwerk. Het
is maar de vraag of stedelijke gebieden in
verhouding meer moeten beschikken over
2A(crisis)-teams. Mutatis mutandis dient
de vraag gesteld te worden of rurale gebieden meer chronische zorg oproepen.
Niet onverwacht komt er een afbouw
van middelen; niet onverwacht aangezien
een experiment (zoals in artikel 107 gestipuleerd wordt) een begin- en eindpunt
kent. Het siert de overheid dat bij de recente informatieverstrekking startte met een
evaluatie van het specifieke netwerk. Het is
een spijtige vaststelling dat dezelfde overheid bij de start in 2010 verzuimd heeft
om een status te maken. Het siert de overheid echter niet dat het bijkomende budget
van 425.000 euro per netwerk ingeleverd
wordt tegen 1 januari 2016. Dat betekent
dat middels een zeer strakke agenda en
gericht overleg per netwerkcomité – voor
de netwerken van het eerste uur – acties
zullen dienen genomen te worden om bijkomende bedden buiten gebruik te stellen.
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chiatrische ziekenhuizen van de toekomst
wordt daarmee opnieuw op scherp gesteld.
De overheid is op dat vlak geen voorstander van de kaasschaafmethode, maar wenst
een substantiële (en controleerbare) afbouw van bedden te zien. We mogen veronderstellen dat bij dit standpunt ook de
paaz -afdelingen bevraagd worden en voor
hun verantwoordelijkheden binnen het
netwerk worden geplaatst. Indien bedden
verplicht worden afbouwen in het psychiatrisch ziekenhuis terwijl er tegelijk kan
worden vastgesteld dat er paaz -bedden
gecreëerd of uitgebreid worden in het algemeen ziekenhuis rijst toch de vraag naar
een lange termijn visie van de overheid op
vlak van geestelijke gezondheidszorg.

De medische functie en de functie van
de netwerkcoördinator blijft voorlopig ongewijzigd en gefinancierd, maar een alternatief in verhouding tot het aantal buiten
gebruik gesteld bedden wordt gezocht. Voor
de medische functie zal het concept ‘honorarium per bed’ wijzigen bij de verdere
uitrol van de mobiele equipes. De overheid
dient zich wel te realiseren dat het artikel
107 in essentie gaat over geneeskunde en
dat psychiaters in dat debat een belangrijke
stem verdienen.
Eddy Impens, hoofdredacteur
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