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Een psychiater vraagt of het advies dat de Nationale Raad op 16 september 2000
(Tijdschrift Nationale Raad, nr. 90, december 2000, p. 9) uitbracht betreffende de
functie van de coördinerend arts in een RVT naar analogie ook geldt voor die van de
coördinerend psychiater in een initiatief van beschut wonen.

Advies van de Nationale Raad :
De functie van coördinator verbonden aan een initiatief van beschut wonen wordt
wettelijk bepaald in het KB van 10 juli 1990 dat hierbij is gevoegd. Hieruit kan worden
afgeleid dat de coördinator niet steeds een psychiater moet zijn.
Volgens artikel 14 wordt de coördinator gekozen uit het begeleidende team dat
bepaald wordt in artikel 13. De arts-specialist in de neuropsychiatrie of in de
psychiatrie, die deel uitmaakt van het team, is verantwoordelijk voor het
opnamebeleid, dient contacten te leggen met de behandelende artsen en met de
andere betrokken diensten en is verantwoordelijk voor het interventiescenario in geval
van crisis (artikel 15 van het KB). Deze functie kan gecumuleerd worden met deze van
coördinator.
Hieruit blijkt dat de psychiater, verbonden aan het team, een eerder medischadministratieve functie heeft.
De behandelende arts kan een psychiater van buiten het team, een huisarts of zelfs
een specialist somatische geneeskunde zijn die de opname van de patiënt heeft
aangevraagd.
De patiënt-bewoner van beschut wonen kan zijn arts vrij kiezen.
De neuropsychiater van het begeleidingsteam, al dan niet coördinator, kan
tussenkomen in de verzorging als behandelend arts in specifieke
spoedomstandigheden zoals crisissituaties. In voorkomend geval zal hij dat doen met
eerbiediging van de deontologische principes, inzonderheid van de collegialiteit, de

vrije artsenkeuze, het beroepsgeheim en de vrijheid van diagnose en therapie.

10 JULI 1990. - Koninklijk besluit houdende vaststelling
van de normen voor de erkenning van initiatieven van
beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten
(Stbl. 26- 7-1990).
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hiema wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid
op de artikelen 6, gewijzigd door de wet van 30 december 1988 en 68, eerste lid; Gelet
op het koninklijk besluit van 10 juli 1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de
initiatieven van beschut wonen en op de samenwerkingsverbanden van psychiatrische
instellingen en diensten, inzonderheid op artikel 1, 1°; Gelet op het advies van de
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling programmatie en erkenning;
Gelet op het advies van de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van
Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Art. 1. Dit besluit bepaalt de normen waaraan moet worden voldaan om te worden
erkend als «initiatief van beschut wonen».
Art. 2. § 1. Onder initiatief van beschut wonen wordt verstaan het huisvesten en
begeleiden van personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen en die om
psychiatrische redenen in hun leef- en woonmilieu geholpen moeten worden bij het
verwerven van sociale vaardigheden en waarvoor aangepaste dagactiviteiten moeten
worden georganiseerd.
§ 2. Het verblijf in een initiatief van beschut wonen is slechts verantwoord voor zover
de betrokkene nog niet volledig in het maatschappelijk leven kan worden
gereïntegreerd.
[…]

HOOFDSTUK IV
Organisatorische normen
[…]
Art. 13. Voor de begeleiding en ondersteuning dient de inrichtende macht van het
beschut wonen een team te voorzien, waarvan deel uitmaken :
1° een geneesheer-specialist in de neuro-psychiatrie of in de psychiatrie;
2° de personeelsleden bedoeld in artikel 20.
Art. 14. De inrichtende macht zal iemand van dit team aanstellen als
verantwoordelijke coördinator voor de werking van de beschutte woonvorm.
Art. 15. De geneesheer-specialist in de neuro-psychiatrie of in de psychiatrie :
1° is verantwoordelijk voor het opnamebeleid;
2° dient de kontakten te leggen met de behandelende geneesheren en met de
betrokken dienst of het centrum voor geestelijke gezondheidszorg.
3° staat in voor de interventiescenario's in geval van krisis.
Art. 16. Op geregelde tijdstippen zal een teamoverleg worden georganiseerd.

Art. 17. De nazorg van de bewoners, voor zover een medische nazorg noodzakelijk is,
kan gebeuren in het geheel van de psychiatrische voorzieningen, zoals bv. in een
dienst voor geestelijke gezondheidszorg, een polikliniek, een consultatiedienst van de
behandelende geneesheer, teneinde de continuïteit van de behandeling te
waarborgen.
[…]

