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Wat kost een opname in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT)? 
 

1. HET PERSOONLIJK AANDEEL 

GROEP A - € 28,46 per dag 

Gerechtigden die 

 ofwel personen ten laste hebben in de ziekteverzekering 

 ofwel verplicht zijn om onderhoudsgeld te betalen 

Rechthebbenden die in de ziekteverzekering ingeschreven staan als personen ten laste 
 

GROEP B - € 35,13 per dag 

Rechthebbenden die recht hebben op de voorkeurregeling. 
 

GROEP C - € 40,13 per dag 

De andere rechthebbenden 
 
Om de financiële toegankelijkheid van de psychiatrische verzorgingstehuizen te verbeteren werd sinds 1 juli 
2009 een bijkomende forfaitaire tegemoetkoming ingevoerd van € 4,00 per verblijfsdag. Deze werd in 
mindering gebracht van het persoonlijk aandeel. Sinds 1 oktober 2013 werd deze tegemoetkoming geschrapt 
en voerde men een meer selectief systeem in. De tegemoetkoming van het RIZIV is nu verschillend voor acht  
categorieën naargelang het gaat om een bewoner: 

A € 7,85 met gezinslast 
B € 14,42 zonder gezinslast 
  met verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
  geen integratietegemoetkoming of integratietegemoetkoming categorie 1 
  met invaliditeitsuitkering als onregelmatig werknemer 
  of gewaarborgd inkomen voor ouderen (IGO) 
  of leefloon 
C  € 11,32 zonder gezinslast 
  met verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
  geen integratietegemoetkoming of integratietegemoetkoming categorie 1 
  geen invaliditeitsuitkering 
  of met invaliditeitsuitkering andere dan onregelmatig werknemer 
D € 8,53 zonder gezinslast 
  met verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
  integratietegemoetkoming categorie 2 of categorie 3 
  met invaliditeitsuitkering als onregelmatig werknemer 
E € 5,95 zonder gezinslast 
  met verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
  integratietegemoetkoming categorie 2 of categorie 3 
  geen invaliditeitsuitkering 
  of met invaliditeitsuitkering andere dan onregelmatig werknemer 
F € 5,95 zonder gezinslast 
  met verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
  integratietegemoetkoming categorie 4 of categorie 5 
  met invaliditeitsuitkering als onregelmatig werknemer 
G € 4,92 zonder gezinslast 
  met verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
  integratietegemoetkoming categorie 4 of categorie 5 
  geen invaliditeitsuitkering 
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  of met invaliditeitsuitkering andere dan onregelmatig werknemer 
H € 4,42 zonder gezinslast 
  zonder verhoogde verzekeringstegemoetkoming 

2. HET VAST BEDRAG GENEESMIDDELEN 

Dit bedraagt € 1,20 per dag. 

Het geneesmiddelenforfait telt mee voor de berekening van het grensbedrag van de maximumfactuur (MAF). 

3. HET GEGARANDEERD ZAKGELD 

Het KB van 13.12.02 (BS van 31.12.02) bepaalt dat elke bewoner van een Psychiatrisch Verzorgingstehuis recht 
heeft op een minimum bedrag aan zakgeld, uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden. Het KB somt 
een aantal kosten op die niet van dit zakgeld mogen worden afgetrokken. Het bedrag is gekoppeld aan het 
indexcijfer. Sinds 1 maart 2020 is dit bedrag vastgesteld op € 200,21 per maand. 

4. VERLOFREGELING 

Bewoners van het PVT hebben recht op 4 dagen verlof per begonnen kalendermaand of 48 dagen per jaar. 
Voor die dagen wordt de individuele bijdrage verminderd met een vast bedrag van € 7,86 per dag. 

Het PVT zorgt voor de continuïteit van de levering van farmaceutische producten gedurende deze individuele 
verlofdagen. 

Bij ontslag en heropname binnen de 90 dagen worden de niet opgenomen verlofdagen overgedragen naar de 
nieuwe verblijfsperiode. 
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