
SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Rijksregeling tot vaststelling van subsidievoorwaarden voor sociaal-psychiatrische
diensten.

8 juni 1961 / Nr. 5808 / Directie Volksgezondheid / Afdeling
Preventieve Gezondheidszorg

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Besluit:

Hoofdstuk I
Algemene bepalingen

Artikel 1:

In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. „de minister": de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. „de hoofdinspecteur": de geneeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke
volksgezondheid;
c. „de inspecteur": de geneeskundig inspecteur voor de geestelijke volksge-
zondheid, binnen wiens ambtsgebied de sociaal-psychiatrische dienst werk-
zaam is;
d. „instelling": een instelling, welke een sociaal-psychiatrische dienst in stand
houdt;
e. „sociaal-psychiatrische dienst": een dienst, welke belast is met de sociaal-
psychiatrische curatieve zorg voor en de geestelijk-hygiënische preventie ten
behoeve van in de maatschappij verblijvende geestelijk gestoorden, zowel met
aangeboren als met verworven afwijkingen, en hun omgeving.

Artikel 2:
1. Aan instellingen kan voor de door de sociaal-psychiatrische dienst, welke
door haar in stand wordt gehouden, verrichte werkzaamheden subsidie worden
toegekend, mits voor soortgelijke werkzaamheden de subsidiëring niet in een
andere rijksregeling is vastgelegd.
2. Aan gemeenten en provincies wordt ter zake geen subsidie toegekend.

Artikel 3:
1. De instelling moet rechtspersoonlijkheid bezitten, terwijl uit de statuten,
c.q. stichtingsakte moet blijken:
a. dat de instelling zich ten doel stelt de sociaal-psychiatrische curatieve zorg
voor en geestelijk-hygiënische preventie ten behoeve van in de maatschappij
verblijvende geestelijk gestoorden en hun omgeving;
b. dat de instelling dit doel tracht te bereiken door het oprichten en in stand
houden van één of meer sociaal-psychiatrische diensten;
c. dat de instelling niet beoogt het maken van winst;
d. dat de instelling bereid is haar diensten ter beschikking te stellen van
personen, behorende tot alle groepen van de bevolking;
e. dat de aan de sociaal-psychiatrische dienst verbonden functionarissen geen
deel mogen uitmaken van het bestuur van de instelling;
f. dat liet boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Op het ministerie moet zijn gedeponeerd een gewaarmerkt afschrift van de
statuten, c.q. de stichtingsakte van de instelling. Wijzigingen van de statuten
dienen onverwijld aan de minister te worden medegedeeld.

Hoofdstuk II
Taak van de sociaal-psychiatrische dienst
Artikel 4:
Tot de taak van de sociaal-psychiatrische dienst behoren onder meer de
volgende werkzaamheden:
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a. het adviseren aan de daarvoor in aanmerking komende particuliere per-
sonen, autoriteiten en instanties omtrent patiënten, die in een inrichting moeten
worden opgenomen, alsmede het zo nodig verlenen van medewerking aan
de opneming;
b. het geven van eerste sociaal-psychiatrische hulp bij een acuut conflict van
geestelijk gestoorden met de samenleving;
c. het houden van toezicht op en het verlenen van sociaal-psychiatriche hulp
aan geestelijk gestoorden, die in de maatschappij verblijven;
d. het geven van adviezen en het verstrekken van rapporten, betrekking
hebbende op geestelijk gestoorden, t.b.v. artsen en reclasseringsinstellingen en
eventueel van politiële, justitiële en andere instanties;
e. het geven van voorlichting aan en het onderhouden van contact met over-
heids-, kerkelijke en particuliere instanties en organen met betrekking tot zowel
het preventieve als het curatieve sociaal-psychiatrische werk.

Hoofdstuk III

Bepalingen betreffende het personeel, de inrichting en de

werkzaamheden van de sociaal-psychiatrische dienst

Artikel 5:
1. Tot de staf van de sociaal-psychiatrische dienst zullen in elk geval en ten
minste behoren een psychiater en een verpleegster voor sociaal-psychiatrisch
werk.
2. Tot de medewerkers van de dienst kunnen ook behoren een pscholoog, een
psychiatrisch-sociale werker en andere deskundigen, voor zover dezen door de
minister als medewerkers worden aanvaard.
3. De psychiater of een der psychiaters treedt op als leider van de dienst.
Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden is de toestemming van de
minister vereist. Deze nevenwerkzaamheden mogen niet bestaan in het uit-
oefenen van een particuliere praktijk.
4. De sociaal-psychiatrische dienst moet tevens beschikken over administratief
personeel.

Artikel 6:
1. De psychiaters dienen te zijn ingeschreven in het specialistenregister van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst voor
het specialisme zenuw- en zielsziekten.
2. De verpleegsters voor sociaal-psychiatrisch werk dienen in het bezit te zijn
van de diploma's Ziekenverpleging A en B, de aantekening wijkverpleging en
het diploma van de sociaal-psychiatrische opleiding van gediplomeerden B
(het diploma, uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en
Neurologie).
3. De psychologen dienen het doctoraal examen psychologie met goed gevolg
aan een Nederlandse universiteit te hebben afgelegd.
4. De psychiatrisch-sociale werkers dienen in het bezit te zijn van een diploma
van een door de minister voldoende geachte opleiding voor psychiatrisch-
sociale werker.
Artikel 7:
1. De leden van de staf, de overige medewerkers en het administratieve per-
soneel van een sociaal-psychiatrische dienst dienen in het bezit te zijn van een
verklaring, dat zij niet lijdende zijn aan een vorm van tuberculose, die be-
smettingsgevaar oplevert.
2. Deze verklaring dient te zijn afgegeven door de leider van het consultatie-
bureau voor tuberculosebestrijding, binnen welks ressort de sociaal-psychia-
trische dienst is gevestigd.
3. In bijzondere gevallen kan de geneeskundig inspecteur van de volksgezond-
heid, binnen wiens ambtsgebied de sociaal-psychiatrische dienst is gevestigd,
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goedvinden, dat het onderzoek en de afgifte van de verklaring door de leider
van een ander consultatiebureau geschieden.
4. De verklaring blijft van de datum van afgifte af gedurende ten hoogste
één jaar geldig. Bij het aflopen van deze termijn moet binnen vier weken
een nieuw onderzoek plaatshebben. De aanvrage voor het onderzoek ter ver-
krijging van de verklaring moet door de instelling in viervoud worden
ingediend bij de leider van het consultatiebureau voor tuberculosebestrijding,
bedoeld in lid 2, c.q. lid 3. De aanvrage dient te geschieden op een formulier
overeenkomstig een door de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksge-
zondheid vastgesteld model.
5. De geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid heeft het recht te
vorderen, dat de houder van een verklaring zich tussentijds aan een nieuw
onderzoek onderwerpt ter verkrijging van een nieuwe verklaring, als hier-
boven bedoeld, zo dikwijls hij daartoe bijzondere redenen aanwezig acht. In
geval van dusdanige vordering is de eerder afgegeven verklaring niet langer
geldig en moet deze bij evenbedoelde geneeskundig inspecteur van de volks-
gezondheid worden ingeleverd.
6. Nieuwaangestelden dienen in het bezit te zijn van de in het eerste lid
bedoelde verklaring voordat zij hun werkzaamheden aanvangen.
Artikel 8:
Indien een instelling voor rijkssubsidie in aanmerking wenst te komen, behoeft
zij de voorafgaande goedkeuring van de minister:
a. voor de oprichting van de sociaal-psychiatrische dienst, en
b. ten aanzien van de organieke samenstelling van de staf en de administra-
tieve bezetting, voor zover beide voor rijkssubsidie in aanmerking komende.
Artikel 9:
Voor de personen, bedoeld in artikel 5, leden 1 en 2, voor zover zij in loon-
dienst werkzaam zijn, alsmede voor het administratieve personeel, dient een
naar het oordeel van de minister bevredigende ouderdoms-, invaliditeits- en
weduwen- en wezenverzekering te worden gesloten.
Artikel 10:
De lokaliteiten, waarin de sociaal-psychiatrische dienst is gehuisvest, behoeven
de goedkeuring van de inspecteur.

Artikel 11:
De sociaal-psychiatrische dienst dient op vastgestelde tijden spreekuur te
houden.
Artikel 12:
Voor elke patiënt, ten behoeve van wie de dienst hulp verleent, wordt een
dossier aangelegd, waarin de bevindingen van de betrokken stafleden schrif-
telijk worden vastgelegd.

Hoofdstuk IV
Bepalingen betreffende de subsidie

Artikel 13:

1. V66r 1 april van het jaar, waarvoor subsidie wordt verlangd, moet de
instelling een aanvraag in drievoud richten tot de minister, onder overlegging
van:
a. de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar;
b. een nominatieve opgave van de personeelsbezetting;
c. de door de in artikel 14, lid 1, bedoelde personen getekende kwitanties van
de over het afgelopen jaar ontvangen honoraria of brutosalarissen (inclusief
vakantietoeslag).
2. De in het vorige lid, onder a, b en c, vermelde opgaven geschieden voor
elke sociaal-psychiatrische dienst afzonderlijk, volgens een door de hoofdin-
specteur vastgesteld model.
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Artikel 14:
1. De subsidie bedraagt 40 °/o van de honoraria en brutosalarissen van de
leden van de staf en de medewerkers, genoemd in artikel 5, leden 1 en 2,
alsmede 40 °/o van de salarissen van het administratieve personeel. Zij wordt
slechts verleend voor functionarissen, die zijn 'benoemd binnen het raam van
de in artikel 8, onder b, bedoelde personeelsbezetting.
2. De subsidie wordt maximaal toegekend in de honoraria en salarissen, ver-
meld in de bij deze beschikking behorende bijlage.

Artikel 15:
Op de toe te kennen subsidie kunnen voorschotten worden verleend.

Hoofdstuk V
Bepalingen betreffende het toezicht

Artikel 16:
1. De inspecteur heeft het toezicht op de werkzaamheden van de dienst.
2. De instelling moet de inspecteur in de gelegenheid stellen de door hem
aangegeven onderwerpen in de bestuursvergaderingen te bespreken.

Artikel 17:
De instelling dient met betrekking tot de administratie, de boekhouding en
het vastleggen van medisch-statistische gegevens de richtlijnen te volgen,
welke door de hoofdinspecteur zijn of worden gegeven.

Artikel 18:
De instelling moet vóór 1 augustus van elk jaar een verslag over het vooraf-
gaande jaar betreffende de werkzaamheden van de onder haar ressorterende
dienst aan de minister, de hoofdinspecteur en de inspecteur toezenden.

Artikel 19:
Te allen tijde moet inzage van de financiële administratie worden verleend
aan de inspecteur of de hiertoe door de minister aan te wijzen ambtenaren,
terwijl ook overigens alle door of vanwege de minister gevraagde inlichtingen
dienen te worden verstrekt.

Hoofdstuk VI
Slotbepalingen

Artikel 20:
In bijzondere gevallen kan de minister op verzoek van de instelling van de
voorwaarden, bedoeld in deze beschikking, ontheffing verlenen.
Artikel 21:
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1962.

Artikel 22:
Deze beschikking, welke in afschrift zal worden gezonden aan de Algemene
Rekenkamer, kan worden aangehaald als: Rijksregeling subsidievoorwaarden
sociaal-psychiatrische diensten, en zal worden geplaatst in de Nederlandse
Staatscourant.

's-Gravenhage, 8 juni 1961.

De minister voornoemd,

Van Rooy.

Bijlage
behorende bij de Rijksregeling tot vaststelling van subsidie-voorwaarden voor
sociaal-psychiatrische diensten
Voor de toekenning van subsidie aan de scoiaal-psychiatrische diensten gelden
de volgende honoraria en brutosalarissen als maxima, waarover de subsidie
wordt berekend:

101



1. Medische specialisten:
uurhonorarium f 16;
jaarsalaris f 21.500.
2. Psychologen:
uurhonorarium f 10,50;
jaarsalaris f 15.000.
3. Verpleegster voor sociaal-psychiatrisch werk:
maandsalaris f 650.
4. Psychiatrisch-sociaal werkster:
maandsalaris f 650.
5. Administratief personeel:
typisten en stenotypisten:
maandsalaris f 380 of f 425;
ander administratief personeel, afhankelijk van de verantwoordelijkheid en
de omvang van de dienst:
maandsalaris f 525, f 590 of f 650.
Voor zover hierboven sprake is van salarissen, worden deze vermeerderd met
4 '°/o vakantietoeslag en voor de daarvoor in aanmerking komende personen
met 2% 'Vo huurcompensatie (minimum f 17,40 per maand).
Toelichting:
Bij de vaststelling van de maxima is voor de typisten en stenotypisten gedacht
aan twee groepen, nl. van f 235 tot f 380 en van f 305 tot f 425. Voor ander
administratief personeel is gedacht aan drie groepen nl. van f 270 tot f 525,
van f 410 tot f 590en van f 475 tot f 650.
Behoort bij beschikking van d e Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid dd. 8 juni 1961, nr. 5808, Directie Volksgezondheid, afdeling Preventieve
Gezondheidszorg.

Mij bekend,

De secretaris-generaal van het Ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

J. H. Klatte.

Toelichting op de Rijksregeling tot vaststelling van subsidievoorwaarden voor so-
ciaal-psychiatrische diensten.

A. Algemeen

Het is betrekkelijk kort geleden, dat psychiatrische patiënten vrijwel uitsluitend
in inrichtingen werden behandeld. Van zorg voor geestelijk gestoorden buiten
inrichtingsverband was nauwelijks sprake.
Gewijzigde opvattingen hebben ertoe bijgedragen, dat het streven er heden
ten dage op is gericht, de terugkeer van de geestelijk gestoorde in de maat-
schappij zoveel mogelijk te bespoedigen en opneming en heropneming in een
inrichting te voorkomen, indien dit zonder schade voor hem en zijn omgeving
mogelijk is. Deze patiënten behoeven dan echter wel een bijzondere zorg,
hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van sociaal-psychiatrische diensten.
De sterke uitbreiding van deze diensten in de laatste jaren hangt ten nauwste
samen met de gewijzigde therapeutische mogelijkheden, waardoor de patiënten
eerder dan voorheen uit een inrichting kunnen worden ontslagen, vooral wan-
neer zij bij hun terugkeer in de maatschappij op adequate wijze worden op-
gevangen.
Het feit, dat provincie en gemeente voor een belangrijk deel de lasten van
de psychiatrische verpleging dragen, heeft ertoe geleid, dat de diensten zich
aanvankelijk wat het territoir betreft gewoonlijk als provinciale en gemeen-
telijke diensten ontwikkelden. Zij hebben echter veelal de vorm van een
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particuliere organisatie — al dan niet op levensbeschouwelijke basis —, welke
zoals op vele terreinen van de volksgezondheid nauw samenwerkt met de
Overheid.
De rijksoverheid acht het haar taak, het sociaal-psychiatrische werk te steunen,
vooral omdat daardoor de preventie in belangrijke mate wordt gediend. Werd
deze steun tot nu toe incidenteel verleend, de tijd is gekomen om een algemeen
geldende en duidelijk omschreven regeling op te stellen voor een meer verant-
woorde wijze van subsidiëren van de sociaal-psychiatrische diensten.
Hierdoor zal niet alleen een meer rechtvaardige verdeling van de beschikbare
gelden worden bereikt, maar zal het mogelijk zijn, de ontwikkeling van deze
schakel in het geheel van de geestelijke volksgezondheidszorg te begeleiden,
evenals dit reeds het geval is met de medisch-opvoedkundige bureaus, de
bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden en de sociaal-medische consultatie-
bureaus voor alcoholisme.

B. Artikelen

Artikel 1:
In de definitie. sub e is sprake van sociaal-psychiatrische curatieve zorg. Deze
zorg onderscheidt zich van datgene, wat in het algemeen onder curatieve zorg
wordt verstaan, doordat de nadruk ligt bij het „sociaal" psychiatrische ka-
rakter. Het gaat hier veelal om beïnvloeding van de omstandigheden, waaron-
der de betrokkene leeft of werkt. Het doel van deze zorg is in de eerste plaats
preventie van geestelijke stoornissen, al kan een zekere curatieve waarde
daaraan niet worden ontzegd.

Artikel 3:
De redactie van lid 1, onder a, impliceert niet, dat de instelling zich moet
beperken tot het in stand houden van één of meer sociaal-psychiatrische dien-
sten. Het is denkbaar, dat dit werk een onderdeel vormt van de activiteiten
van een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling met een ruimer arbeids-
terrein op het gebied van de volksgezondheid.

Artikel 5:
In het eerste lid worden minimumeisen gesteld, waaraan de personeelsbezetting
bij de huidige stand van de ontwikkeling dezer diensten moet voldoen. Een
psychiater en ee nverpleegster voor sociaal-psychiatrisch werk zullen steeds
tot de staf moeten behoren. Indien de in lid 2 genoemde medewerkers aan de
dienst verbonden zijn, zullen hun honoraria of salarissen slechts subsidiabel
zijn, voor zover de psycholoog en de psychiatrisch-sociale werker voldoen aan
de eisen, gesteld in artikel 6, en de aanstelling van de andere medewerkers,
op grond van artikel 8, sub b, door de minister is goedgekeurd.
Ten aanzien van het derde lid van dit artikel zij opgemerkt, dat het de be-
doeling is, dat op den duur bij alle diensten de leider een volledige dagtaak
zal hebben. Ten tijde van de invoering van deze regeling is dit bij de meeste
diensten reeds het geval. Het moet gewenst worden geacht, dat bij diensten,
die over meer psychiaters beschikken, deze in de gelegenheid worden gesteld
nevenwerkzaamheden te verrichten, die op enigerlei wijze verwant zijn aan
het werk van de dienst. Het uitoefenen van particuliere praktijk en het op-
treden als geneesheer-directeur van een psychiatrische inrichting worden echter
in het algemeen als onverenigbaar met de functie van psychiater van een
sociaal-psychiatrische dienst beschouwd.

Artikel 6:
De in het vierde lid bedoelde opleidingen voor psychiatrisch-sociale werker
zijn ten tijde van het in werking treden van het besluit de opleidingen, uit-
gaande van de Nederlandse Federatie van Medisch-Opvoedkundige Bureaus
en het Centrum Katholieke Medisch-Opvoedkundige Bureaus.
Artikel 7:
Het feit, dat het personeel van de dienst regelmatig kans loopt in contact te
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komen met sociaal zwakke gezinnen, maakt een jaarlijkse controle op tuber-
culose gewenst.

Artikel 8:
De voorafgaande goedkeuring van de minister voor de oprichting van de
dienst dient om tevoren te kunnen beoordelen of de dienst in een behoefte
voorziet en in hoeverre hij levensvatbaar zal zijn.
Ten overvloede zij opgemerkt, dat een dergelijke goedkeuring niet wordt
vereist voor diensten, die niet voor subsidie in aanmerking wensen te komen.
Evenzeer blijven de diensten vrij, personeel buiten de goedgekeurde formatie
aan te stellen, doch zij kunnen voor deze personeelsleden geen aanspraak ma-
ken op subsidie.

Artikel 12:
De strekking van dit artikel is, dat naast het samenvattend rapport het af-
zonderlijk oordeel van elk der leden van de staf wordt vastgelegd.

Artikel 14:
Het subsidiesysteem komt overeen met het in de Rijksregeling subsidievoor-
waarden voor Medisch-Opvoedkundige Bureaus aanvaarde systeem (zie Ned.
Stcrt. 15 april 1959, nr. 72).

Artikel 15:
Het ligt in de bedoeling, in het begin van elk jaar (januari/februari) een
voorschot toe te kennen tot een bedrag, gelijk aan 30 ()/o van de laatstvastge-
stelde rijkssubsidie. Nadat de rijksbegroting voor het Ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezond tot wet is verheven, kan dit voorschot worden aange-
vuld tot 80 li/o. Na ontvangst van de stukken, bedoeld in artikel 13, lid 1,
kan de subsidie over het voorafgaande jaar definitief worden vastgesteld.

Artikel 17:
Ter bevordering van de vergelijkbaarheid van de werkzaamheden der ver-
schillende diensten is het gewenst, dat een uniform systeem van registratie
wordt gevolgd.
Behoort bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid dd. 8 juni 1961, nr. 5808, Directie Volksgezondheid, afdeling Preventieve
Gezondheidszorg.

Mij bekend,

De secretaris-generaal van het Ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

J. H. Klatte.

VERANTWOORDING

De voordrachten van Prof. Dr. A. L. Janse de Jonge en mevrouw C. F. van
der Horst-Oosterhuis werden gehouden op de najaarsvergadering van 12 no-
vember 1960 in de Valeriuskliniek te Amsterdam. (Hoogleraar-Directeur Prof.
Dr. L. van der Horst).
De bijdrage van Dr. H. v. Andel is het eerste artikel dat in de voordrachten-
reeks wordt gepubliceerd zonder dat het een voordracht is geweest die voor
onze leden werd gehouden.
Tenslotte de rijksregeling tot vaststelling van subsidievoorwaarden voor sociaal
psychiatrische diensten. Deze is opgenomen om meer algemene bekendheid
van de subsidie-voorwaarden aan onze leden te geven.
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