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Partezis wordt IN4Care

"Met innovatie willen we werken aan 
meer duurzaamheid in zorg en welzijn"



zorgwijzer   |   2

03 Editoriaal

04 Korte berichten

Dossier verpleegkunde

06 Tarsi Windey: "We moeten de opleidingen 
heroriënteren en andere klemtonen leggen"

09 Prijs Jules-Marie Heymans gaat naar Walter 
Sermeus: “Verpleegkunde staat op een kruispunt”

12 Opleidingen werken aan sterke verpleegkundigen 
van de toekomst

15 De passie van een driehoeksverhouding: 
focusgroepen Onderzoek, Onderwijs en Werkveld 
maken stand van zaken

18 Visitatierapport globaal positief over 
bacheloropleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen

20 Publiek-private samenwerkingen in de ouderenzorg

22 Gesprek: ervaringsdeskundigen vragen een andere 
psychiatrie

26 Afschakelplan: Zorgnet Vlaanderen organiseert 
informatiedag voor zorgvoorzieningen

27 Contactkoren brengen mensen weer even dichter 
bij elkaar

30 Reeks PREZO Woonzorg in de praktijk: 
kwaliteitsbeleid samen met de raad van bestuur

Zorgwijzer is het magazine  
van Zorgnet Vlaanderen en Icuro.  
Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar. 
ISSN 2034 - 211 x

Redactie & coördinatie:
Zorgnet-Icuro  
(Lieve Dhaene, Catherine Zenner) i.s.m.
Zorgcommunicatie.be  
(Filip Decruynaere, Annelies Van Brussel) 

Vormgeving: www.dotplus.be

Fotografie: Jan Locus, Mine Daelemans,  
Peter De Schryver, Patrick Holderbeke, 
Johan Martens

© Zorgnet Vlaanderen  
Guimardstraat 1, 1040 Brussel,  
tel. 02-511 80 08. 
www.zorgneticuro.be

Het volgende nummer van Zorgwijzer  
verschijnt in de week van 29 september 2015.

Wenst u Zorgwijzer toegestuurd te krijgen  
of een adreswijziging door te geven,  
contacteer dan Chris Teugels,  
chris.teugels@zorgneticuro.be.

Voor advertenties in Zorgwijzer,  
contacteer Els De Smedt, tel. 09-363 02 44,  
eds@zorgneticuro.be.

Colofon

53 

03 Editoriaal

04 Korte berichten

06 Dubbelinterview: Hendrik Delaruelle neemt de 
fakkel over van Frank Cuyt als algemeen directeur 
Vlaams Welzijnsverbond

10 Jan Yperman Ziekenhuis: “Wie stappen vooruit zet 
op het gebied van kwaliteit, moet ook mee zijn met 
communicatie”

14 Onlinehulpverlening voor zorg en welzijn  
definitief uit de startblokken

17 A woman with a plan: zorgambassadeur Lon Holtzer 
over haar actieplan 3.0

20 Governance: terugblik op drie pilootprojecten 
stakeholdersoverleg

25 Partezis omgetoverd in In4Care: sterke partner 
voor innoverende zorg- en welzijnsorganisaties

28 Doctoraatsstudie brengt in beeld hoe architectuur 
ondersteunend kan zijn voor personen met 
dementie

30 Vlaams Patiëntenplatform laat zijn stem horen in 
het debat over de ziekenhuisfinanciering



3   |   juli 2015

Directeur Ilse Weeghmans van het 
Vlaams Patiëntenplatform reikt in een 
interview met Zorgwijzer de hand naar 
de ziekenhuizen en de artsen om samen 
de hervorming van de ziekenhuisfinan-
ciering en de uitwerking daarvan in de 
praktijk vorm te geven. Eerder al pleitte 
ook Zorgnet-Icuro voor een breed over-
leg met alle betrokkenen. De hervor-
ming die in de steigers staat, kan het 
gezondheidslandschap grondig herte-
kenen en een impact hebben die de kor-
te termijn ver overstijgt. Het is daarom 
cruciaal een groot draagvlak te creëren. 
Zelfs al spelen er soms tegengestelde 
belangen, uiteindelijk hebben alle be-
trokkenen de maatschappelijke en mo-
rele plicht om aan één zeel te trekken 
en de patiënt als spil, vertrekpunt en 
ijkpunt te nemen voor de organisatie van 
onze gezondheidszorg.

Eenzelfde verhaal speelt in de samen-
werking tussen zorg en welzijn. Zorgnet 
Vlaanderen en het Vlaams Welzijnsver-
bond werken al jaren als goede buren 
samen – letterlijk en figuurlijk. Met de 
zesde staatshervorming zal die samen-
werking alleen maar hechter worden. 
Beide sectoren kunnen erg veel leren 
van elkaar. Evoluties die zich vandaag in 
de sector van personen met een handi-
cap ontwikkelen, zullen in de nabije toe-
komst allicht ook in de ouderenzorg hun 
beslag krijgen. Ook op het werkveld zijn 
er steeds meer bruggen en verbindin-

gen. Denk maar aan de jongste evoluties 
in de geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren en in de Integrale 
Jeugdhulp. Een goede verstandhouding 
en een nauwe samenwerking zijn meer 
dan ooit noodzakelijk. En ook hier geldt 
dat de cliënt spil, vertrekpunt en ijkpunt 
moet zijn in de organisatie van onze ge-
zamenlijke hulpverlening. Het dubbel-
interview in dit magazine met afscheid-
nemend algemeen directeur Frank Cuyt 
van het Vlaams Welzijnsverbond en zijn 
opvolger Hendrik Delaruelle toont hoe 
verweven zorg en welzijn vandaag zijn.

We staan trouwens allemaal – patiënten 
en cliënten, zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen, overheden, artsen, zorgmede-
werkers en alle andere actoren in zorg 
en welzijn – voor gigantische uitdagin-
gen. U kent het verhaal: de noden zijn 
oneindig, de middelen beperkt. Alleen 
door samen te werken, bereiken we de 
best mogelijke oplossingen. Natuurlijk 
is het veel gemakkelijker om in je eentje 
achter je bureau een ideaal scenario uit 
te dokteren en daarvoor applaus in ont-
vangst te nemen bij je achterban. Maar 
dat zet geen zoden aan de dijk. Ik kan 
me helemaal vinden in de woorden van 
zorgambassadeur Lon Holtzer in deze 
Zorgwijzer: “Ik droom er weleens van 
om in plaats van steeds maar puzzel-
stukjes in elkaar te passen, met een 
wit blad te kunnen beginnen. Maar zo 
werkt het natuurlijk niet. Alleen ben ik 

EDITORIAAL

Dekselse olifant

maar een klein vrouwtje dat tegen een 
olifant duwt; als de olifant in beweging 
moet komen, dan moet ik met heel veel 
andere mensen samenwerken.” Zo is 
het precies. We moeten van achter onze 
veilige bureaus komen, de handen in el-
kaar slaan en samen die dekselse olifant 
in beweging krijgen.

Peter Degadt 
Gedelegeerd bestuurder
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De eerste opleiding gaat over rechtvaardigheid en het stel-
len van prioriteiten in de gezondheidszorg. De centrale 
vraag is hoe we het principe van rechtvaardigheid en gelijk-
heid kunnen handhaven en tegelijk goede kwaliteit van zorg 
kunnen waarborgen in een economisch duurzaam model. 
Zowel theoretische kaders als invalshoeken uit de dage-
lijkse ethische praktijk op micro-, meso- en macroniveau 
komen aan bod. De benadering is interdisciplinair met de 
deelname van een internationaal gezelschap van juristen, 
filosofen, economen, theologen, sociologen, artsen en ver-
pleegkundigen, adviseurs, beleidsmakers en directies in de 
zorg. Er is ruimte voor intensieve discussie en debat. De 
voertaal is het Engels.

Deze driedaagse Justice and Priority Setting in Health Care 
vindt plaats van 30 september tot en met 2 oktober 2015 in 
Leuven. De intensive course richt zich naar  geïnteresseer-
den uit diverse domeinen en nadrukkelijk ook naar mede-
werkers, managers en bestuurders van zorgvoorzieningen.  
 
Sprekers zijn o.m. Steven Vanackere, Paul Schotsmans, 
Erik Schokkaert, Antoon Vandevelde, Raf Mertens, Johan 
Verstraeten, Gerrit Rauws, Paul Ongenaert, Marc Dooms 
& Yvonne Denier.

Intensieve opleidingen ethiek in het najaar

Over rechtvaardigheid, prioriteiten en verpleegkundige ethiek.

De tweede intensive course vindt plaats van 1 tot en met 4 de-
cember 2015 in Leuven en focust op Nursing Ethics. Sinds het 
begin van de jaren 1980 kent de verpleegkundige ethiek een 
enorme ontwikkeling. Verpleegkundigen en andere zorgme-
dewerkers worden vanuit hun expertise en verantwoorde-
lijkheden voortdurend geconfronteerd met ethisch gevoelige 
vraagstukken. Het doel van deze opleiding is vooral om ken-
nis en ervaringen uit te wisselen, zowel op het gebied van 
methodologie als over actuele kwesties.

Ook deze opleiding vertrekt van een interdisciplinair per-
spectief met inbreng van filosofen, theologen, verpleegkun-
digen en ethici. Internationale experten geven presentaties 
over diverse topics op het domein van de zorgethiek. Er is 
ruimte voor discussie. Engels is de voertaal. De doelgroep 
is divers: verpleegkundigen, artsen, filosofen en theologen, 
maar ook beleidvoerders uit de zorgsector zijn welkom. 

Sprekers zijn o.m. Riitta Suhonen, Chris Gastmans, Susan-
ne Buch Nielsen, Katrien Cornette, Bernadette Dierckx de 
Casterlé, Lieslot Mahieu & Yvonne Denier

Meer informatie op www.cbmer.be of op www.zorgneticuro.be, 
rubriek “Vorming”, “Onze opleidingen”
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Niet zonder trots stelt Zorgnet-Icuro 
een gloednieuwe website voor. Via de 
publieke homepagina kan u vlot infor-
matie terugvinden over onze leden, 
nieuws, persberichten, publicaties, ons 
vormingsaanbod, een kalender met in-
teressante events uit de sector, filmpjes 
over een waaier aan thema’s, vacatures, 
onze blog enz.  

Maak een eigen account aan!
Heeft u een interessant vormingsaanbod 
op maat van de zorgsector? Kriebelt het 

om te reageren wanneer u een nieuws-
bericht of blogbericht ziet verschijnen? 
Weet dan dat u dit voortaan niet meer 
voor zich hoeft te houden. Maak uw eigen 
account aan via de knop ‘Aanmelden’ en 
maak actief deel uit van de Zorgnet-Icuro 
community. 

De leden van Zorgnet-Icuro kunnen 
uiteraard nog een stapje verder gaan. 
De bestaande kennisdatabank met 
zoekfunctie van informatienota’s, om-
zendbrieven, expressen en sociaal va-
demecum wordt overgebracht naar de 

Zorgnet-Icuro pakt uit  
met nieuwe site

www.zorgneticuro.be

nieuwe site. Het ledengedeelte van de 
website zal ook de mogelijkheid bieden 
online community’s  uit te bouwen, zo-
dat de uitwisseling van kennis en infor-
matie onderling wordt gefaciliteerd en 
gestimuleerd. En last but not least: le-
den van Zorgnet-Icuro kunnen voortaan 
ook jobs posten op het geïntegreerde 
Job@-platform in onze website. U kunt 
er uw sollicitaties beheren en zoeken 
naar kandidaten in een CV-databank. 

U hoort het al: hoogtijd voor een uitge-
breid bezoek aan www.zorgneticuro.be!

In het najaar van 2015 vinden opnieuw twee intensieve opleidin-
gen ethiek plaats aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en 
Recht. Deze internationaal gerichte intensive courses worden 
georganiseerd door stafmedewerkers prof. Yvonne Denier en 

prof. Chris Gastmans van Zorgnet-Icuro. De opleidingen staan 
ook open voor leden van Zorgnet Vlaanderen en Icuro die zich 
verder willen verdiepen in de thematiek. 
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INTERESSE? Stuur of mail voor 30 juli 2015 uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, Uitbreidingsstraat 
84/3, 2600 Berchem. E-mail: kris@kingalfonso.be. Meer info? Bel ons op 03 218 21 47 of 0471 81 60 08.
We behandelen uw sollicitatie snel en uiterst discreet.

De beide Vlaamse 
zieken huiskoepels Zorg-
net Vlaanderen en Icuro 
hebben de handen in 
elkaar geslaan om nog 
beter hun maatschap-
pelijke rol te kunnen op-
nemen. Zij werken vanaf 
heden geïntegreerd 
samen, en fuseren tegen 
eind 2017. Precies in het 
kader van deze geïnte-
greerde werking zoeken 
we een m/v:

UW TAKENPAKKET
Als algemeen directeur Icuro organiseert u de domeinen die aan de sectoren algemene ziekenhuizen, 
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemeenschappelijk zijn, met een bijzondere aandacht voor 
quality en safety en human resources management in de zorginstellingen . Vanuit uw sectorkennis en uw 
affiniteit met het quality en safety gebeuren bent u het aanspreekpunt en de motor rond nieuwe ontwikke-
lingen en concepten in het kwaliteitsgebeuren voor zorgvoorzieningen. U neemt de nodige overkoepelende 
initiatieven rond de introductie van nieuwe concepten inzake HRM die nuttig kunnen zijn voor de leden van 
de sector en die hen kunnen begeleiden in hun inspanningen terzake op het werkterrein. U leidt ICURO 
tijdens de transitiefase op vlak van administratief, financieel en personeelsbeheer . U bent lid van het 
geïntegreerd directiecomité van Zorgnet en Icuro.

WIE ZOEKEN WIJ?
U beschikt over een masterdiploma en kan aantonen dat u affiniteit en ervaring hebt met de gezondheids-
zorg en de verschillende partners in dit veld. Uw interesse in quality en safety en inzake human resources 
is duidelijk aanwezig en u wil hier fungeren als motor binnen het directieteam vanuit een overkoepelend 
en transversaal standpunt. Ook behartigt u de bijzondere pensioenproblematiek binnen de publieke en 
publiek/private context. Als directielid bent u in staat tijdens de overgangsperiode tot eind 2017 de beheer-
saspecten van Icuro op een performante wijze te behartigen. Uw succes zal afhangen van uw verworven 
competenties op vlak van onder meer samenwerken, klantgerichtheid en visie en dit met een innovatieve 
maar ook hands-on gerichtheid op de toekomst van onze nieuwe koepelorganisatie. 

WERKEN ALS ALGEMEEN DIRECTEUR ICURO BETEKENT:
Deel uitmaken van een geïntegreerde organisatie Zorgnet-Icuro als inspirerende en uitdagende werkom-
geving, met een geëngageerd team van ongeveer 45 collega’s, met experten in de verschillende domeinen: 
algemene ziekenhuizen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, acute, complexe en langdurige zorg, 
en ondersteunende functies zoals het juridische domein, ICT, en facility.Naast een aantrekkelijke verloning 
kan u rekenen op een bedrijfswagen en andere extralegale voordelen.

ALGEMEEN DIRECTEUR

Zorgvoorzieningen zijn waardegedreven organisaties die een mens-
waardig antwoord zoeken op menselijke kwetsbaarheid. Om voorzienin-
gen hierin te ondersteunen richtte Zorgnet Vlaanderen in 2014 de WGO- 
Academie op voor WaardeGedreven Ondernemen. In november 2014 vond 
de kick-off-conferentie ‘Met de botten in de modder’ plaats, gevolgd door 
een lente-workshop ‘Samen boetseren, ploeteren en knoeien’ in maart 
2015.

Op dinsdag 15 september 2015 gaan we ‘Bij elkaar op de koffie’. Gast-
organisaties van deze eerste editie zijn het PC Bethanië en AZ Sint-Jozef 
in Zoersel/Malle. De zomernamiddag zal doorgaan van 13.30u tot 17u. 

Meer info bij yvonne.denier@zorgneticuro.be (0495 92 14 89) of op  
www.zorgneticuro.be onder de rubriek "Vorming", "Onze opleidingen".

‘Bij elkaar op de koffie’
Workshops & Ervaringsuitwisseling

Kunst, door Charlotte Peys
En een gastlezing over bezieling in de zorg, door Rik Dewulf

Waardegedreven Ondernemen in de Zorg – Vooraankondiging van de zomernamiddag 
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VLAAMS WELZIJNSVERBOND KRIJGT NIEUWE KAPITEIN, MAAR HOUDT KOERS

WELZIJN

De sleutels van de achtste verdieping 
in de Guimardstraat 1 wisselden in 
mei van eigenaar. Hendrik Delaruelle 
nam de fakkel over van Frank Cuyt als  
algemeen directeur van het Vlaams 
Welzijnsverbond. Terwijl Brussel 
steeds meer de thuishaven wordt van 
de ene, vindt de andere stilaan meer 
tijd voor lange wandeltochten en zo-
merse fietsritjes. Hun agenda’s mogen 
dan wel sterk uiteenlopen, Cuyt en De-
laruelle vinden elkaar moeiteloos in 
hun ideeën over goed welzijnswerk en 
de koers die het Vlaams Welzijnsver-
bond moet varen. “We zijn veel meer 
dan een werkgeversorganisatie.”

Hoe verliep de wissel voor u beiden?
Frank Cuyt: Mijn afscheid na vijftien 
jaar Vlaams Welzijnsverbond is bijzon-
der goed voorbereid en ik maak me 
weinig zorgen. Ik was betrokken bij de 
selectieprocedure en ik ben blij met de 
grote consensus over Hendriks kandi-
datuur. Hendrik kent de sector, heeft 
bij de Broeders van Liefde ruimschoots 
ervaring opgebouwd als bestuurder en 
draagt onze cliënten een warm hart toe. 
Hij werkt daarenboven vanuit een visie 
en engageert zich als een betrouwbare 
partner voor onze leden, maar ook voor 
overheden, vakbonden en gebruikersor-
ganisaties. Ik waardeer ook zijn talent 
als teamspeler. Kortom, hij heeft de 
juiste ingesteldheid.

Partir, c’est mourir un peu, zegt men 
soms, maar in mijn geval klopt dat niet. 
Ik twijfel er niet aan dat het Vlaams Wel-
zijnsverbond een sterke nieuwe kapitein 

“We mogen ons niet verliezen  
in de waan van de dag”

heeft. De drive van mijn job zal ik wel 
missen, maar nu heb ik meer tijd voor 
mijn gezin en voor hobby’s.

Hendrik Delaruelle: Algemeen direc-
teur worden van het Vlaams Welzijns-
verbond was voor mij een positieve keu-
ze na twintig jaar Broeders van Liefde, 
waarvan negen jaar ook als bestuurder. 
Ik heb het Vlaams Welzijnsverbond de 
afgelopen jaren goed leren kennen via 
de verschillende comités, commissies 
en de raad van bestuur, waarin ik al 
zetelde. Een monument als Frank op-
volgen, is evenwel geen evidentie. Bo-
vendien bevinden onze sectoren zich 
momenteel in woelig water. De jeugd-
hulp, gezinsondersteuning, ondersteu-
ning van personen met een handicap en 
kinderopvang gaan door  verschillende 
transities.

Meer dan een syndicaat
Op welke verwezenlijkingen bent u als 
afscheidnemend directeur het meest 
trots?
Cuyt: Het Vlaams Welzijnsverbond is 
vandaag een open vereniging die van-
uit een sterke visie de dialoog aangaat 
met alle partners, over de muurtjes van 
sectoren heen. We hebben door de jaren 
heen een sterk netwerk gebouwd. Voor 
onze leden bieden we een accurate en 
toegankelijke dienstverlening. Ik ben 
ook tevreden over de manier waarop 
wij het thema zorginnovatie mee op 
de agenda hebben gezet. Als mede-
oprichter van Verso kon ik de social 
profit sector bovendien op belangrijke 

fora introduceren. Ik ben misschien nog 
het meest fier op de zes à zeven socia-
le akkoorden die ik mee onderhandeld 
heb. Die akkoorden betekenden stappen 
voorwaarts op drie sporen: de loon- en 
arbeidsvoorwaarden in onze sector gin-
gen erop vooruit, voor onze gebruikers 
kwam er een uitbreiding van het aanbod 
en de kwaliteit van de dienstverlening 
werd versterkt.

Delaruelle: Het Vlaams Welzijnsver-
bond staat er en wordt erkend als een 
ernstige partner. Ik ben Frank erg dank-
baar voor het gedreven team dat hij me 
nalaat. Ik mag elke dag ervaren hoe 
sterk de mensen van het Vlaams Wel-
zijnsverbond doordrongen zijn van het 
idee dat wij ten dienste staan van onze 
leden en dat we in dialoog, constructief 
en vanuit een visie moeten werken.

Cuyt: We zijn meer dan een syndicaat 
van werkgevers. Ik zie het Vlaams Wel-
zijnsverbond als een sparringpartner 
van de overheid. Goede beleidsvorming 
is het doel dat we samen voor ogen hou-
den.

Welke accenten wil het Vlaams Wel-
zijnsverbond de komende jaren leg-
gen?
Delaruelle: We werken voort op het 
spoor dat Frank en ons bestuur uitge-
stippeld hebben. Er is een nieuw be-
leidsplan voor de periode 2016-2020 in 
ontwikkeling. In het najaar worden onze 
leden daarover geconsulteerd. Het zijn 
dus onze leden die de accenten zullen 
bepalen.



Hendrik Delaruelle en Frank Cuyt: 
“We evolueren naar een echt sociaal 
ondernemerschap. De hamvraag is: 
hoe sociaal kunnen we blijven en hoe 
ondernemend moeten we worden?”

7   |   juli 2015
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Maar u hebt ongetwijfeld ook eigen 
stokpaardjes?
Delaruelle: Twee elementen zijn cruciaal 
voor mij. Ten eerste moeten we een or-
ganisatie blijven die gedreven wordt door 
waarden. In essentie gaat het voor ons 
over het welzijn van mensen. Het char-
ter dat we met onze leden over sociaal 
ondernemerschap hebben ondertekend, 
is voor mij van fundamenteel belang. Sa-
men zetten wij in op ‘welzijnsmaximali-
satie’, niet op ‘winstmaximalisatie’.

Ten tweede hecht ik veel belang aan een 
langetermijnvisie. In plaats van ons-
zelf te verliezen in de waan van de dag, 
moeten we procesmatig en met heldere 
doelstellingen voor ogen tewerk gaan: 
stap voor stap, met regelmatige terug-
koppelingen en momenten van dialoog. 
De snelste route is niet altijd de beste. 
Soms moet je even halt houden of een 
omweg maken om iedereen mee te heb-
ben. Zolang we maar ons uiteindelijke 
doel voor ogen houden.

Welke hot topics in de sector houden u 
’s nachts wakker?
Delaruelle: Die zijn best talrijk (lacht). 
Ik denk bijvoorbeeld aan de zesde 
staatshervorming, de Vlaamse Sociale  
Bescherming, een aangepast werk-
beleid, de Vlaamse begroting 2016 en 
mogelijke besparingen, de persoonsvol-
gende financiering, de uitdagingen in de 
kinderopvang …

Cuyt: De komende vijf jaar zal zeker 
de Vlaamse Sociale Bescherming hoog 
op de agenda blijven staan. Vlaande-
ren heeft de ambitie om de huidige 
zorgverzekering voor niet-medische 
zorgen uit te breiden tot een soort van 
sociale zekerheid voor zorg en welzijn. 
Dat past in de zesde staatshervorming 
en de overgekomen bevoegdheden. Je 
kan je afvragen of zo’n Vlaamse Soci-
ale Bescherming nodig is, aangezien 
de sociale zekerheid federaal is. Toch 
moet Vlaanderen dit doen. Elk niveau 

heeft zijn verantwoordelijkheden en zijn 
opdrachten: de steden en gemeenten, 
de gemeenschappen en gewesten én 
het federale niveau. Uiteindelijk moet 
de Vlaamse Sociale Bescherming alle 
tegemoetkomingen vanuit Vlaande-
ren omvatten: de zorgverzekering, de  
basisondersteuning aan personen met 
een handicap, de tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden, de vergoeding voor 
hulpmiddelen, het revalidatiebeleid en-
zovoort. Dat alles is heel ambitieus van 
opzet en het Vlaams Welzijnsverbond 
moet daarin zijn rol spelen.

Delaruelle: Er dienen zich ook oppor-
tuniteiten aan. Nu het ouderenbeleid 
overgeheveld wordt naar Vlaanderen, 
ontstaan daar nieuwe mogelijkheden. 
Laat ons werk maken van deze positie-
ve kansen. Ik denk ook aan de ruimere 
bevoegdheden in het jeugdsanctierecht, 
dat nu mee in het jeugdbeleid opgeno-
men kan worden.

Cuyt: Net omwille van dat soort oppor-
tuniteiten moet de zesde staatshervor-
ming wat mij betreft een kans krijgen. 
In tegenstelling tot Guy Tegenbos (zie 
Zorgwijzer 52, red.) vind ik een zevende 
staatshervorming niet meteen aan de 
orde. Ook ik betreur dat de financiële 
tegemoetkomingen voor personen met 
een handicap niet zijn overgedragen. En 
ook ik vind dat deze staatshervorming 
niet het einde van het verhaal mag zijn. 
Maar laat ons eerst werk maken van wat 
nu op tafel ligt. 

Mensen met zorgvraag staan 
centraal
Over het jeugdbeleid gesproken: er 
was onlangs weer beroering over de 
Integrale Jeugdhulp. Wat is jullie visie 
hierover?
Delaruelle: Samen met onze leden blij-
ven wij achter de doelstellingen van het 
decreet staan. Dat we over de sectoren 
heen moeten samenwerken en geza-

menlijk de Integrale Jeugdhulp, waar-
onder de crisishulp, gestalte moeten 
geven, daarover is iedereen het eens. 
Toch zijn we ook bezorgd. De hele ma-
chinerie achter de Integrale Jeugdzorg 
is te complex. Er zijn te veel regels en 
die beknotten een vlotte werking. We 
moeten de zorgverleners meer vertrou-
wen geven en we vragen een grondige 
bijsturing van de Integrale Jeugdhulp in 
die zin. (Ondertussen heeft minister Van-
deurzen zo’n grondige bijsturing ook aan-
gekondigd, red.). De processen moeten 
korter, de indicatiestelling moet sneller, 
de controle moet steekproefsgewijs… 
Bovendien mag de specificiteit van min-
derjarigen niet worden vergeten.

We zijn overigens ook blij met de recen-
te Gids naar een nieuw geestelijk gezond-
heidsbeleid voor kinderen en jongeren. De 
logische connectie tussen geestelijke 
gezondheidszorg, welzijn en onderwijs 
wordt eindelijk bekrachtigd. Daarvoor 
worden best geen nieuwe circuits in het 
leven geroepen; er bestaan al intersec-
torale netwerken binnen welzijn.

Cuyt: De Integrale Jeugdhulp werkt de 
vele schotten weg die het doelgroepen-
beleid installeerde. Dat is een goede 
zaak. We moeten elkaar geen vliegen 
afvangen: we staan voor een gemeen-
schappelijke opdracht, over alle secto-
ren heen. Als je weet dat de helft van de 
kinderen in de bijzondere jeugdhulp met 
geestelijke problemen kampt, begrijp 
je onmiddellijk dat geestelijke gezond-
heidszorg en jeugdzorg hand in hand 
moeten gaan. Regels en flessenhalzen 
die de continuïteit van de hulp in de weg 
staan, moeten zo veel mogelijk worden 
weggewerkt.

Meer regie
Een ander actueel thema is de per-
soonsvolgende financiering, die er al-
licht ook in de ouderenzorg zit aan te 
komen. Hoe zijn jullie ervaringen hier-

Door de persoonsvolgende financiering zullen 
voorzieningen meer dan ooit hun best moeten 
doen op de "markt van de zorg". Er komt een 

opwaartse druk die tot meer kwaliteit zal leiden
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mee in de sector van personen met een 
handicap?
Delaruelle: De persoonsvolgende fi-
nanciering geeft mensen meer regie in 
handen en dat principe ondersteunen 
wij. Maar momenteel wordt dit debat 
soms doorkruist door het discours over 
schaarste. Het persoonsvolgend budget 
moet voldoende groot zijn om mensen 
toe te laten om kwaliteitsvolle zorg te 
organiseren of in te kopen. De wacht-
lijsten zullen er niet mee verdwijnen. In-
vesteringen blijven noodzakelijk; daar-
over mag geen twijfel bestaan. Dat geldt 
evenzeer voor de ouderenzorg. Ook daar 
zal het debat gevoerd moeten worden.

Zal de persoonsvolgende financiering 
bij de voorzieningen leiden tot een her-
tekening van het landschap? Moeten de 
voorzieningen zich herpositioneren?
Delaruelle: De transitie waarin onze 
voorzieningen zich vandaag bevinden 
is nooit gezien. We evolueren naar een 
echt sociaal ondernemerschap. De 
hamvraag is: hoe sociaal kunnen we 
blijven en hoe ondernemend moeten we 
worden? De uitdagingen zijn groot. Men-
sen met een zorgvraag worden meer en 
meer in de richting van reguliere dien-
sten gestuurd. Dat gebeurt zowel in het 
onderwijs, met het M-decreet, als in de 
zorg. Het is echter maar de vraag of de 
maatschappij daar klaar voor is. Zonder 

een breed maatschappelijk draagvlak 
wordt het moeilijk.

Voor de voorzieningen betekent het ook 
dat ze zich anders moeten organiseren 
en een ander beleid moeten voeren. De 
financiering van de voorzieningen zal 
in de toekomst niet langer grotendeels 
rechtstreeks van de overheid komen, 
maar via de vele honderden zorgvra-
gers, elk met hun eigen noden en ver-
wachtingen en een specifieke context. 
De persoonsvolgende financiering wordt 
nu ingevoerd voor volwassenen. In een 
volgende stap moet die uitgebreid wor-
den naar minderjarigen.

Cuyt: Positief aan de persoonsvolgende 
financiering is dat voorzieningen meer 
dan ooit hun best zullen moeten doen op 
de ‘markt van de zorg’. Er komt een op-
waartse druk die tot meer kwaliteit van 
dienstverlening zal leiden. De ouders 
van kinderen met een beperking zijn bij-
zonder kieskeurig en veeleisend.

Delaruelle: En terecht! Het moeilijkste 
aan dit hele verhaal blijft voor mij het 
not-in-my-backyard-syndroom. Inclusie 
mag geen illusie worden. De hele maat-
schappij moet mee, inclusief het onder-
wijs en de arbeidsmarkt. Om hiervoor 
voldoende draagvlak te creëren zullen 

inspanningen nodig zijn, geen besparin-
gen. Toch gaat dit debat volgens mij niet 
alleen over middelen, maar ook over  
attitude en mentaliteit.

Ook de sector van de kinderopvang is 
grondig gewijzigd met het nieuwe de-
creet. Tevreden hierover?
Cuyt: De statuten en werkvormen wer-
den gerestyled, maar het decreet laat 
nog een aantal vragen open. De bui-
tenschoolse opvang zit er bijvoorbeeld 
niet in vervat, terwijl die voor heel wat 
ouders net erg belangrijk is.

Delaruelle: Inderdaad, het nieuwe de-
creet vertrekt vanuit een globale visie. 
We kijken reikhalzend uit naar de Vlaam-
se conceptnota over buitenschoolse 
kinderopvang. In deze context wordt het 
debat over het niveau van de beleids-
aansturing gevoerd: blijft dit Vlaams 
of wordt het lokaal beleid? Die discus-
sie baart ons zorgen. Vlaanderen mag 
dit niet loslaten en moet dit minstens 
door financiering en kwaliteitsinspec-
tie blijven opvolgen. Kinderopvang doet 
vandaag ook veel meer dan kinderen 
‘opvangen’; mensen in de kinderopvang 
geven mee vorm aan de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling van kinderen. Rede-
nen genoeg om hier grondig werk van te 
blijven maken en de vele goede projec-
ten te koesteren.
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Begin juni ging de veelbesproken web-
site zorgkwaliteit.be online. Daar 
staan voortaan alle resultaten van het 
Vlaams indicatorenproject transparant 
en open voor iedereen. Tenminste, als 
het ziekenhuis daarvoor zijn toestem-
ming geeft. Een groot voorstander van 
die aanpak is alvast het Jan Yperman 
Ziekenhuis in Ieper. Wij gingen erover 
praten met kwaliteitscoördinator Eddy 
Delporte, hoofdgeneesheer Lieven Al-
laert en communicatieverantwoordelij-
ke Els Ingelaere.

ZORGKWALITEIT.BE

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS OVER KWALITEIT, TRANSPARANTIE EN WEBSITE ZORGKWALITEIT.BE

“Elke indicator nodigt uit tot  
een leerproces”

“Ons kwaliteits- en patiëntveiligheids-
beleid is de jongste jaren in een stroom-
versnelling gekomen”, vertelt kwali-
teitscoördinator Eddy Delporte. “Een 
eerste mijlpaal was in 2007 de incentive 
van de FOD Volksgezondheid voor het 
contract ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’. 
De middelen daarvoor zorgden voor een 
boost en maakten het kwaliteitsbeleid 
minder vrijblijvend. Een tweede mijl-
paal kwam er op Vlaams niveau met het 
kwaliteitsdecreet, het accreditatiever-
haal en de nieuwe manier van inspectie. 

De ondersteuning vanuit Icuro heeft de 
dynamiek mee versterkt. Wij willen niet 
alleen resultaten meten, wij willen er 
effectief iets mee doen.” 

“In 2010 is de communicatiedienst van 
start gegaan”, sluit beleidsmedewer-
ker pr & communicatie Els Ingelaere 
aan. “Ook dat had onder meer met het 
kwaliteitsbeleid te maken. Alles hangt 
samen. Wie stappen vooruit zet op het 
gebied van kwaliteit, moet ook mee zijn 
met communicatie. Daarom hebben wij 
in het ziekenhuis een ’comité zorgeva-
luatie en communicatie’ opgericht met 
artsen, de kwaliteitscoördinator en de 
communicatiedienst. Vier keer per jaar 
komen we samen. Bovendien tonen de 
media hiervoor belangstelling. Voor je 
het weet, hangen ze aan de telefoon of 
duiken ze op in het onthaal. Het is be-
ter om daar proactief op in te spelen en 
goed voorbereid te zijn.”

“Toen in december 2013 de eerste in-
dicatoren over de borstkliniek bekend 
werden, zijn we in snelheid gepakt. Ge-
deeltelijke resultaten stonden al in de 
kranten nog voor we zelf op de hoogte 
waren. Het Jan Yperman Ziekenhuis 
werd toen niet vermeld in die eerste 
krantenartikels, wat voor de journalisten 
reden genoeg was om ons te interpelle-
ren: ‘Hoe komt het dat jullie resultaten 
niet openbaar zijn gemaakt? Waren de 
cijfers niet goed?’ Dat is een leerproces 
geweest, voor iedereen. Nu krijgen we 
als ziekenhuis eerst de cijfers en krijgen 
we tijd om waar nodig nog elementen te 
duiden. Een naakt cijfer vertelt op zich 
niet zoveel. Een juiste interpretatie zal 
altijd moeilijk blijven, zeker voor de mo-
dale burger”, zegt Eddy Delporte.

Eddy Delporte, Els Ingelaere en  
dr. Lieven Allaert: “Alles hangt 
samen. Wie stappen vooruit zet op 
het gebied van kwaliteit, moet ook 
mee zijn met communicatie.”



“Patiënten en bezoekers verwachten 
meer en betere communicatie van elk 
ziekenhuis”, weet Els Ingelaere. "Ook op 
het gebied van indicatoren. De uitdaging 
is om mensen die indicatoren juist te la-
ten interpreteren. Dat is niet evident.”

Gezonde concurrentie
“Toch zijn cijfers uitermate belangrijk”, 
zegt hoofdarts Lieven Allaert. “Voor de 
bevolking, voor de media, maar ook voor 
de artsen. Het belangrijkste is evenwel 
om daaraan verbeteracties te koppelen. 
Elke indicator nodigt uit tot een leerpro-
ces, tot actie. Het perfecte ziekenhuis be-
staat niet. Cijfers en indicatoren dienen 
ook niet om rankings op te maken. Daar-
mee schiet niemand iets op. We moeten 
ons volledig richten op kwaliteitsverbe-
tering. Als er ergens een probleem is, 
kan een indicator het ziekenhuis wakker-
schudden. Zo’n signaal moeten we posi-
tief benaderen, als een kans om ermee 
aan de slag te gaan. Patiënten zouden op 
de een of andere manier ook moeten le-
ren om cijfers te lezen. Het ligt allemaal 
heel gevoelig. Vandaar het grote belang 
van een communicatiedienst. Ik snap de 
media: ze hebben een maatschappelijke 
opdracht. Maar tot die opdracht hoort 
ook het in de juiste context plaatsen van 
informatie. En dat is niet altijd gemak-
kelijk. Ook de interne communicatie is 
belangrijk. Wij werken al acht jaar aan 
een datawarehouse en we gebruiken in-
tensief een Balanced Score Card, zowel 
op directieniveau als op afdelings- en 
dienstniveau. Accreditatie met interne 
audits, VIP², de Balanced Score Card… het 
vormt allemaal één verhaal, één cultuur 
van kwaliteit en van voortdurend beter 
worden.”

“Een beetje gezonde concurrentie op 
dat vlak helpt ook”, lacht Eddy Delporte. 
“Op elke afdeling hebben we een kwali-
teitsmuur geïnstalleerd. Daarop staan 
de afspraken over de lopende acties en 
publiceren we de indicatoren, bv. over 
handhygiëne of de identificatie van pati-
enten. Die resultaten delen we onder de 

afdelingen. Dat zet de medewerkers aan 
om beter te worden en om het even goed 
te doen als de beste afdeling van het 
ziekenhuis. Ook hier zie je hoe het open-
baar maken van gegevens een positieve 
stimulans kan zijn. Voorwaarde is dat er 
een goede cultuur is: no shame no blame. 
Het is niet de bedoeling om mensen of 
afdelingen met de vinger te wijzen. Ons 
enige doel is om nog beter te worden.”

Cultuuromslag
“Het accreditatieproces heeft, onder-
steund door communicatie, ontegen-
sprekelijk voor een cultuuromslag ge-
zorgd”, vertelt dr. Allaert. “Er wordt 
vandaag open en transparant over kwa-
liteit gepraat. Goed scorende afdelingen 
kloppen zich niet op de borst, maar zijn 
veeleer een baken voor de andere afde-
lingen. Hetzelfde geldt op ziekenhuis-
niveau: stel dat een nabijgelegen zieken-
huis beter scoort dan het Jan Yperman 
Ziekenhuis, dan zal dat voor ons een sti-
mulans zijn om een tandje bij te steken. 
Het is de grote verdienste van minister Jo 
Vandeurzen om die mindset gerealiseerd 
te hebben.”

“Je kunt dat doortrekken op allerlei ter-
reinen”, beaamt Els Ingelaere. “Stel dat 
onze website minder mooi scoort, dan 
kunnen we op zoek gaan naar goede 
praktijkvoorbeelden. De cultuur tussen 
de ziekenhuizen is mee geëvolueerd. We 
delen meer dan vroeger onze ervaringen, 
onze goede praktijken en onze oplossin-
gen.”

“Dat is ook onze maatschappelijke op-
dracht”, vindt dr. Allaert. “We werken 
met publieke middelen en dus zijn we het 
aan de samenleving verplicht om onze 
kennis te delen en elkaar te helpen.”

Website zorgkwaliteit
En hoe is de lancering van de website 
www.zorgkwaliteit.be ervaren in het Jan 
Yperman Ziekenhuis? Eddy Delporte: 
“Wij namen deel aan de voorbereiding 
als pilootziekenhuis. Positief zijn onder 

meer de toelichtingen die elk ziekenhuis 
nu bij de eigen resultaten kan geven, de 
link naar de eigen website, de goede in-
formatie in de juiste context…”

“Ja, wij zijn tevreden met het resultaat”, 
zegt ook Els Ingelaere. “De vraag blijft 
natuurlijk hoe de media en de bevolking 
daarmee in de toekomst zullen omgaan. 
Het lijkt me toch allemaal niet zo evident. 
Daarom zullen we als ziekenhuis blijven 
investeren in meer en betere commu-
nicatie, ook naar de media. Dat loont. 
Proactief communiceren is niet altijd 
evident, maar je moet openstaan voor 
alle vragen en relaties uitbouwen met 
de pers. Het is een andere manier van 
werken. We moeten ook leren om een 
negatieve boodschap te brengen, maar 
dan wel tegen de juiste achtergrond. Het 
is hoe dan ook beter om de regie altijd 
in eigen handen te houden en daarvoor 
moet je zelf het initiatief nemen.”

“Het blijft soms moeilijk”, meent Els 
Ingelaere. “Begin mei kregen we een 
schitterend rapport van de Zorginspec-
tie na een onaangekondigd bezoek over 
het internistisch zorgtraject. Er was één 
rood licht en dat werd jammer genoeg 
uitvergroot in een krantenartikel. Geluk-
kig konden we de dag erna op de regio-
nale televisie WTV zelf meer toelichting 
geven. Negatief nieuws is niet alleen 
sneu naar de buitenwereld toe, het de-
motiveert ook de eigen medewerkers en 
artsen. Maar door een goede en snelle 
reactie op WTV konden we het dreigen-
de negatieve gevoel in de kiem smoren. 
Tegen het weekend was het stormpje al-
weer gaan liggen.”

“Ook de sociale media volgen we nauw 
op”, vervolgt Els Ingelaere. “Als er nega-
tieve reacties komen, dan nemen we me-
teen contact met die persoon. Heel kort 
op de bal spelen is belangrijk. Transpa-
rantie is noodzakelijk, maar verhoogt ook 
je kwetsbaarheid.”

“Tegelijk biedt transparantie heel veel 
opportuniteiten. Het is een enorme 
meerwaarde”, besluit dr. Allaert.
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Hoofdarts Lieven Allaert van het Jan 
Yperman Ziekenhuis volgde dit acade-
miejaar een masteropleiding in het ma-
nagement en het beleid van de gezond-
heidszorg aan de KU Leuven. Voor zijn 
masterproef nam hij het accreditatie-
traject van het Yperman Ziekenhuis  
onder de loep.

Waarom maakte u uw masterproef over 
het accreditatieproces?
Dr. Lieven Allaert: De JCI-accreditatie 
heeft het ziekenhuis grondig veranderd. 
Er is een ingrijpende cultuuromslag ver-
wezenlijkt. Met mijn masterproef wou ik 
die impact in kaart brengen. Bovendien 
wilde ik deze kennis delen met andere 
ziekenhuizen. Een derde reden was om 
zelf lessen te trekken uit onze ervarin-
gen. We hebben met het ziekenhuis een 
hele weg afgelegd. Dat maakt me fier, 
maar tegelijk heel bescheiden. Ik wil 
de energie die de accreditatie teweeg-
bracht borgen. Ons streefdoel is niet om 
ons klaar te stomen voor een volgende 
accreditatie, wel om klaar te staan voor 
de volgende patiënt.

Wat is nu precies het effect van accredi-
tatie op het ziekenhuis?
Een accreditatie sluipt als het ware je 

MASTERPROEF OVER DE IMPACT VAN ACCREDITATIE OP HET ZIEKENHUIS

“Het doel is niet zozeer om klaar  
te staan voor de volgende accreditatie, wel 

voor de volgende patiënt”

Dr. Lieven Allaert: “Sinds kort stap ik geregeld de kamer van een patiënt 
binnen om even te luisteren. Een gesprek hoeft maar vijftien minuten te 
duren om heel wat informatie op te doen over de beleving van een patiënt.”

organisatie binnen. De impact laat zich 
voelen op alle niveaus: op ziekenhuis-
niveau, op dienstniveau en op het ni-
veau van de individuele zorgverlener. 
Op ziekenhuisniveau is er een nieuwe 
groepscultuur met grote aandacht voor 
communicatie en beleidsinformatie. Er 
is een draagvlak gegroeid voor trans-
parantie. Daardoor werken de structu-
ren beter en werken we doelgerichter. 
Neem het openstellen van het medisch 
dossier voor alle zorgverleners: dat leek 
jarenlang een verre droom, maar van-
daag is het een feit. En dat kan ook niet 
anders: als elk zijn dossier afschermt, 
dan kun je niet de kwaliteit bieden die 
een accreditatie vereist. Het leuke is: 
transparantie lijkt iets besmettelijks. 
We werken niet meer op eilandjes. Er 
komt integratie en accreditatie blijkt 
daarvoor een krachtige hefboom te zijn.

Ook op dienstniveau heeft de accredita-
tie sporen gelaten?
JCI werkt verbindend. Diensten die vroe-
ger zelden samen aan tafel zaten, doen 
dat nu wel. Een mooi voorbeeld is de bi-
otechnische dienst. Terwijl die voorheen 
vaak pas gecontacteerd werd als er iets 
stuk was, wordt de dienst nu nauw be-
trokken van bij de opstart van heel wat 
projecten. Hetzelfde geldt voor de ver-
pleegkundigen of de hoteldienst. We zijn 
allemaal volwaardige partners, elk met 
zijn kennis en zijn deskundigheid. Als we 
samen oplossingen zoeken, komen we tot 
sterkere en breed gedragen resultaten.

En op het individuele niveau?
Daar springt de grote samenhorigheid 
in het oog. We zijn fier op wat we ver-
wezenlijkt hebben en het onderlinge 
respect is groot. De identificatie met het 
geheel is gegroeid. Dat zorgt voor een 
unieke sfeer. We hebben de accredita-
tie begin oktober 2014 gehaald, maar 

het gevoel van trots en samenhorigheid 
is vandaag nog steeds aanwezig. Na-
tuurlijk staat de boog niet meer zo ge-
spannen als toen, maar we laten dit niet 
meer los. Met de Balanced Score Card 
blijven we de kwaliteit van het medisch 
dossier, de operatieverslagen, de ont-
slagbrieven, de handhygiëne…  scherp 
in het oog houden. Ook de stuurgroep 
die het accreditatietraject begeleidde, 
blijft bestaan. Vanaf september komen 
we opnieuw samen. Nu de directe druk 
wat weg is, komen er meer kansen om 
verbetering bottom-up spontaner te  
laten groeien.

In uw masterproef wijst u onder meer 
ook op de bijzondere positie van de art-
sen in dit verhaal?
Artsen werken als zelfstandigen en voe-
len zich soms minder snel betrokken. 
Dat is in de loop van het traject gro-
tendeels gekeerd. Als ziekenhuis moet 
je geduld oefenen en rekening houden 
met de autonomie van de artsen. Het 
is niet haalbaar om iedereen meteen 
aan boord te hebben. Focus niet op de 
non-believers, maar op de voortrekkers. 
Uiteindelijk zuigt JCI iedereen mee.

Ook de patiënt moet nog meer zijn 
plaats krijgen als partner in het kwa-
liteitsbeleid?
We moeten actief luisteren naar pati-
enten. Sinds kort stap ik geregeld de 
kamer van een patiënt binnen. Een ge-
sprek hoeft maar vijftien minuten te du-
ren om heel wat informatie op te doen 
over de beleving van een patiënt. Bin-
nenkort wil ik ook focusgroepen organi-
seren met patiënten die samen met me-
dewerkers vrank en vrij kunnen praten 
over alle aspecten van het ziekenhuis. 
Uiteindelijk voelt niemand beter dan de 
patiënt hoe het is om in het ziekenhuis 
opgenomen te zijn.

ACCREDITATIE
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10 aanbevelingen voor  
een continue opvolging van kwaliteit

Aan het eind van zijn masterproef formuleert dr. Lieven 
Allaert tien aanbevelingen om kwaliteit hoog op de 
agenda te houden en om steeds beter te worden als 
ziekenhuis.

1. Faciliteer het kwaliteitsbeleid door een juiste fit tus-
sen medewerker en organisatie, door vanuit gedeel-
de waarden de artsen te betrekken en door duurza-
me waarden te creëren.

2. Zorg voor een goede borging van de verbetertrajec-
ten, laat geleverde inspanningen niet verloren gaan.

3. Evolueer van quality control naar quality improve-
ment.

4. Laat een stuurgroep prioriteiten vastleggen en doe 
aan risicomanagement.

5. Stimuleer bevlogenheid bij alle stakeholders, o.m. 
door co-creatie, een goede work-life balans en een 
sterke betrokkenheid van de artsen.

6. Word een lerende organisatie en besteed aandacht 
aan vorming en opleiding.

7. Gebruik de Balanced Score Card als een instrument 
voor management en sturing.

8. Werk aan IT-performantie.
9. Kies voor transparante communicatie.
10. Ga voor een adaptief HR-beleid, ook voor de artsen.

Prof. Kris Vanhaecht: “Je kunt een voetbalmatch 
gewonnen hebben, maar toch drie slechte passes 
gegeven hebben: doe daar iets mee.”

Prof. Kris Vanhaecht was als promotor van de mas-
terproef van dr. Allaert nauw betrokken bij het onder-
zoek. Meer zelfs, hij begeleidde als objectief buiten-
staander de focusgroep hierover in het Jan Yperman 
Ziekenhuis. Voor prof. Vanhaecht is het trouwens voor 
alle ziekenhuizen aangeraden om een grondige de-
briefing te houden.

“Een accreditatie is een proces dat je als organisatie ge-
zamenlijk doorloopt”, zegt prof. Vanhaecht. “Het gaat niet 
alleen over de ‘sterren’ op het einde van het traject, maar 
evenzeer over het proces zelf. Het label is de kers op de 
taart. Het gevaar is trouwens reëel dat de taart nadien 
weer inzakt. Hoe je de resultaten borgt en de aandacht 
voor kwaliteit warm houdt, is een erg relevante vraag.”

“Qua methodiek kozen we voor een groepsdiscussie, via 
de metaplanmethode, met vijftien medewerkers uit alle 
geledingen van het ziekenhuis. Omdat dr. Allaert betrok-
ken partij was, heb ik die focusgroep als buitenstaander 
begeleid.”

Debriefing
“De groepsdiscussie gold als een debriefing en was een 
positieve ervaring. Ik kan elke organisatie zo’n debriefing 
aanraden. Als buitenstaander kon ik af en toe ‘domme’ 
vragen stellen: ‘Waarom hebben jullie dat zo gedaan?’ 
‘Zijn er ook conflicten geweest tijdens het proces?’ Dat 
zijn vragen die een insider moeilijker kan stellen, omdat 
hij betrokken partij is. Op die manier dreigen zaken on-
besproken te blijven, terwijl ze net heel leerrijk kunnen 
zijn.”

“De impact van een accreditatie is niet te onderschatten. 
Hoe voelen mensen zich erbij? Om de discussie open te 
houden, hebben we elke deelnemer in een eerste ron-
de zijn verhaal laten doen. Pas daarna hebben we ge-
zamenlijk naar conclusies toe gewerkt. Ook daar weer 
is het proces even belangrijk als de conclusies zelf. Het 
is waardevol om samen werkpunten te bepalen. Je kunt 
een voetbalmatch gewonnen hebben, maar toch drie 
slechte passes gegeven hebben: doe daar iets mee.”

“Een debriefing hoort bij goede communicatie. Zeker ook 
als een accreditatie niet gehaald zou worden. Open com-
municatie is cruciaal.”

PROMOTOR PROF. KRIS VANHAECHT

“Een goede debriefing  
is erg waardevol”
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CONGRES FLANDERS’ CARE DOET IDEEëN BLOEIEN

Onlinehulpverlening voor zorg en 
welzijn definitief uit de startblokken

Apps, sociale media en andere online-
tools zijn al lang niet meer het exclusie-
ve speelterrein van hippe vogels. Elke 
dag bewijzen ze hun nut thuis, onder-
weg, op kantoor en op school. Ook hulp-
vragers gebruiken graag onlinemedia 
en hulpverleners beginnen ze ook meer 
in de vingers te hebben. Hoe zorg- en 
welzijnsorganisaties, de Vlaamse over-
heid en onderzoekers elkaar vinden in 
hun enthousiasme om van deze tools 
werk te maken, werd duidelijk op het 
congres ‘Onlinehulp voor welzijn en ge-
zondheid’, dat Flanders’ Care op 3 juni in 
Mechelen organiseerde.

“Onlinehulpverlening heeft een niet te 
onderschatten meerwaarde”, benadruk-
te Philippe Bocklandt, die bij Artevelde-
hogeschool doceert en projecten op-
zet over onlinehulp in de welzijns- en 
gezondheids sector. “We verruimen en 
verdiepen hiermee de zorgverlening. 
Onlinetools kunnen gebruikt worden om 
cliënten te informeren, om met hen te 
communiceren en om hen te ondersteu-
nen met bijvoorbeeld zelftests, online-
dagboekjes en aanmeldingstools. Niet 
minder dan 344 welzijnsorganisaties en 
zorgvoorzieningen hebben vandaag een 
onlinehulpaanbod en drie op de vier or-
ganisaties in de sector koesteren plannen 
om hun onlinehulp uit te breiden. Online-
hulp zit dus meer en meer verweven in 
onze manier van hulpverlening. Het gaat 
om blended hulp waarbij face-to-facehulp 

en onlinehulp met elkaar geïntegreerd 
worden.” Bocklandt en zijn onderzoeks-
groep spelen vanaf begin 2016 ook in op 
die trend met een nieuwe opleiding  (zie 
kader). “Zorg- en gezondheidsorganisa-
ties mogen deze boot niet missen. Onli-
nehulp verdient een professionele aan-
pak”, beklemtoonde Bocklandt.

Complementair en  
ondersteund
Tijdens zijn keynote speech borduurde 
Vlaams minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin Jo Vandeurzen verder 
op die vaststellingen. “Innovaties op het 
vlak van onlinehulpverlening zijn niet al-
leen een pluim op de hoed van organisa-
ties, maar moeten zorgvragers helpen. Ik 
zie onlinehulpverlening als complemen-
tair aan de zorgverlening van vandaag. 
Bovendien is het een onderdeel van een 
stevig preventiebeleid”, stelde Vandeur-
zen. Nu is volgens de minister de tijd 
aangebroken om ervaringen te bunde-
len, ideeën te stroomlijnen en een kader 
te creëren.

“Via onlinehulp zullen we de wachtlijsten 
niet wegtoveren. Maar dat wil niet zeg-
gen dat we niet verder moeten inzetten 
op deze piste.” Dat minister Vandeurzen 
organisaties graag een duwtje in de rug 
geeft om hun onlinehulpaanbod (verder) 
uit te bouwen, bleek uit de verschillende 
beleidsacties die hij lanceerde. Zo kon-

digde hij onder meer een intersectoraal 
aanspreekpunt voor onlinehulp (zie ka-
der) aan en wil hij dat een basisvorming 
voor directie en middenkader en een 
sociale kaart van het onlinehulpaanbod 
ontwikkeld worden. Verder toonde hij 
zich ook een pleitbezorger om bestaande 
ontwikkelingsfondsen toegankelijk(er) 
te maken voor onlinehulpprojecten in de 
zorg- en welzijnssector en om incentives 
te voorzien voor onlinehulp (zie kader). 
Daarnaast wordt een scriptieprijs voor 
onlinehulp gelanceerd.

Praktijkvoorbeelden
Samen met de 280 deelnemers van het 
congres testte minister Vandeurzen 
graag enkele onlinetools zoals www. 
alcoholhulp.be, www.gokhulp.be en 
www.cannabishulp.be. Tijdens andere 
sessies werd dieper ingegaan op bij-
voorbeeld ethische vragen, samenwer-
king met bedrijven, mediawijsheid en 
e-mail- en chatvaardigheden. Deelne-
mers konden ook het verhaal leren ken-
nen achter zorgapplicaties die vandaag 
gebruikt worden zoals beeldbellen, een 
dynamische gps voor personen met een 
handicap, virtueel straathoekwerk en on-
linedagboeken voor onder meer de gees-
telijke gezondheidszorg.

De presentaties van het congres zijn te vin-
den op www.flanderscare.be/nl/themas/
onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid.

“Zorg- en gezondheidsorganisaties  
mogen deze boot niet missen.”
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Niet minder dan 280 deelnemers kregen tijdens het  
congres te zien en te horen hoe zorg- en  

welzijnsorganisaties, Vlaams minister Jo Vandeurzen en  
onderzoekers hun schouders zetten onder onlinehulpverlening.

Om naar uit te kijken …

1. Nieuwe postgraduaatopleiding  
‘Onlinehulp voor welzijn en gezondheid’
In samenwerking met hogeschool UC Leuven- 
Limburg start Arteveldehogeschool in februari 2016 
met de postgraduaatopleiding ‘Onlinehulp voor wel-
zijn en gezondheid’. Welzijnswerkers, zorgverstrek-
kers en leidinggevenden verdiepen zich één acade-
miejaar lang in onlinemogelijkheden en digitale tools 
die in hulpverlening en zorg gebruikt kunnen worden. 
Meer informatie is te vinden op www.arteveldehs.be/ 
postgraduaat-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid.

2. Intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp
Begin 2016 wordt vanuit de Vlaamse overheid een in-
tersectoraal aanspreekpunt opgericht waar iedereen 
met vragen over onlinehulpverlening terecht kan. Het 
aanspreekpunt zal de knowhow over onlinehulp bun-
delen die momenteel verspreid zit over organisaties, 
koepelverenigingen en steunpunten in de verschillen-
de sectoren en hogescholen.

3. Financiële incentives voor de ontwikkeling van 
online hulp
De Vlaamse overheid voorziet ontwikkelingsincenti-
ves voor kleine en grotere projecten om onlinehulp te 
ontwikkelen en te implementeren. Zo krijgen organi-
saties een extra impuls (bijvoorbeeld 5.000 euro voor 
een pilootproject) om programma’s of licenties aan 
te kopen, kunnen ze begeleiding krijgen bij de imple-
mentatie van onlinehulp en kunnen ze toepassingen 
ontwikkelen. Minister Vandeurzen ijvert er ook voor 
dat bestaande subsidiëringskanalen en -fondsen (bij-
voorbeeld IWT-projecten) toegankelijk blijven voor de 
zorg- en welzijnssector en hun onlineprojecten.
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“De toestroom overtreft al onze scena-
rio’s”, vertelt David Larmuseau van Zorg-
groep Eclips. Op 1 juni dit jaar ging de 
zorggroep van start met onlinehulpver-
lening voor geestelijke gezondheidszorg. 
Zorggroep Eclips slaat daarmee een nieuw 
pad in en wil het aanbod van geestelijke 
gezondheidszorg in Vlaanderen en Brus-
sel aanvullen. Ondertussen maken ook de 
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG) werk van een onlinehulpplatform.

“Mensen moeten soms maanden wach-
ten op hulp. Met onze onlinehulpverlening 
willen we daarvoor een oplossing bieden”, 
vertelt Larmuseau. “In totaal werden via 
onze tool al 520 behandelmodules opge-
start en elke dag krijgen we nieuwe aan-
vragen binnen. In één week tijd hadden 
13.500 mensen de module aangeklikt. We 
zijn zelf ietwat verbaasd over welke vaart 
dit loopt.”

Met zijn gratis onlinehulpverlening ver-
strekt Zorggroep Eclips informatie en 
begeleiding aan cliënten ouder dan acht-
tien jaar die worstelen met onder meer 
depressie, rouw- en verliesverwerking, 
burn-out, angsten, paniek, piekeren en 
slaapproblemen. “We richten ons niet op 
mensen die kampen met middelenmis-
bruik of seksueel afwijkend gedrag. Wie 
zich registreert, krijgt onlinemodules met 
informatie, filmpjes, voorbeelden en oe-
feningen aangeboden. Na hun oefeningen 
krijgen cliënten feedback en coaching. We 
werken meestal op maat van de cliënt en 
zijn elke dag 24 uur op 24 bereikbaar. Waar 
nodig verwijzen we cliënten door naar een 
zorgvoorziening of naar een CGG.”

“Hopelijk zal het portaal 
uit ons proefproject uitein-
delijk ook zijn weg vin-
den in de ruime Vlaamse 
welzijns- en gezondheids-
zorg.”

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG NEEMT  
HET VOORTOUW IN ONLINEHULP

“We willen een oplossing bieden 
voor de grote zorgvraag”

Oranje boven
Tot nog toe spitste Zorggroep Eclips zich 
voornamelijk toe op thuisverpleging,  
ouderen- en gezinszorg. “Vanuit onze 
thuisverpleging stelden we echter vast dat 
er een grote nood aan geestelijke gezond-
heidszorg leeft”, licht Larmuseau toe. De 
groep laat zich bijstaan door Emergis, een 
voorziening voor geestelijke gezondheids-
zorg in Zeeuws-Vlaanderen, en Minddis-
trict, een andere Nederlandse partner die 
onlinetoepassingen in de geestelijke ge-
zondheidszorg aanbiedt. “Nederland is op 
dit gebied een rijke inspiratiebron”, stelt 
Larmuseau.

Ook de Centra voor Geestelijke Gezond-
heidszorg zoeken voor hun onlinehulp-
projecten onze noorderburen op. “In sep-
tember starten we met een pilootproject 
waarbij vijf CGG Client360, een digitaal cli-
entenportaal dat in Nederland ontwikkeld 
werd, uitproberen”, vertelt Nico De fauw, 
algemeen directeur van CGG PassAnt, dat 
het voortouw neemt in het project. CERA 
en de Vlaamse overheid staan samen in 
voor de financiering van het proefproject. 
“We zien het portaal als een schil rond het 
elektronische patiëntendossier. Client360 
betrekt de cliënt nauwer bij zijn behan-
deling en ondersteunt de communica-
tie tussen cliënten en hulpverleners via 
chat, videoconsultaties, apps, dagboeken, 
stemmingsmeters enzovoort. We bekij-
ken trouwens of de behandelmodules van 
Minddistrict eveneens geïntegreerd kun-
nen worden in Client360. Vanaf de zomer 
van 2016 zullen alle andere CGG ook het 
platform kunnen gebruiken. Client360 is 
modulair op te bouwen en zal de komende 
jaren verder ontwikkeld worden. Hopelijk 
zal het portaal uiteindelijk ook zijn weg 
vinden in de ruime Vlaamse welzijns- en 
gezondheidszorg.”
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ZORGAMBASSADEUR

Dat haar vorige twee actieplannen over werk in de zorg- en welzijns-
sector intussen vruchten afwerpen, is voor Vlaams zorgambassadeur 
Lon Holtzer allerminst het signaal om op haar lauweren te rusten. In het  
Actieplan 3.0, dat ze recent in opdracht van Vlaams minister van Welzijn 
Jo Vandeurzen opstelde, vervolgt ze vastbesloten haar missie om men-
sen warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector en om die 
zorg efficiënt te organiseren. Vraagstukken worden benoemd en heilige 
huisjes worden  niet uit de weg gegaan. “Ik lig hier regelmatig wakker 
van”, bekent ze. Maar geen nood, Lon Holtzer heeft een plan.

De twee vorige actieplannen vertalen zich stilaan in mooie cijfers. Wel-
ke resultaten springen er voor u uit?
Lon Holtzer: Eerst en vooral: het aantal studenten in alle opleidingen in 
zorg en welzijn is gestegen. Met 17.000 inschrijvingen voor de opleiding 
verpleegkunde bereikten we dit jaar zelfs een historisch hoogtepunt. Ook 
de andere opleidingen zitten in de lift. Ergotherapie bijvoorbeeld behoort 
intussen zelfs niet meer tot de knelpuntberoepen van de VDAB. Ik ben 
ook zeer blij met de inhaalbeweging in de richting thuis- en bejaarden-
zorg. Dat is een trendbreuk.

Hoe staat het vandaag met de vacatures in de sector?
Het aantal vacatures voor verpleegkundigen is de voorbije jaren gaan-
deweg gedaald. De crisis heeft daarin een rol gespeeld, maar ook de in-
stroom is versterkt. Maar we mogen geen victorie kraaien. In maart van 
dit jaar was er voor het eerst sinds 2012 weer een lichte stijging. We we-
ten bovendien dat de komende jaren heel wat extra medewerkers nodig 
zullen zijn. De grote uitstroom van de babyboomgeneratie komt eraan. 
Volgens een studie van prof. Jozef Pacolet wordt de ‘vervangingsvraag’ 
de komende jaren tot negen keer groter dan de ‘uitbreidingsvraag’.

In de thuisverpleegkunde, de ouderenzorg en de geestelijke gezond-
heidszorg neemt het aantal vacatures overigens nog altijd toe. We mo-
gen bovendien niet blind zijn voor de verschillen tussen regio’s en sec-
toren. Zo zijn de cijfers in West-Vlaanderen en Limburg gunstiger dan 
in Vlaams-Brabant en vinden ziekenhuizen nog altijd gemakkelijker 
kandidaten dan voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en de 
ouderenzorg.

Ervaart u als zorgambassadeur zelf ook de groeiende interesse voor 
jobs in de zorg- en welzijnssector?
Zeker en vast. Een belangrijke hoeksteen van onze campagnes zijn de 
inleefmomenten. Iedereen kan een inleefmoment aanvragen via www.
ikgaervoor.be en op die manier in een voorziening proeven van een be-
paalde job of sector. We werken daarvoor ondertussen samen met 335 
voorzieningen in Vlaanderen. Waar we in 2012 maandelijks gemiddeld 
13 aanvragen binnenkregen, kloppen nu elke maand 135 mensen bij ons 
aan.

Onze website heeft vier keer meer bezoekers dan in 2012. In 2014 be-
zochten ongeveer 154.000 mensen www.ikgaervoor.be. Het mag duide-
lijk zijn: onze campagnes leven steeds meer. Dit jaar luidt ons thema: 
‘Pak uit met je talent in de gezondheidszorg’.

LON HOLTZER GAAT ERVOOR

Lon Holtzer: “We hebben 
absoluut een nieuwe  
beroepenstructuur nodig. 
Iedereen weet dat, ieder-
een is het daarover eens. 
Het schoentje begint pas 
te wringen als je de hui-
dige fragmentatie effec-
tief wil aanpakken. Dat is 
nochtans cruciaal.”

“We mogen niet krampachtig vasthouden aan de 
status quo, want dan redden we het niet”
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Ik mag ook de vele lokale initiatieven niet 
vergeten. Sommige initiatieven zijn onwaar-
schijnlijk mooi. Lokale zorgambassadeurs, 
zorgbeurzen, zorgwandelingen, noem maar 
op: in alle provincies worden inspirerende 
initiatieven op touw gezet om mensen warm 
te maken voor een job in de zorg- en wel-
zijnssector.

A woman with a plan
Uw eerste actieplan dateert ondertussen 
van vijf jaar geleden. De context is veran-
derd en daarom ziet ook het Actieplan 3.0 er 
anders uit. Waar liggen de grote accentver-
schuivingen?
Het eerste actieplan focuste vooral op de in-
stroom van verpleegkundigen, verzorgenden 
en zorgkundigen. Het tweede actieplan zette 
verder in op de instroom, maar wou ook een 
aanzet zijn om het personeel efficiënter en 
effectiever in te zetten. Ook een aangepast 
HR-beleid werd toen op de agenda gezet. 
Ondertussen heeft de wereld niet stilge-
staan. We hebben bijvoorbeeld de conferen-
tie ‘Slimmer zorgen voor morgen’ gehad, 
met veel nadruk op ontschotting, generieke 
opleidingen, meer aandacht voor de eerste 
lijn enzovoort. Zorgvoorzieningen en orga-
nisaties herorganiseren zich om de omslag 
te maken van overwegend acute zorg naar 
meer nadruk op langdurige zorg en onder-
steuning. Het Actieplan 3.0 speelt daarop in.

Ook de vermaatschappelijking van de zorg 
hertekent het landschap. Ik zie de vermaat-
schappelijking als een positieve kans om 
de kwaliteit van zorg verder uit te bouwen. 
Mensen krijgen meer de regie in handen en 
dat is mooi, want zij weten vaak heel goed 
wat de ‘juiste zorg’ voor hen is. Ook mantel-
zorgers vervullen een belangrijke rol. Het is 
essentieel om die zelfzorg en die mantelzorg 
te integreren in het grote verhaal. Ze mo-
gen niet naast de professionele zorg staan, 
maar moeten in die zorg meegenomen wor-
den, vanuit de context van de zorgvrager. 
Vermaatschappelijking van de zorg mag in 
geen geval louter het antwoord op een eco-
nomische vraag zijn. Het gaat om kwaliteit 
van zorg en kwaliteit van leven, over autono-
mie, empowerment en respect, én over een 
waardevolle plaats voor iedereen in de maat-
schappij, ook als er beperkingen zijn.

Welke evoluties zijn nog belangrijk om mee 
te nemen in het nieuwe actieplan?
Er vinden verschillende evoluties plaats 
waarmee we rekening moeten houden. Zo is 
iedereen het erover eens dat preventie meer 
aandacht moet krijgen. Ook de toegenomen 
informatisering en de nieuwe technologieën 
moeten we een plaats geven. Vitalink, robot 
Zora, de nieuwe bacheloropleiding tot zorg-
technoloog: ik juich het allemaal toe, omdat 

“Alleen ben ik maar een klein vrouwtje 
dat tegen een olifant duwt; als de 
olifant in beweging moet komen, dan 
moet ik met heel veel andere mensen 
samenwerken. Dat is dan ook de kern 
van het Actieplan 3.0.”
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ik er meer dan ooit van overtuigd ben 
dat we de nood aan ‘meer zorg’ niet al-
leen kunnen oplossen met ‘meer men-
sen’. Er zijn ingrijpender veranderingen 
nodig, structureel en organisatorisch. 

We mogen ook niet blind zijn voor de 
superdiversiteit in onze samenleving. 
Hoe gaan we daarmee om? Tot nu ging 
onze energie vooral uit naar het warm 
maken van mensen van allochtone af-
komst om voor de zorg te kiezen. Maar 
we moeten ook oog hebben voor de 
zorg voor allochtone ouderen. Hier ligt 
nog een grote uitdaging.

Ook het kwaliteitsverhaal mogen we 
niet vergeten: de indicatoren, de toe-
genomen transparantie, de accredite-
ringstrajecten. Al die ontwikkelingen 
hebben een impact op wie of wat een 
zorgverlener vandaag en in de toe-
komst moet zijn en kunnen.

Basissokkel als sleutel
Als deel van de oplossing pleit u ervoor 
om de fragmentatie in de zorg tegen te 
gaan?
Ik heb hierover de voorbije jaren on-
telbare gesprekken en discussies ge-
voerd, met mensen uit alle sectoren, 
het onderwijs, de koepels enzovoort. 
In principe is iedereen het erover eens: 
de huidige fragmentatie is een verspil-
ling van middelen. Maar als we kijken 
naar de feiten, dan kan ik niet anders 
dan vaststellen dat we nog altijd heel 
gefragmenteerd denken. 

We hebben absoluut een nieuwe be-
roepenstructuur nodig. Iedereen weet 
dat, iedereen is het daarover eens. Het 
schoentje begint pas te wringen als je 
de huidige fragmentatie effectief wil 
aanpakken. Dat is nochtans cruciaal.

Welke aanpassingen zou u doorvoeren 
als u carte blanche kreeg?
Om cliëntgericht te werken in zorg 
en welzijn moeten we onze mensen 
meer generiek opleiden en inzetten. 
We moeten op twee sporen werken: 
enerzijds een brede generieke basis en 
anderzijds verregaande specialisaties, 
die uiteraard evenzeer absoluut nodig 
blijven. Er komt de komende jaren een 
zeer grote vraag naar basiszorg op ons 
af; we kunnen die vraag alleen tege-
moetkomen als we ze over meer men-
sen en zorgberoepen kunnen spreiden.

Hiervoor is een update van KB 78 over 
de zorgberoepen nodig. Ik zie dat KB 
niet als een wespennest, maar als een 

deel van de oplossing. Ik ben dan ook 
erg blij dat federaal minister van Volks-
gezondheid Maggie De Block dat KB 
onder handen wil nemen. Het wordt 
een complexe oefening en ik hoop dat 
we er niet al te lang in blijven steken. 
Een nieuwe benadering van de zorgbe-
roepen moet zorgen voor verandering: 
van gefragmenteerde naar integrale 
zorg. Daar ligt de sleutel.

Maar daarvoor moeten nog heel wat 
heilige huisjes sneuvelen?
Eigenlijk niet… Eigenlijk is iedereen het 
in principe eens over de grote lijnen. 
Dat blijkt keer op keer tijdens gesprek-
ken en debatten op alle niveaus. Alleen 
is de ervaring dat de aap vaak pas hele-
maal aan het einde uit de mouw komt. 
Nochtans moeten we KB 78 ook niet 
helemaal loslaten, integendeel. Het KB 
beschermt ook patiënten. We moeten 
streven naar een evenwicht.

Iedere zorgverlener moet op termijn 
een brede basissokkel van taken kun-
nen en mogen uitvoeren?
Inderdaad. Hiervoor moeten we ook 
de opleidingen aanpassen, permanen-
te vorming voorzien en de organisatie 
van de zorg veranderen. Het hangt alle-
maal samen en dat maakt het ingewik-
keld. Maar het is noodzakelijk als we de 
toekomstige zorgvragen willen invul-
len. We mogen niet krampachtig vast-
houden aan de status quo. We hebben 
ontzettend veel ‘basiszorgverleners’ 
nodig. Dat betekent dat opvoeders, er-
gotherapeuten, kinesisten, zorgkundi-
gen en om het even welke zorgverlener 
een aantal basiszorgvragen moeten 
kunnen beantwoorden. Bovenop die 
basiszorg komen dan de specialisaties. 
In alle sectoren groeit de roep naar 
hooggekwalificeerd personeel. Het ene 
spreekt het andere niet tegen. We moe-
ten ons zo organiseren dat alle trapjes 
van de zorg ingevuld worden vanuit een 
integrale aanpak.

In uw boek De 7 privileges van de zorg 
pleit u onder meer voor een hervor-
ming van de HBO5-opleiding.
Laat me ook hierover duidelijk zijn: 
de HBO5-opleiding mag zeker niet af-
geschaft worden. We hebben al die 
waardevolle mensen absoluut nodig 
om de zorgvragen het hoofd te kunnen 
bieden. Hoe dan ook moet de opleiding 
HBO5 tegen 1 januari 2017 een omvor-
mingsdossier indienen om opgenomen 
te worden het hoger beroepsonder-
wijs. De verdeeldheid in het werkveld, 
bij de vakbonden en in het onderwijs 
over welke richting het met de oplei-

ding HBO5 uit moet, is grotendeels een 
kwestie van semantiek. Dat is jammer. 
Mijn voorstel is om te denken vanuit het 
profiel van deze mensen en rekening 
te houden met de evoluerende context 
van de zorg, waarin ontschotting nood-
zakelijk is als we de zorgrelatie en de 
patiënt/cliënt centraal willen stellen. 
Zorgverleners met een HBO5-opleiding 
kunnen prachtig werk doen in functie 
van de ‘mens’ met een behoefte aan 
zorg of hulpverlening, in om het even 
welke context,  de ouderenzorg, de kin-
deropvang, de sector van personen met 
een handicap, het ziekenhuis …  

Een goed plan is het halve werk. Maar 
is de zwakte van het Actieplan 3.0 niet 
dat u nauwelijks middelen hebt en  
bovendien erg afhankelijk bent van heel 
wat beleidsdomeinen en -niveaus?
Het gebrek aan middelen en die afhan-
kelijkheid van overleg ervaar ik per-
soonlijk niet als zwaktes. Eigenlijk ben 
ik er fier op dat we al zo ver geraakt zijn 
zonder al te veel middelen. Precies om-
dat ik geen groot budget heb, kunnen 
de discussies in volle sereniteit verlo-
pen. Voor middelen moeten de mensen 
bij mij niet aankloppen, want ik heb er 
geen. Samenwerking drijft dan ook op 
overtuiging, enthousiasme en oprecht 
geloof in de zaak.

Ook de noodzaak van overleg tussen 
verschillende niveaus zie ik als een 
pluspunt. Geen enkel beleidsdomein 
kan nog op zichzelf bestaan. Het is in-
gewikkeld, maar tegelijk een rijkdom. 
Als de minister van Werk de onvrijwil-
lige deeltijdse arbeid wil aanpakken, 
dan zijn zorg en welzijn direct betrok-
ken partij. Raak je aan KB 78, dan moet 
het onderwijs mee aan tafel. Samen-
werking met andere domeinen is een 
evidentie. Samenwerking zorgt ook 
voor evenwichtige, krachtige en vooral 
breed gedragen oplossingen.

(denkt na) Ik ontken zeker niet dat mijn 
werk als zorgambassadeur heel wat 
uitdagingen kent. Ik lig nog regelmatig 
wakker. Mijn honger om de pijnpunten 
onder de aandacht te brengen en aan 
te pakken, wordt echter alleen maar 
groter. Ik droom er weleens van om in 
plaats van steeds maar puzzelstukjes 
in elkaar te passen, met een wit blad 
te kunnen beginnen. Maar zo werkt 
het natuurlijk niet. Alleen ben ik maar 
een klein vrouwtje dat tegen een olifant 
duwt; als de olifant in beweging moet 
komen, dan moet ik met heel veel an-
dere mensen samenwerken. Dat is dan 
ook de kern van het Actieplan 3.0.
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“De fusie tot AZ Delta was het uitgelezen 
ogenblik voor een strategische oefening”, 
opent dr. Stefan Vandecandelaere, 
directeur kwaliteit en zorginnovatie. “Elk 
ziekenhuis beweert dat het de patiënt 
centraal stelt, maar wat betekent dat dan 
concreet? Een patiëntgericht ziekenhuis 
kan voor mij alleen als je de patiënt echt 
een stem geeft. In de zorgrelatie eerst en 
vooral, maar ook op het ziekenhuisniveau: 
we moeten patiënten een stem geven 
in het beleidsproces. Zij helpen ons de 
juiste vragen te stellen. Parallel met onze 
vernieuwingen pakten Icuro, de Koning 
Boudewijnstichting en UGent uit met hun 
pilootproject ‘stakeholdersoverleg’. Die 
kans konden we niet voorbij laten gaan.”

“Tot nu toe hadden patiënten weinig in-
breng”, meent Dirk Werbrouck, die als 
lid van een patiëntenvereniging aan het 
overleg in AZ Delta deelneemt. “Het 
stakeholdersoverleg (SHO) creëert een 
eerste opening. Het biedt ruimte om iets 
te realiseren, bv. om de patiëntenrech-
ten zichtbaarder te maken. De ervarin-
gen in AZ Delta zijn alvast heel positief. 
Er is een grote bereidheid bij de directie 
om nieuwe wegen in te slaan.”

Eenvoudige zaken
“Het stakeholdersoverleg is heel divers 
samengesteld”, licht dr. Vandecande-
laere toe. “Er zetelen twee vertegen-
woordigers in van een patiëntenvereni-
ging; zij worden ondersteund door het 
Vlaams Patiëntenplatform. Daarnaast 
zijn er twee huisartsen, twee leden van 
het samenwerkingsinitiatief eerstelijns-
zorg SEL (een thuisverpleegkundige en 
een kinesitherapeut) en twee vertegen-
woordigers van de ziekenfondsen. Wat 
de interne stakeholders betreft zijn er 
telkens twee directieleden, bestuursle-
den en ziekenhuisartsen. Vier keer per 
jaar komen we samen. De eerste bijeen-
komst vond plaats in september 2013.”

“Zelf ben ik via het Vlaams Patiënten-
platform in het SHO gekomen”, vertelt 
Dirk Werbrouck. “Ik ben lid van een 
vereniging voor mensen met de ziekte 
van von Hippel-Lindau, een chronische 
aandoening. Het ziekenhuis kan dus niet 
zelf de patiëntenvertegenwoordigers 
kiezen. Dat is sterk en het motiveert mij 
om mijn inbreng te doen en waar nodig 
veranderingen tot stand te brengen. Het 
gaat soms om eenvoudige zaken. Lange 
wachttijden bv. zijn voor veel patiënten 
een doorn in het oog, vooral als ze geen 
informatie krijgen. Ze zitten in de wacht-
zaal, ze zien de arts plots vertrekken en 
niemand komt hen iets zeggen. Dat is 
frustrerend. Met een betere communi-
catie tonen patiënten meer begrip.”

“Dat was voor mij een eye-opener”, be-
kent dr. Vandecandelaere. “Dat soort 
concrete en directe verwachtingen ko-
men zelden aan bod in handboeken.”

Verwachtingen
Bestaat het gevaar niet dat het SHO te 
hoge verwachtingen creëert? “Neen”, 
vindt Werbrouck. “We starten immers 
van nul. Ik heb al veel bijgeleerd. Over 
de ontslagvoorbereiding van een pati-
ent, bijvoorbeeld. Nu ik weet wat daar 
allemaal bij komt kijken, snap ik beter 
wat er gebeurt. Het ziekenhuis van zijn 
kant stelt duidelijke doelen voorop in 
zijn beleidsplan ter verbetering van het 
ontslagbeleid. Dat wordt allemaal heel 
concreet.”

Ook dr. Vandecandelaere vreest niet 
voor te hoge verwachtingen. “Het zie-
kenhuis engageert zich met het SHO 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het SHO 
heeft weliswaar geen beslissingsbe-
voegdheid, maar dat een vertegenwoor-
diging van artsen, directie en raad van 
bestuur mee aan tafel zit, toont de ernst 
waarmee we de dialoog aangaan. Het 
afgelopen anderhalf jaar is vertrouwen 

AZ DELTA IN ROESELARE

“De rijkdom van overleg”

Anderhalf jaar geleden 
startten zes ziekenhuizen 
met het pilootproject 
‘stakeholdersoverleg’ (SHO). 
Die pilootprojecten kaderden 
in de ‘Icuro Governance 
Aanbevelingen’ en werden 
ondersteund vanuit de Koning 
Boudewijnstichting en de 
UGent. Op 12 juni vond een 
studiedag plaats ter afsluiting 
van de pilootfase. Zorgwijzer 
legde naar aanleiding daarvan 
zijn oor te luisteren bij drie van 
de zes pilootziekenhuizen:  
AZ Delta in Roeselare,  
AZ Dimpna in Geel en  
OPZC Rekem.

Pilootprojecten  
stakeholders- 
overleg blikken 
terug

GOVERNANCE
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gegroeid in het SHO. De vertaling naar 
de organisatie duurt soms wat langer. 
Maar elke stap vooruit is een stap in de 
goede richting.”

Belangrijk is de rol van het Vlaams Pa-
tiëntenplatform. Dat helpt niet alleen 
bij de toewijzing van patiëntenvertegen-
woordigers in het SHO, het organiseert 
ook regionale klankbordgroepen, waar 
die vertegenwoordigers kunnen terug-
koppelen naar andere patiënten. “Vanuit 
onze ervaringen kunnen we daar ook 
de complexiteit van een ziekenhuis be-
ter duiden”, zegt Dirk Werbrouck. “We 
weten dat we niet alles meteen kunnen 
verwachten.”

“Toch willen we de verwachtingen niet 
temperen”, zegt dr. Vandecandelaere. 
“Alleen vergen sommige dingen tijd. Je 
kan geen cultuuromslag afspreken en 
als deadline eind oktober vooropstellen. 
Dat werkt niet. Wat je wel kan afspreken, 
is de richting waarnaar gewerkt wordt. 
Sowieso moet je voor elke ingrijpende 
verandering een intern draagvlak cre-
eren bij de artsen en de medewerkers. 
Dat is een werk van lange adem. Maar 
dat de cultuuromslag is ingezet, dat is 
wel al duidelijk.”

“Persoonlijk vind ik dat het ziekenhuis 
daarmee ook mag uitpakken”, meent 
Werbrouck. “Ik besef goed dat het soms 
moeilijk is om iedereen mee te krijgen, 
maar de beweging op zich is positief en 
die hou je niet tegen. We moeten kritisch 
zijn, maar tegelijk positief gestemd. Ik 
merk ook in mijn eigen situatie dat er 
een kentering bezig is. De ziekte van von 
Hippel-Lindau is een zeldzame aandoe-
ning. Veel artsen weten er nauwelijks 
iets over. Vanuit mijn ervaring kan ik 
artsen iets bijbrengen, terwijl de art-
sen vanuit hun kennis mij veel kunnen 
leren. Dat is de rijkdom van overleg: dat 
je kennis kunt delen en win-winsituaties 

5 tips van AZ Delta voor wie een  
stakeholdersoverleg wil organiseren
1. Probeer als ziekenhuis niet te veel te sturen, maar 

laat een open platform ontstaan. De verleiding is 
groot om de touwtjes in handen te houden, maar 
durf los te laten.

2. Werk aan een vertrouwensband.
3. Nodig diverse stakeholders uit aan tafel, maar hou 

één focus: de patiëntgerichtheid.
4. Loop niet te snel van stapel. Neem de nodige tijd, 

kijk vanuit diverse invalshoeken en ga voor concre-
te stappen vooruit.

5. Blijf realistisch én gefocust. Pak liever twee zaken 
goed aan dan twintig dossiers die hangende blijven.

creëert. Dat is mogelijk in de zorgrelatie 
tussen arts en patiënt, maar dus ook op 
het niveau van het ziekenhuis, dankzij 
het stakeholdersoverleg.”

Overgangsfase
Stelt het ziekenhuis zich kwetsbaar op 
door een open dialoog met zijn stakehol-
ders aan te gaan? “Dat ervaar ik alvast 
niet zo”, zegt dr. Vandecandelaere. “Het 
was een bewuste keuze van het zieken-
huis en op langere termijn zorgt de dia-
loog voor een steviger beleid. We voelen 
wel dat het nog wat zoeken is naar een 
structurele inbedding. Het pilootproject 
SHO loopt nu af, maar we gaan er hoe 
dan ook mee verder. Hier en daar zul-
len we bijsturen waar nodig. Zo was het 
allicht geen goed idee om het SHO te 
starten zonder verpleegkundigen aan 
tafel. Mee op vraag van patiënten zullen 

Dr. Stefan Vandecande-
laere en Dirk Werbrouck: 

“Kan je vandaag nog de 
zorg voor patiënten orga-
niseren zonder de patiën-

ten daarin te betrekken? 
Neen dus. We zitten wel 

in een overgangsfase: het 
loopt allemaal nog niet 

zoals het hoort, maar de 
richting is aangegeven.”

we hiervoor trouwens verpleegkundigen 
van op de werkvloer selecteren, geen 
leidinggevenden.”

“Kan je vandaag nog de zorg voor pati-
enten organiseren zonder de patiënten 
daarin te betrekken?”, vraagt Dirk Wer-
brouck retorisch. “Neen dus. We zitten 
wel in een overgangsfase: het loopt al-
lemaal nog niet zoals het hoort, maar de 
richting is aangegeven.”

“Wat mij het meest bijblijft van dit piloot-
project, is het leren denken als patiënt”, 
oppert dr. Vandecandelaere. “Het is 
ondertussen een automatisme gewor-
den: bij elke beleidsbeslissing stel ik de 
vraag: ‘Wat betekent dit voor de patiën-
ten?' Met het SHO is er nu een platform 
waar we ook effectief terechtkunnen 
met dat soort vragen. Dat is een sterke 
basis om op verder te werken.”
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“Wij waren als psychiatrisch overheids-
ziekenhuis nauw betrokken bij de pu-
blicatie over Hospital Governance van 
Icuro”, vertelt administrateur-gene-
raal John Vanacker van OPZC Rekem. 
“Het stakeholdersoverleg was toen een 
van de aanbevelingen. Met het OPZC 
Rekem hebben we een traditie op het 
gebied van patiënten- en familiepartici-
patie. Onze patiënten- en familie raden 
worden geleid door onafhankelijke 
mensen. Er is ook een traditie van in-
spraak en familiewerking op het niveau 
van de zorgeenheden.”

“Binnen het stakeholdersoverleg zijn 
patiënten en familie belangrijke part-
ners, ook al gaat het overleg ruimer. 
In ons stakeholdersoverleg (SHO) zijn 
twee zitjes voorbehouden voor de pa-
tiëntenvereniging, twee voor de fami-
lieledenvereniging en verder telkens 
één voor de vertegenwoordiger van het 
OCMW, de huisartsen, de ziekenfond-
sen, het CAW en de eerste lijn. De ex-
tra dimensie die het SHO voor ons toe-
voegt, is het overleg op strategisch en 
op beleidsniveau.”

Zoekproces
“Je hebt twee types van deelnemers aan 
het SHO. Enerzijds heb je de mensen 
die een organisatie vertegenwoordigen, 
zoals het OCMW of het CAW. Zij zijn 
professioneel betrokken, hebben voor-
kennis en zijn vertrouwd met de verga-
dercultuur. Anderzijds heb je de familie 
en de patiënten. Zij willen impact op het 
beleid, maar zijn technisch minder voor-
bereid. Beide groepen moeten aan hun 
trekken komen. Familie en patiënten 
mogen niet afgeschrikt worden door het 
discours. Zij zijn minder geïnteresseerd 
in de vraag waar het ziekenhuis strate-
gisch over tien jaar moet staan. Het is 
een boeiende oefening om met die twee 
invalshoeken om te gaan. Ja, het is een 
zoekproces.”

“We moeten er ook rekening mee hou-
den dat familie en patiënten niet al-
tijd op één lijn zitten in de psychiatrie. 

Neem een meisje van 19 jaar dat opge-
nomen is: voor de ouders is dat meisje 
‘hun kind’, maar het meisje zelf verkiest 
soms, vanuit haar patiëntenrechten, om 
niet alle informatie aan de ouders door 
te geven. Soms maakt de familie deel uit 
van het probleem. Dat maakt het com-
plex.”

Strategisch is moeilijk
“Voor een goede hospital governance 
is strategische participatie van de sta-
keholders nodig. Wij merken evenwel 
dat het moeilijk is om mensen warm te 
maken voor strategische thema’s. Vaak 
is een concrete vertaling noodzakelijk. 
Dat hangt samen met de verwachting 
van patiënten en familie om resultaten 
te zien van hun inbreng. Vaak komen ze 
met specifieke vragen. Op onze nieuwe 
website in ontwikkeling bijvoorbeeld, 
richten we ons onder meer op de pro-
fessionelen (huisartsen) en niet-pro-
fessionelen (patiënten). De familiever-
tegenwoordigers wilden ook hun eigen 
plaats op de website. Maar wat doen 
we dan met het lief van een patiënt, of 
met een mantelzorger die geen familie 
is? Zo concreet wordt het soms in het 
SHO.”

“Ook op het gebied van het ontslag-
management, de samenwerking met 
de eerste lijn, het herkennen van sig-
nalen… zijn de vragen groot. Patiënten 
en familie willen heldere informatie. Zij 
leren ons om alles door hun bril te zien. 
Dat dwingt ons, als directie, om scherp 
te kijken.”

“Positief is dat we erin geslaagd zijn 
niet in de val van de individuele proble-
men te trappen. Ja, het werd soms heel 
concreet en niet echt strategisch, maar 
het was toch altijd beleidsgericht en 
meer dan de optelsom van individuele 
problemen.”

“Samen met de resultaten van de an-
dere pilootprojecten en de bevindingen 
van de UGent zullen we ons de komen-
de maanden bezinnen over het SHO. We 

OPZC REKEM 

“Familie en patiënten niet afschrikken 
met ons discours”

John Vanacker: “Positief is dat we erin 
geslaagd zijn niet in de val van de indi-
viduele problemen te trappen.”

hebben nu alvast besloten om ermee 
verder te gaan, maar het SHO moet 
worden aangescherpt. We hebben ook 
het aantal bijeenkomsten opgedreven 
van vier naar vijf per jaar, met één keer 
per jaar een overlap met de raad van 
bestuur.”
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“We vroegen ons in A.Z. St.-Dimpna al langer af wat onze 
stakeholders over ons denken en wat hun verwachtingen 
zijn. Natuurlijk polsen we hier af en toe naar, maar niet 
vanuit een governance kader op mesoniveau. Het stake-
holdersoverleg (SHO) was daarom een mooie opportuni-
teit. Knipperlichten prikkelen het ziekenhuisbestuur om 
continu te streven naar verbetering”, zegt Stef Peeters, 
stafmedewerker kwaliteit en accreditatie.

“Aanvankelijk was het de doelstelling om vanuit het SHO 
vooral strategisch advies te formuleren. Daarom zijn de 
interne vertegenwoordigers in ons SHO mensen van het 
beleidsniveau: o.a. twee directieleden, de voorzitter van 
de raad van bestuur, de hoofdarts en twee artsen van de 
medische raad. Het is belangrijk om de medische raad 
mee aan boord te hebben. Tenslotte is de medische en 
verpleegkundige zorg de corebusiness van het zieken-
huis.”

Verwachtingen afstemmen
“De externe vertegenwoordigers in ons SHO zijn telkens 
twee mensen vanuit de huisartsenkring Zuiderkempen, 
de thuisverpleging, de ziekenfondsen en de Kempische 
Farmaceutische Kring. Ook de coördinators van de SEL 
Kempen en de Lokaal Multidisciplinaire Netwerken Zui-
derkempen (LNMZ) participeren aan het SHO. Neen, 
wij hadden geen patiëntenvertegenwoordiger. Het VPP 
kon om praktische redenen geen 6de klankbordgroep 
oprichten. Maar we hebben wel het VPP betrokken bij 
een avondseminarie over sterke punten en knelpunten 
in de onderlinge communicatie tussen zorgverstrekkers 
bij eenzelfde patiënt. Op die manier wilden we toch ook 
de stem van de patiënten horen. Wij hebben geprobeerd 
om ad hoc patiënten uit te nodigen, maar met wisselend 
succes. Bovendien is het niet correct om als ziekenhuis 
zelf de patiënten te selecteren met wie je overlegt. In de 
toekomst willen we op een meer gestructureerde ma-
nier de patiënten betrekken via de patiëntenverenigin-
gen die verbonden zijn aan het VPP.”

“We hadden vooraf met alle stakeholders de verwachtin-
gen goed afgestemd. Het kan bv. niet de bedoeling zijn om 
op het SHO onderlinge afspraken te maken tussen het 
ziekenhuis en de huisartsenwachtpost: daarvoor zijn er 
andere platformen. Op het SHO telt het bredere perspec-
tief. Het duurde wel even voor de verwachtingen waren 
afgestemd. Het is normaal dat elke stakeholder vertrekt 
vanuit zijn ervaringsdeskundigheid en de knelpunten die 
hij beleeft. Daar is niets mis mee, maar we moeten dat 
niveau wel kunnen overstijgen. Dat is gelukt.”

A.Z. ST.-DIMPNA

“Mooie resultaten 
geboekt”

5 tips van OPZC Rekem voor wie een 
stakeholdersoverleg wil organiseren
1. Heb voldoende oog voor de patiënten en een 

helder taalgebruik.
2. Zoek aansluiting met alle vertegenwoordigers 

in het stakeholdersoverleg.
3. Waak erover dat je het overleg niet ‘overneemt’ 

vanuit de directie.
4. Mensen willen inspraak en willen resultaat 

zien. Maak er dus geen bloempotfunctie van.
5. Luisteren is niet voldoende. Er moet ook actie 

ondernomen worden.
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5 tips van het A.Z. St.-Dimpna 
voor wie een stakeholders-
overleg wil organiseren
1. Zorg ervoor dat het SHO geen plat-

form wordt voor individuele frustra-
ties of casuïstiek.

2. Zoek thema’s die voor iedereen in het 
stakeholdersoverleg relevant zijn.

3. Werk resultaatgericht; het SHO mag 
geen vrijblijvende discussiegroep 
zijn.

4. Waak erover dat het SHO niet in twee 
groepen uiteenvalt: de internen en 
de externen.

5. Zorg voor een open dialoog in een 
veilige omgeving.

Stef Peeters: “Het is normaal dat elke 
stakeholder vertrekt vanuit zijn erva-
ringsdeskundigheid en de knelpunten 
die hij beleeft. Daar is niets mis mee, 
maar we moeten dat niveau wel kun-
nen overstijgen.”

Het operationele niveau
“Wij zijn het voorbije anderhalf jaar een 
zestal keer samengekomen. Een hogere 
frequentie ligt moeilijk, omdat alle deel-
nemers een drukke vergaderkalender 
hebben. Maar om de drie maanden ver-
gaderen is toch het minimum, zo heb-
ben we ervaren.”

“Het doel om vooral op strategisch  
niveau een advies te verlenen aan de 
raad van bestuur, is niet helemaal ge-
lukt. We hebben het geprobeerd, maar 
je merkt dat het snel concreet wordt 
op operationeel niveau. Zelfs al werk je 
rond een thema als ‘visieontwikkeling 
op de chronische zorg’ of ‘elektronische 
gegevensdeling’. Is dat jammer? Neen, 
want het betekent dat er zeer cliëntge-
richt mee wordt omgegaan. Het SHO is 
niet vrijblijvend. Elke vergadering ein-
digde met besluiten en operationele 
doelstellingen. Zo hebben we een ac-
tieplan voor het medicatieschema bij 
ontslag besproken en er meteen een 
project van gemaakt, waar ondertussen 
bijna alle apothekers en alle thuisver-
pleegkundigen in de regio mee inge-
stapt zijn. Ook de huisartsen zijn betrok-
ken. Dat zijn toch mooie resultaten.”

“Een belangrijk aandachtspunt is het 
leiden van het SHO. Iemand moet erover 
waken dat het SHO niet in casuïstiek 
vervalt en dat het voor iedereen relevant 
blijft. Wij hebben als voorzitter van het 
SHO een chirurg op rust uitgenodigd die 
zich al jaren inzet voor goede contacten 
met patiënten en andere stakeholders. 
Die combinatie van voeling hebben met 
de praktijk van het ziekenhuis én voeling 
hebben met wat er leeft bij patiënten, 
werkt heel verbindend.”
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INNOVATIE

Zorg- en welzijnsorganisaties die wil-
len innoveren, hebben er voortaan een 
sterke partner bij. In4Care ondersteunt 
projecten op diverse manieren en in-
vesteert zelfs mee in de ontwikkeling 
ervan. Belangrijke voorwaarde: het 
moet gaan om vraaggestuurde projec-
ten vanuit verschillende voorzieningen, 
liefst met een transmuraal karakter. 
Els Vanheusden en Rudy Maertens  
geven tekst en uitleg.

“Partezis is ooit ontstaan als een leden-
vereniging voor zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen met een Caritas-achtergrond”, 
zegt Rudy Maertens. “Vandaag staan we 
ook open voor publieke en niet-confes-
sionele leden, en met de naamverande-
ring In4Care veranderen we het geweer 
helemaal van schouder. De jongste jaren 
was Partezis immers overgeschakeld 
naar een ‘slaapmodus’. De activiteiten 
waarmee we ooit sterk stonden, zijn 
gaandeweg naar andere bedrijven over-
geheveld. Dat had alles te maken met de 
nood aan schaalgrootte. Hoe paradoxaal 
het ook klinkt: wilden we op langere 
termijn sterke diensten en producten 
blijven leveren, dan moesten we ons-
zelf opheffen. Zo is de tak van Partezis 
die software ontwikkelde voor zieken-

PARTEZIS VINDT ZICHZELF HERUIT EN WORDT IN4CARE

Innoveren, interfacen,  
incuberen en investeren 

huizen en woonzorgcentra opgegaan in 
respectievelijk Experthis en Corilus. De 
benchmarksoftware is ondergebracht 
bij 3M. En de activiteiten van het soci-
aal secretariaat zijn overgenomen door 
SD Worx. Na deze ‘ontmanteling’ van 
Partezis bleef er een interessant patri-
monium over. Wij hadden alles kunnen 
schenken aan een andere vzw met ge-
lijkaardige doelstellingen, maar de raad 
van bestuur koos voor een meer uitda-
gende piste. We willen de middelen zelf 
herinvesteren en toegevoegde waarde 
creëren. Partezis zal niet langer zelf 
producten en diensten commercialise-
ren, maar zich alleen toeleggen op de 
ontwikkelingsfase van innovatieve pro-
ducten en diensten. Om deze nieuwe 
positionering duidelijk te maken, kozen 
we voor een nieuwe naam: In4Care.”

Innoveren en interfacen
“In4Care wijst op vier keer ‘in’: inno-
veren, interfacen, incuberen en inves-
teren”, vult Els Vanheusden aan. “Met 
innovatie willen we werken aan meer 
duurzaamheid in zorg en welzijn. We 
willen projecten katalyseren voor en 
door de sector. We zullen echter eerst 
de noden in kaart helpen brengen. We 
vertrekken immers altijd vanuit de vra-
gen die leven op de werkvloer. Alleen als 
er voldoende voorzieningen belangstel-
ling tonen voor een nieuw te ontwikke-
len dienst of product, zullen we er onze 
schouders onder zetten. Onze voorkeur 
gaat daarbij uit naar transmurale pro-
jecten, bijvoorbeeld een samenwerking 
van ziekenhuizen, woonzorgcentra en 
eerste lijn.”

“Of hieraan nood is binnen het be-
staande aanbod van Flanders’ Care, de 
IWT-proeftuinprojecten, iMinds Health, 
Voka Health Community, Flanders Sy-
nergy, de Innovatiecentra in elke provin-
cie…? Een terechte vraag, ware het niet 
dat veel zorg- en welzijnsorganisaties 
door het bos de bomen niet meer zien”, 

merkt Rudy Maertens op. “Net daarom 
hebben Zorgnet Vlaanderen en Icuro 
gezamenlijk beslist om met In4Care de 
krachten te bundelen en zo helderheid 
en schaalgrootte te creëren. Wij willen 
één loket vormen waar zorg en welzijn 
terechtkunnen voor alle informatie over 
innovatie. Bovendien kunnen organisa-
ties bij ons aankloppen met ideeën en 
eigen projectvoorstellen. We helpen die 
dan materialiseren. Dat brengt ons me-
teen bij de ‘in’ van interfacen. In4Care 
wil zorg en welzijn samenbrengen met 
tal van andere partners. Zorgorganisa-
ties die zelf een idee willen uitvoeren, 
kunnen bij ons terecht om ontwikke-
lingspartners te zoeken. Maar ook be-
drijven of onderzoekscentra kunnen bij 
ons terecht voor een testomgeving. We 
starten met Vlaanderen als werkterrein, 
maar we willen op termijn graag uitbrei-
den naar Brussel en Wallonië.”

Wie is wie
Rudy Maertens is voorzitter van 
de raad van bestuur van Par-
tezis vzw. Hij is ook algemeen  
directeur van AZ Alma en voorzit-
ter van Zorgondersteuning vzw.

Els Vanheusden is gedelegeerd 
bestuurder van Partezis vzw. Ze 
heeft uitgebreide ervaring als 
ondernemer en investeerder in 
biowetenschappen en coachte al 
meerdere jonge start-ups.
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“Een groot verschil met de loketfunctie 
van Flanders’ Care is het vraaggedre-
ven karakter van onze projecten”, zegt 
Vanheusden. “Flanders’ Care is een ini-
tiatief van de overheid, terwijl In4Care 
van de sector zelf is. In onze projecten 
zullen het altijd de noden van de zorg- 
en welzijnsvoorzieningen zijn die op het 
voorplan staan, we doen niet aan ‘tech-
nologie op zoek naar toepassingen’, 
zoals bij Flanders’ Care, iMinds Health 
of Voka Health Community doorgaans 
het geval is. Wij werken voor en door de 
sector. Als wij een haalbaarheidsstudie 
goedkeuren, dan nog moeten er eerst 
voldoende potentiële gebruikers toe-
zeggen voor we er echt mee aan de slag 
gaan. Wij investeren niet in oplossingen 
op maat van één of twee voorzieningen; 
wij gaan voor bredere implementatie.”

“Partezis en In4Care zijn gepokt en ge-
mazeld in de zorg- en welzijnssector. 
Met de opgebouwde middelen willen 
we een hefboom voor innovatie zijn. De 
budgettaire druk op zorg en welzijn is 
groot. Vandaar de nood aan duurzame 
oplossingen. In de sector zelf zit heel 
veel potentie. We willen die krachten 
aanboren en dan samen met bedrijven 
en onderzoekscentra aan de slag gaan, 
maar altijd met de focus op zorg en wel-
zijn”, zegt Maertens.

Incuberen en investeren
“Incuberen en investeren zijn dan de lo-
gische volgende stappen”, vervolgt Els 
Vanheusden. “Als een project is goedge-
keurd, kan een consortium aan de slag. 
Zit daar van bij het begin een bedrijf bij, 

dan verwerft dat bedrijf de licentie. Zit 
er niet meteen een bedrijf mee aan ta-
fel, dan kan na afloop van het project 
een bedrijf worden gezocht of een spin-
off worden opgericht. Alle opties liggen 
open, maar zelf zal In4Care geen be-
drijfsactiviteiten ontplooien. Wél bieden 
wij hulp en ondersteuning bij het maken 
van een businessplan, een financieel 
plan en alles wat daarbij komt kijken.”
“We hebben daarvoor ons eigen incuba-
tiecentrum in Haasrode bij Leuven”, 
vertelt Rudy Maertens. “We kunnen 
starters voor een afgesproken periode 
onderdak en dienstverlening aanbieden. 
Ze kunnen gebruik maken van onze in-
frastructuur, onze informatica, het ont-
haal én de aanwezige kennis in huis. 
Wat de investeringen zelf betreft: wij 
gaan niet soloslim spelen: wij zijn co- 
investeerders en kiezen altijd voor een 
minderheidsparticipatie. We willen onze 
middelen gebruiken als hefboom om an-
dere investeerders aan te trekken. Het 
is wel ons doel om met onze investerin-
gen opnieuw middelen te verwerven, die 
we dan weer kunnen investeren in an-
dere projecten. Over alle projecten heen 
streven we dus minstens naar een be-
stendiging van ons kapitaal. We spelen 
niet voor Sinterklaas om over twee jaar 
met een lege kas achter te blijven. Ook 
wij kiezen voor een duurzaam model en 
moedigen het sociaal ondernemerschap 
aan. De projecten die we steunen, moe-
ten uiteindelijk dus ook tot ‘vermarkt-
bare’ diensten of producten leiden. Ook 
dat onderscheidt ons van sommige sub-
sidiekanalen. De investeringen die we 
doen, kunnen sterk variëren in omvang, 
afhankelijk van het project, de noden en 
de potentie voor een return on invest-
ment. Microkredieten van enkele tien-
duizenden euro tot en met zwaardere 
investeringen van een paar honderddui-
zend euro zijn mogelijk.”

Méér dan ICT en technologie
“De nieuwe werking van In4Care is pas 
voorgesteld, maar de eerste project-
voorstellen lopen al binnen”, glimlacht 
Vanheusden. “Elk project wordt gron-
dig geëvalueerd. De beslissing ligt bij 
de raad van bestuur, maar die laat zich 
adviseren door een expertencommissie 
en een adviesraad. De adviesraad is in 
oprichting en zal bestaan uit mensen uit 
diverse zorg- en welzijnssectoren: uit 
de ouderenzorg, de geestelijke gezond-

heidszorg, de sector van personen met 
een beperking… Zij zullen de selectie-
criteria maken en bewaken. Ze zullen 
ook blinde vlekken detecteren; het is de 
bedoeling om alle sectoren te bestrijken 
en rond diverse soorten van innovatie 
te werken. Om te starten zijn er alvast 
vijf prioritaire focusgebieden afgelijnd: 
organisatiemodellen voor de zorg; het 
optimaliseren van zorgondersteunende 
processen; wendbare organisaties; ICT 
voor de zorg; technologie voor de zorg. 
In tegenstelling tot de adviesraad is de 
expertencommissie meer ad hoc sa-
mengesteld: afhankelijk van het project 
komen hier vakinhoudelijke en techno-
logische deskundigen samen. Op basis 
van de selectiecriteria adviseren zij de 
raad van bestuur over welke projecten 
zouden moeten worden opgestart.”

“Merk op dat wij innovatie niet beper-
ken tot ICT en technologie”, zegt Rudy 
Maertens. “Ook andere innovaties kun-
nen ‘vermarktbaar’ zijn. Kennis, tools 
en implementatiemethodieken om or-
ganisaties wendbaarder te maken, bij-
voorbeeld. We horen heel vaak dat er 
voldoende goede ideeën leven, maar dat 
het ontzettend moeilijk is om die idee-
en ook effectief te implementeren op de 

Veel zorg- en welzijns-
organisaties zien door 
het bos de bomen niet 
meer. Wij willen één 
loket vormen waar zorg 
en welzijn terechtkun-
nen voor alle informatie 
over innovatie. Boven-
dien kunnen organisaties 
bij ons aankloppen met 
ideeën en eigen project-
voorstellen.”
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werkvloer. Welnu, ook dat soort innovaties 
is welkom: scenario’s, roadmaps, tools … 
Ze vormen dikwijls een groot pijnpunt in 
voorzieningen en organisaties.”

“We onderzoeken op dit ogenblik bij-
voorbeeld een project voor dagcentra, 
beschutte werkplaatsen en de sociale 
economie”, vertelt Els Vanheusden. “Veel 
organisaties zoeken zinvolle dagbesteding 
en maken producten op een semi-indus-
triële schaal. In het project willen we sa-
menwerken met een productdesigner en 
nieuwe afzetmarkten aanboren. Waarom 
zouden we bijvoorbeeld niet een ‘samen-
verkoopdienst’ ontwikkelen, naar ana-
logie van de ‘samenaankoop’? In groep 
staan we sterker dan alleen. Dat zijn pro-
jecten waaraan nauwelijks technologie 
te pas komt, behalve dan misschien voor 
de ontwikkeling van een webshop. Maar 
hierin zit veel potentieel.”

“Grote ziekenhuizen en andere voorzie-
ningen hebben soms al een innovatie-
manager in huis. Veel kleine organisaties 
hebben die niet. Deze organisaties kun-
nen wij ook ondersteunen met advies en 
bij de implementatie van innovaties. Wij 
zien onze rol heel breed, als ze maar ten 
dienste staat van de zorg- en welzijns-
organisaties.”

Innovatiedecreet
“Eind dit jaar willen we de eerste haal-
baarheidsstudies op de sporen hebben”, 
zegt Rudy Maertens. “De komende maan-
den katalyseren en versterken we de in-
gediende projecten. In oktober komt een 
eerste selectiecomité samen. Ik ben blij 
dat we met In4Care de kans krijgen om 
het economische belang van de zorg- en 
welzijnssector in de verf te zetten. Als het 
over innovatiesubsidies gaat, vallen zorg 
en welzijn dikwijls uit de boot, zogezegd 
omdat we geen ‘bedrijven’ zijn. Het klopt 
dat onze voorzieningen voor een deel met 
publieke middelen werken, maar tegelijk 
zijn we vaak de grootste werkgevers in 
een regio, draaien we een hoge omzet, 
hebben we mooie investeringsratio’s en 
voeren we een gezond bedrijfsbeleid voor 
een duurzame toekomst. En dan zouden 
wij niet aan de voorwaarden voor bedrijfs-
steun voldoen? Komaan, zeg!”

Voor meer informatie en voor het indienen 
van projectvoorstellen: www.in4care.be.

Rudy Maertens en Els 
Vanheusden: “Innovatie 
is niet beperkt tot ICT en 
technologie. Ook andere 
innovaties kunnen ‘ver-
marktbaar’ zijn. Kennis, 
tools en implementatie-
methodieken om orga-
nisaties wendbaarder te 
maken, bijvoorbeeld.”
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ARCHITECTUUR & DEMENTIE

Ingenieur-architect Iris Van Steenwinkel 
van de onderzoeksgroep Research(x) - 
Design van de KU Leuven wil de blik 
op architectuur voor personen met 
dementie verruimen. “De idee dat ze 
nood hebben aan een woning vol met 
meubels en tierlantijntjes van vroeger 
is achterhaald. Kwaliteiten van he-
dendaagse architectuur, zoals licht en 
ruimte of de link met buiten, gelden ook 
en in het bijzonder voor mensen met 
dementie.” Op woensdag 10 juni verde-
digde Iris Van Steenwinkel haar docto-
raat, met Ann Heylighen als promotor 
en Chantal Van Audenhove als copro-
motor. Aan de hand van drie sprekende 
casestudies wil ze een aantal cruciale 
inzichten geven aan architecten.

Twee maanden lang bracht Iris Van 
Steenwinkel drie dagen per week van 
‘s morgens tot ’s avonds door in woon-
zorgcentrum Woodside*, een van de drie 
onderzochte locaties. “Vele architecten 
weten niet hoe het leven eruit ziet in een 
woonzorgcentrum. Ook ik heb er heel 
veel vastgesteld en bijgeleerd”, steekt 
Iris van wal. “Sommige dingen zaten 
goed, andere zaken konden beter.”

Logisch, aangezien de kennis over bou-
wen voor personen met dementie, of 
zelfs voor de bredere zorgsector, nog 
erg beperkt blijkt. “Er is wel weten-
schappelijke literatuur voorhanden, 
maar die sluit helemaal niet aan bij de 
behoeften van architecten”, meent Iris 
Van Steenwinkel. “Je krijgt weinig in-
formatie over de architectuur en over 
de mensen zelf, wie ze zijn, hoe hun 
dagelijks leven loopt in het woonzorg-
centrum. Ook in onze opleiding is er 
eigenlijk nauwelijks aandacht voor. Een 
opera ontwerpen is nog altijd prestigi-
euzer, zeker? Hoewel het de laatste ja-
ren wel aan het veranderen is.”

Iris Van Steenwinkel maakte haar mas-
terthesis over kwaliteitsvolle woon-

ONDERZOEK NAAR HOE ARCHITECTUUR ONDERSTEUNEND KAN ZIJN  
VOOR PERSONEN MET DEMENTIE 

“De kunst is om geborgen werelden te 
scheppen die toch niet geïsoleerd zijn”

omgevingen voor ouderen. Nu gaat 
ze dus nog een stapje verder door na 
te gaan op welke manier architectuur 
ondersteunend kan zijn voor perso-
nen met dementie. “Dat was eigen-
lijk het uitgangspunt bij elke case. De 
meeste  mensen met dementie raken 
in toenemende mate gedesoriënteerd, 
wat diepgaande gevoelens van onze-
kerheid, angst en thuisloosheid kan 
veroorzaken. Hoe kan architectuur een 
persoon met dementie nu helpen om 
zich te oriënteren in de ruimte (Waar 
bevind je je?), de tijd (Waar bevind je 
je in het geheel van activiteiten op een 
dag? Is het dag of nacht?), en in zijn 
identiteit (Wie ben je? Welke sociale rol 
speel je? Ben je partner, moeder, huis-
vrouw…?).” 

Case 1: Francis (thuiswonend) 
Bij Francis bleek hoe belangrijk het is 
om samen apart te kunnen zijn, vertelt 
Iris Van Steenwinkel. “In de beginfase 
van haar dementie trok ze zich vaak al-
leen terug in de oude slaapkamer van 
een van haar kinderen. Nadien, naar-
mate haar dementie vorderde, had ze 
echt de nabijheid nodig van haar man, 
haar vertrouwenspersoon. Zonder hem 
werd ze angstig. Ze hadden een relatief 
grote living, met verschillende ‘hoekjes’: 
een zithoek, een ‘hoek’ met een piano, 
één met een bureau en één met een ta-
fel.” Terwijl Francis rustig naar tv keek, 
kon haar man werken aan zijn bureau. 
Die nabijheid was voor haar voldoende. 
“De kunst voor een architect is dus om 
in één ruimte verschillende plekjes te 
voorzien, waarbij verschillende combi-
naties mogelijk zijn. Apart, samen, of 
iets tussenin”, vat Iris samen. 

Uit deze case bleek ook het belang van 
alledaagse objecten, zoals een waslijn 
of een cd-speler. “Als Francis op vraag 
van haar man een fles water ging halen 
in de kelder, kwam ze er ook de was-
lijn tegen. Dan had ze de oude tendens 

om te voelen of de was al droog was 
en die mee naar boven te nemen. Op 
die manier kreeg ze opnieuw een rol 
in het huishouden en maakte ze deel 
uit van het dagelijkse leven”, licht Iris 
Van Steenwinkel toe. “Ook de cd-spe-
ler maakte Francis erg gelukkig. Haar 
man had er eentje gekocht die werkte 
zoals vroeger, met een volumedraai-
knop in plaats van een drukknop op een 
afstandsbediening. Zo kon ze zelf haar 
favoriete muziek van Bach of Mozart 
opzetten.”

Case 2: Marie (thuiswonend)
Marie was een zelfstandige vrouw van 
42 toen ze de diagnose dementie kreeg. 
Ze moest stoppen met werken en het 
huishouden langzaamaan uit handen 
geven. “Ze verloor haar rol, haar iden-
titeit als vrouw des huizes”, vertelt Iris 
Van Steenwinkel. Een aantal aanpas-
singen in het huis maakten het makke-
lijker om toch veel mogelijk zelfstandig 
te blijven. Bijvoorbeeld, slechts één 
knop om de radio en het lampje op het 
nachtkastje aan te doen. Of nog: de din-
gen die ze ’s morgens nodig had bij het 
ontbijt kon ze in één enkele keukenkast 
terugvinden.

Volgens Iris Van Steenwinkel wordt in 
de zoektocht naar antwoorden te veel 
gefocust op details. “Architectuur gaat 
meer om het vormgeven aan en orde-
nen van een bepaalde omgeving. Voor 
Marie waren orde, ‘ademruimte’, licht 
en relatie met buiten erg belangrijk. 
Tegelijkertijd zocht ze ook geborgen-
heid op. Zo was voor Marie haar zetel 
een strategische plaats. Hier vertoef-
de ze om tot rust te komen, ze kon er 
iets heel geborgens van maken, met 
haar kussens ter ondersteuning, haar 
dekentjes en soms haar hondje op de 
schoot. Ze kon er de tv bedienen, maar 
ook naar buiten kijken om bijvoorbeeld 
de buren te zien en zo contact te hou-
den met de buitenwereld.” 

*Het woonzorgcentrum dat deelnam aan het onderzoek wenste anoniem te blijven 
en kreeg de naam Woodside. Ook de namen van de bewoners zijn fictief.



29   |   juli 2015

Case 3: Irene (woonzorgcentrum)
De laatste case ging door in woonzorgcentrum Woodside, waar 
Iris Van Steenwinkel drie personen volgde. “Hier gaat het na-
tuurlijk om een groter en veel complexer bouwprogramma, waar 
vele mensen en activiteiten samenkomen. Een goede overgang 
tussen privacy, gemeenschappelijke en publieke ruimtes wordt 
er onontbeerlijk”, weet Iris Van Steenwinkel. “De sociale dyna-
miek is erg belangrijk. Hoe cru het ook klinkt: mensen worden 
hier als het ware gedwongen om samen te wonen. Irene kon bij-
voorbeeld niet overweg met de andere bewoners. Ze verkoos om 
zo vaak mogelijk in haar private kamer te blijven, om toch maar 
weg te zijn van deze mensen. Soms werd ze dan toch in de ge-
meenschappelijke ruimte geplaatst – als rolstoelgebruiker was 
ze heel afhankelijk van de zorgverleners – tegenover de mensen 
die ze niet kon luchten, met haar rug naar de televisie en zonder 
uitzicht op de tuin. Wat moet je dan nog doen? Ze deed haar 
ogen toe, zonderde zich af en wachtte tot etenstijd”, zucht Iris. 

Het is niet meteen een verhaal om vrolijk van te worden. Maar 
is er dan geen gulden middenweg tussen zich afzonderen in de 
private kamer of zich blauw ergeren in een gemeenschappelij-
ke ruimte? Iris blijkt alvast overtuigd: “Ook hier geldt de archi-
tecturale aanbeveling om verschillende opties van samen apart 
zijn, mogelijk te maken in de ruimte. Een architect kan verschil-
lende configuraties voorzien, van hoekjes voor wie graag apart 
zit tot een plaats voor mensen die het groepsgevoel opzoeken 
of een plekje waar bewoners ook eens met een beste vriend of 
familielid aanwezig kunnen zijn.”

Uit de opstelling en inrichting van de private kamer van Irene 
haalt Iris Van Steenwinkel een aantal positieve bevindingen 
naar voren. “Die was echt heel goed uitgedacht. Er waren ver-
schillende plekken gecreëerd. Zo stond het bed wat apart van 
de zithoek en van de badkamer. In de zithoek kon Irene bezoek 
ontvangen en TV kijken, een dutje doen of een tijdschrift lezen. 
Ze had er ook zicht op de tuin en kon teken doen naar de zorg-
verleners op de gang als ze iets nodig had.”

Om woonzorgcentra neer te zetten waarin mensen het naar hun 
zin hebben, is het cruciaal dat een architect zich probeert in te 
leven in de specifieke context. “Leer kijken met de ogen van een 
bewoner, want zij beleven het gebouw helemaal anders dan wij, 
echt van binnenin. In Woodside bijvoorbeeld waren de individue-
le woongelegenheden langs de buitenkant heel goed zichtbaar; 
dat gevoel werd binnenin jammer genoeg helemaal teniet-
gedaan door een lange centrale gang die alles net verbond.”

CZ

Bekijk het interview met Iris Van Steenwinkel voor 
Actua-Zorg op www.zorgneticuro.be/videos
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ZIEKENHUISFINANCIERING

Het debat over de ziekenhuisfinan-
ciering komt stilaan op dreef. Ook het 
Vlaams Patiëntenplatform (VPP) laat 
zijn stem horen. Als koepelorganisatie 
van zowat honderd patiëntenvereni-
gingen is die stem bijzonder waardevol 
en relevant. Niet zozeer de financiële 
afspraken interesseren de patiënten, 
wel de organisatie en de kwaliteit van 
de zorg. Directeur Ilse Weeghmans van 
het VPP is duidelijk: “Patiëntenvereni-
gingen weten perfect waar de expertise 
zit en waar niet. Een koehandel daar-
over kan absoluut niet voor ons.”

“De ziekenhuisfinanciering is ook voor 
de patiëntenverenigingen een belang-
rijk thema”, zegt Ilse Weeghmans. “Niet 
zozeer vanuit een economische logica, 
ook al vinden wij het geen goede zaak 
dat ziekenhuizen met het huidige Bud-
get Financiële Middelen structureel on-
dergefinancierd worden. Wat voor ons 
als patiëntenkoepel in deze discussie 
echter primeert, zijn de kwaliteit en de 
organisatie van de zorg. Wij hebben de 
afgelopen maanden bij 74 patiënten-
verenigingen voor chronisch zieken een 
telefonisch diepte-interview van twee 
uur afgenomen. Alle belangrijke pati-
entgebonden thema’s passeerden de 
revue: de kwaliteit van de informatie, de 
nazorg, de continuïteit van de zorg, de 
revalidatie, de afstemming, de samen-
werking met de eerste lijn… We zijn heel 
breed gegaan in onze bevraging. Op ba-

sis daarvan deden we enkele belangrijke 
vaststellingen, die we mee op tafel wil-
len leggen in de discussie over de nieu-
we ziekenhuisfinanciering.”

Onder de radar
“Een eerste belangrijke conclusie is het 
vrij algemene gebrek aan goede samen-
werking tussen de eerste en de tweede 
lijn. Als er wél een goede samenwerking 
is, dan is die bijna altijd te danken aan 
een individu of aan een bepaalde medi-
sche discipline die er werk van maakt. 
Ook de overgang van het ziekenhuis naar 
de thuiszorg of vice versa, is vaak niet 
goed afgestemd, wat de continuïteit van 
de zorg in het gedrang brengt. In beide 
richtingen zien we een gebrek aan infor-
matie en begeleiding. Op het ziekenhuis-
congres Together we care gebruikte Zorg-
net Vlaanderen daarvoor het beeld van 
de radar: als chronische patiënten in het 
ziekenhuis worden opgenomen, verschij-
nen ze op de radar; zijn ze terug thuis, 
dan verdwijnen ze soms voor maanden 
uit beeld. Terwijl ze als chronisch zieken 
voortdurend opgevolgd zouden moeten 
worden, ook in de thuissituatie. Dat ge-
beurt vandaag nog te weinig.”

“Het valt overigens op dat veel artsen nog 
altijd niet erg geneigd zijn om patiënten 
naar collega’s met meer expertise door 
te sturen. Ook het gebrek aan gegevens-
deling blijft een opvallend pijnpunt. Daar-

door gebeuren veel overbodige zorghan-
delingen en dubbele onderzoeken. We 
beseffen heel goed dat een onderzoek 
met een ander toestel soms iets nauw-
keuriger kan zijn, maar het blijft een feit 
dat veel onderzoeken totaal overbodig 
zijn. De prestatiefinanciering speelt hier 
zeker mee en hoe sneller een investering 
in dure apparatuur afbetaald kan worden, 
hoe liever natuurlijk. Misbruiken op dat 
vlak kunnen we vermijden door een goe-
de gegevensdeling over heel het land. Op 
termijn moet de patiënt overigens zelf de 
regie krijgen over zijn gegevens. Vandaag 
gebruikt ziekenhuisgroep A software zus 
en ziekenhuisnetwerk B software zo, 
waardoor de patiënt verschillende logins 
nodig heeft en verschillende systemen 
moet kennen om toegang te krijgen tot 
zijn eigen gezondheidsgegevens. Dat is 
de wereld op zijn kop. We moeten meer 
vanuit de patiënt redeneren en uitgaan 
van één geïntegreerd dossier dat toebe-
hoort aan de patiënt. Minister Maggie De 
Block lijkt die piste genegen te zijn en dat 
stemt ons hoopvol.”

Afwezige zorg
“Een volgend pijnpunt is het ontbreken 
van zorg. De psychosociale zorg schiet 
vaak tekort, maar meer in het algemeen 
is de ervaring dat er minder zorg aan bed 
gegeven wordt. Het kan al helpen als art-
sen en ziekenhuizen hun patiënten vlotter 
in contact zouden brengen met patiënten-

“Wij laten ons niet leiden  
door een financieringslogica.  

Voor ons staat alleen de mens centraal”
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moeten meer vanuit de patiënt 
redeneren en uitgaan van één 
geïntegreerd dossier dat toe-
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“Een belangrijke vaststelling 
is het vrij algemene gebrek 
aan goede samenwerking 
tussen de eerste en de twee-
de lijn. Als er wél een goede 
samenwerking is, dan is die 
bijna altijd te danken aan een 
individu of aan een bepaalde 
medische discipline die er 
werk van maakt.”

verenigingen. Deze verenigingen kunnen 
een deel van de informele zorg op zich 
nemen. Patiënten die een stoma nodig 
hebben, krijgen best goede informatie van 
een verpleegkundige, maar voor andere 
vragen – wat betekent dit voor uw relatie, 
hoe kan je toch veilig gaan zwemmen… 
– kunnen patiënten uitstekend terecht 
bij lotgenoten die op dat vlak ervarings-
deskundigen zijn. Die informele zorg van 
lotgenoten vult de formele zorg van art-
sen en verpleegkundigen aan en kan een 
groot verschil maken voor de levenskwa-
liteit van de patiënt.”

“Bij de hervorming van de ziekenhuisfi-
nanciering horen ook striktere afspraken 
over welk ziekenhuis wat mag doen. Het 
kan niet langer dat elk ziekenhuis alles 
aanbiedt. Dat is financieel niet haalbaar, 
maar voor ons nog veel belangrijker 
is dat het ook niet  kwalitatief verant-
woord is. Expertise moet gebundeld 
worden. Patiëntenverenigingen weten 
trouwens perfect waar de expertise zit 
en waar niet. Zij krijgen ontzettend veel 
verhalen van patiënten te horen, zowel 
positieve als negatieve, en weten maar 
al te goed waar de sterke spelers zitten 
en waar de zwakke schakels. Wij willen 
absoluut geen koehandel zien ontstaan 
op dat vlak, waarbij het ene ziekenhuis 
hartchirurgie toegewezen krijgt en in 
ruil dan maar neurochirurgie afstaat aan 
het andere ziekenhuis. De toewijzing van 
expertise mag uitsluitend gebeuren op 

basis van bewezen expertise en een bil-
lijke spreiding, en daarbij moet de lat zo 
hoog mogelijk worden gelegd. Waar dat 
nodig zou zijn, moeten topdokters of ex-
pertiseteams kunnen verhuizen naar de 
expertisecentra. Wat niet kan, is een ver-
deling volgens het principe: Leuven krijgt 
iets, dus moet Gent ook iets krijgen. Wij 
willen graag met de ziekenhuisnetwer-
ken in overleg gaan om samen met de 
patiëntenverenigingen te bekijken hoe 
de zorg georganiseerd wordt.  Wij zullen 
ons daarbij niet laten leiden door econo-
mische afwegingen of een financierings-
logica; voor ons staat alleen de patiënt en 
de mens centraal. Als VPP willen we hier 
onze rol ten volle spelen, in overleg met 
Zorgnet-Icuro en met de overheid. Pati-
enten zijn overigens graag bereid om een 
langere afstand af te leggen voor meer 
gespecialiseerde medische zorg. Alleen 
moet dan ook iets gedaan worden aan de 
mobiliteit en het vervoer. Het niet-drin-
gend liggend en zittend vervoer is van-
daag niet goed geregeld en erg duur. 
Niet elke patiënt kan zich een transport-
factuur van enkele honderden euro’s per 
maand veroorloven. De terugbetaling 
door de ziekenfondsen hangt af van zie-
kenfonds tot ziekenfonds en is daardoor 
helemaal niet transparant.”

Dialoog
“Deze resultaten en de verzuchtingen van 
de patiëntenverenigingen bezorgen we 

aan de kabinetten van federaal minister 
De Block en Vlaams minister Vandeur-
zen”, besluit Ilse Weeghmans. “Op de vol-
gende Interministeriële Conferentie staat 
de ziekenhuisfinanciering ongetwijfeld op 
de agenda en dan willen wij onze stem 
meteen mee in het debat brengen. Wij 
gaan hierover ook heel graag in dialoog 
met Zorgnet-Icuro en met de artsenver-
enigingen. Het kernoverleg over de nieu-
we ziekenhuisfinanciering gebeurt tussen 
ziekenfondsen, artsenverenigingen en 
ziekenhuiskoepels. Aanvullend is bila-
teraal overleg voorzien met het Vlaams 
Patiëntenplatform en onze Waalse tegen-
hanger. Wij zijn daar blij mee; we hoeven 
niet per se in de kerngroep te zitten. Zo-
lang we onze stem maar kunnen laten 
horen en daarmee ook rekening wordt 
gehouden.”
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