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EDITORIAAL

Sociaal Ondernemerschap 2.0
Vanuit de zorgsector volgen we met grote 
belangstelling de ontwikkelingen in de 
sector voor personen met een beperking. 
Daar wordt, na jaren voorbereiding, sinds 
enkele maanden de persoonsvolgende 
financiering (PVF) ingevoerd. De wel-
zijnssector neemt hiermee het voortouw. 
Achter de schermen maakt de Vlaamse 
overheid zich op om ook in de ouderen-
zorg, de PVT, Beschut Wonen, en andere 
zorgsettings een vorm van persoonsvol-
gende financiering te introduceren.

Op zich is dat een goede evolutie. Door 
cliënten en bewoners zelf de regie én 
de middelen in handen te geven, zal de 
zorg meer dan vroeger vraaggestuurd 
zijn. Zorgaanbieders zullen nog meer 
rekening houden met de wensen van de 
zorg vragers. Je kunt hierbij kritische be-
denkingen hebben, maar het centrale idee 
erachter zit wel goed.

Een kritische bedenking is bijvoorbeeld of 
we de zorg niet onvermijdelijk nog duur-
der maken. Meer vraaggestuurd betekent 
meer differentiatie, en meer coördinatie-
kosten. Duurdere zorg dus. Een andere 
kritische noot is wat dit betekent voor het 
intern beleid in de voorzieningen. Als elke 
cliënt recht heeft op de tegenwaarde van 
zijn eigen voucher, niet min en niet meer, 
is de vraag of een voorziening nog kan 
sturen in functie van de noden. Is een 
voorziening dan de gewone optelling van 
bijvoorbeeld honderd individuele rugzak-
jes, die honderd keer exact bij iedere indi-
viduele cliënt moeten afgerekend worden ? 
Als elke zorgvrager individueel zijn keuzes 
maakt en zijn zorg inkoopt, rest er weinig 
ruimte voor onderlinge solidariteit.

Hoe dan ook, de evolutie is er en de voor-
zieningen zijn er zich op aan het voorbe-
reiden. Zij maken werk van een Sociaal 
Ondernemerschap 2.0. Een nieuwe reali-
teit vereist nieuw management. De insteek 

is dat de honderd cliënten elk met hun 
rugzakje aan middelen en elk individueel 
met hun eigen verwachtingen tevreden-
gesteld moeten worden. Welnu, dan zal de 
interne organisatie zich hieraan moeten 
aanpassen.

Onvermijdelijk zullen zorgondernemers 
meer marktgericht moeten denken. Wie 
voor een aanzienlijk deel van zijn middelen 
afhankelijk is van inkomsten via individuele 
zorgvragers, moet zijn dienstverlening aan-
passen. Gebeurt dat niet, dan bestaat het 
risico dat er onvoldoende middelen binnen-
komen om het personeel, de infrastructuur 
en de algemene kosten te betalen.

Woonzorgcentra zullen ook andere wegen 
moeten zoeken om toch enige financiële 
zekerheid te behouden. Schaalvergro-
ting door samenwerking met vier of vijf 
voorzieningen is een mogelijkheid, bij-
voorbeeld om de kosten te delen op het 
gebied van informatica, en investeringen 
in aangepaste gebouwen. Ook het delen 
van expertise, bijvoorbeeld in kwaliteit, 
veiligheid en milieu, of nog: een geza-
menlijk aankoopbeleid. Hiervan bestaan 
er op het terrein prachtige voorbeelden.
Sociaal Ondernemerschap 2.0 betekent 
ook dat voorzieningen zich meer moeten 
profileren, de markt verkennen en werken 
aan goede communicatie. Die profilering 
hoeft zich niet tegen elkaar te richten, 
maar kan collegiaal gebeuren door verbin-
ding te zoeken en samen de uitdagingen 
aan te gaan.

Zorgnet-Icuro is bereid om samen met de 
sector de handschoen op te nemen. Als 
de Vlaamse overheid de marktwerking 
en het ondernemerschap wil stimuleren, 
moet ze hiervoor evenwel ook de ruimte 
creëren. Je kunt niet én de marktwerking 
bewieroken én tegelijk een gezond finan-
cieel beleid afstraffen door – overigens fel 
overschatte en vaak ingebeelde – reserves 

van voorzieningen aan te slaan. De reser-
ves die er zijn, zullen broodnodig zijn voor 
de noodzakelijke investeringen en om bij 
banken nog krediet te kunnen krijgen. Ook 
de vakbonden moeten zich beraden over 
wat de persoonsvolgende financiering 
betekent. Meer zorg op maat vergt een an-
dere arbeidsorganisatie, met meer flexi-
biliteit om aan de verwachtingen van de 
mensen te voldoen en een gedifferentieerd 
aanbod te realiseren. Hoe kunnen we dit 
verzoenen met stabiele en aantrekkelijke 
jobs ? Zullen we bijvoorbeeld in de woon-
zorgcentra de noodzakelijke personeels-
middelen krijgen voor de zorgverzwaring 
bij de bewoners ? Want daar moeten we 
het toch over eens zijn: de omkadering is 
te laag. Véél te laag. Het rugzakje zal dus 
beter gevuld moeten zijn dan vandaag.

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder
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Op de dag dat je de diagnose jong-
dementie krijgt, verdwijnen alle ze-
kerheden. Werk, sociaal leven, toe-
komstplannen, in een klap worden 
ze ingeruild voor angst, schaamte 
en isolement. Maar hoeft dat zo te 
zijn? Zijn er ook nog sprankels hoop 
te vinden ondanks de aandoening?

Drie mensen met jongdementie en 
hun partners namen de handschoen 
op en kozen voor het gezamenlijke 
avontuur van een bergtocht in de 
Nepalese Himalaya. Omdat ze het 
verhaal willen vertellen dat achter 

SAK vzw wordt 
Koopkoepel
SAK vzw groeide uit tot een sterke part-
ner in de zorg- en welzijnssectoren. Dat 
nodigde de organisatie uit om onder een 
nieuwe naam het netwerk en werkter-
rein duidelijker te maken: Koopkoepel. 
Koopkoepel is de partner in aankoop-
ondersteuning voor organisaties uit de 
zorg- en welzijnssectoren. De organi-
satie helpt de meer dan 450 leden met 
het afsluiten van raamovereenkom-
sten waarop zij kunnen intekenen, geeft 
advies over overheidsopdrachten en 
biedt opleidingen in deze materie.

Op 22 februari 2018 wordt voor de 
tweede keer De Megafoon uitgereikt. 
De prijs richt zich naar organisaties 
die in het welzijnswerk maar ook in 
de brede samenleving het welzijn van 
kwetsbare mensen willen bevorderen, 
en die dat willen realiseren mede via 
de inbreng van vrijwilligers of andere 
niet-professionelen. Voor de eerste 
editie werden er 46 ‘zorgzame’ dos-
siers ingediend. De Ruimte Vaart, 
een geëngageerd project rond en van 
mensen in armoede, werd de eerste 
winnaar. Het Ventiel, een gedreven 
buddyproject  rond personen met 
jongdementie, en Auxilia, dat gratis 
lessen geeft aan kansarmen, deelden 

Boek + dvd  
MENSEN MET JONGDEMENTIE  
OP STAP IN DE HIMALAYA

jongdementie schuilgaat. Omdat 
ze véél meer zijn dan die aan-
doening alleen. Omdat ze stevi-
ge stappen willen zetten voor de 
geest en een aanzet willen geven 
voor de start van een veelomvat-
tender beweging. Een beweging 
waarbij mensen met én zonder 
dementie samen optrekken en 
in elkaar een bondgenoot vinden 
om grenzen te verleggen.

Een boekje met op dvd de docu-
mentaire Waar gaan we naartoe? 
is een call to action voor de lezer 

en de kijker: omdat mensen met 
jongdementie met de juiste onder-
steuning soms nog bergen kunnen 
verzetten.

Kostprijs: €19,95 
Uitgeverij epo in samenwerking met 
Expertise centrum Dementie Vlaan-
deren vzw en theWizard. 
Online bestellen via www.epo.be.

Deze voorziening behaalde een accreditatie.  
Proficiat aan alle medewerkers die  

dit samen realiseerden!
Behaalde accreditaties tussen 17/05 en 26/06

Dien je kandidatuur in voor de 
tweede editie van De Megafoon

ook in de prijzen. De eerste prijs be-
draagt 15.000 euro, de tweede en derde 
telkens 2.500 euro. De kandidaturen 
moeten ten laatste op 9 oktober 2017 
worden ingediend. 

Meer informatie: www.oikondeleuven.be. 
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IN KLEINE EN GROTE 
ZORGORGANISATIES

SYMPOSIUM

BRUSSEL, DONDERDAG 5 OKT. 2017

Voor elke zorgvoorziening dreigt vroeg of laat een grote 
of kleine crisis: een brand, een zware medische fout, 
een ontevreden familielid dat naar de pers stapt, ontoe-
laatbaar gedrag op sociale media van personeelsleden, 
een persoon met dementie of met GGZ-problemen 
die ontsnapt… Je kan maar beter voorbereid zijn en 
de knepen van het vak kennen om de juiste dingen te 
doen wanneer je midden in een crisis staat. 

Op dit symposium bekijken we crisismanagement en 
–communicatie in zorgvoorzieningen vanuit een brede 
scope. Concreet komen de drie grote elementen aan 
bod die bij elk proces van crisisbeheersing komen 
kijken. 

1. opmaak en uitvoering noodplanning
2. beleid en strategische coördinatie
3. crisiscommunicatie

Op het symposium zal ook een praktische toolkit wor-
den voorgesteld waarmee je meteen aan de slag kan in 
je voorziening. In het najaar zal een reeks praktische 
workshops op dit symposium aansluiten, waarbij een 
aantal technieken verder zullen worden uitgediept en 
geoefend in kleine groepen.

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor zij die in een zorgvoor-
ziening verantwoordelijk zijn voor of behoren tot de 
domeinen beleid  (directies, leden raden van bestuur...), 
operaties (preventie-adviseurs, veiligheidscoördina-
toren…) en communicatie. Dit symposium richt zich 
uitdrukkelijk ook naar kleine zorgvoorzieningen.

08u45 Onthaal en koffie
09u15 Welkom: Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder  

Zorgnet-Icuro

09u30 “De mentale omslag: van het perfecte-wereld- 
paradigma naar het normale- chaos-paradigma”,  
toegepast op de zorgsector’
Hugo Marynissen, academisch directeur Antwerp  
Management School en senior partner PM

10u00 Interne noodplanning: Voorbij de perimeter, welkom in 
de rode zone
Bart Bruelemans, Rampenambtenaar Stad  
Antwerpen en Frederik Brugge, Coördinator preventie-
diensten Emmaüs

10u30 Pauze
11u00 Strategisch beleid en coördinatie: Veerkrachtig beleid 

met impact op de bedrijfscontinuïteit
Geert Scheipers, Partner Delaware Consulting BeLux 
en Frank Weekers, Hoofdarts AZ Turnhout

12u30 Lunch

13u30 Crisiscommunicatie: Connectie maken en converseren 
onder stress
Stijn Pieters, Managing Partner PM Risk-Crisis-Change en 
Annelies Oeyen, Communicatieverantwoordelijke  
PZ Bethanienhuis

14u30 Transdisciplinaire samenwerking crisisbeheersing & 
voorstelling toolkit
Lieve Dhaene, Adviseur communicatie  Zorgnet-Icuro
Tim Daeze, Hoofdinspecteur politiezone Scheldeland
Peter Mertens, Woordvoerder Crisiscentrum Binnen-
landse Zaken

15u30 Paneldiscussie: do’s and dont’s crisisbeheersing in  
de zorg

16u15 Round-up en kritische reflectie
Luc Van Bauwel, consultant interne en externe  
bemiddeling GZA 

16u30 Afsluiting

Locatie
Auditorium KBC – Havenlaan 2, 1080 Brussel

Kostprijs
125 euro voor klanten van PM en voor personeelsleden (incl. artsen)
die werken in voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro.
175 euro voor niet-leden.
De prijs omvat deelname aan de conferentie, lunch en documentatie. 
Elke deelnemer ontvangt ook een exemplaar van de toolkit. 

Inschrijven
Online-inschrijving via www.zorgneticuro.be, rubriek vorming

Meer informatie?
Voor meer informatie over de inschrijvingen kan je contact op-
nemen met greta.vanderveurst@zorgneticuro.be, 02 286 85 50. 
Voor informatie over de inhoud kan je contact opnemen met  
lieve.dhaene@zorgneticuro.be, 0486 94 86 59

Programma

5   |   juli 2017
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TELEMONITORING BREEKT DOOR

“Het is méér dan louter technologie”

Prof. Paul Dendale van Jessa Ziekenhuis: “Ik verwacht nog mooie ontwik-
kelingen. Een voorwaarde is wel dat we de zorgorganisatie helemaal her-
denken. De patiënt zit mee aan het stuur en wij moeten ons zo organise-
ren dat een structurele opvolging van chronische ziekten mogelijk wordt.”

“Telemonitoring staat voor de poort van de grote 
doorbraak”, zegt prof. Paul Dendale, cardioloog in het 
Jessa Ziekenhuis. Zelf is hij een pionier in telemoni-
toring, onder meer bij patiënten met hartfalen en bij 
revalidatiepatiënten. “Telemonitoring verhoogt zowel 
de kwaliteit van leven als de kwaliteit van de zorg.  
Ze plaatst de patiënt mee aan het stuur van zijn zorg. 
De mogelijkheden zijn schier eindeloos.”

“Twaalf jaar geleden kreeg ik het bezoek van onderne-
mer Maarten Wolters. Die had toen een spin-off van een 
callcenter opgericht voor een product dat hij ontwikkeld 
had: een bloeddrukmeter en een weegschaal met tele-
monitoring via een gsm. In die tijd bestond de smartphone 
nog niet. Hij was al bij veel ziekenhuizen langsgegaan 
met zijn idee, maar hij ving overal bot. Ik wou het idee 
een kans geven en we zijn een proefproject gestart met 
jongere patiënten met hartfalen. Gewoon om te kijken of 
het werkte. Het RIZIV zag er ook wel iets in en steunde 
het project, waarbij uiteindelijk zeven grote ziekenhuizen 
betrokken waren. We deden een klinische, gerandomi-
seerde studie. De resultaten waren heel goed. Er was 
een significante daling in mortaliteit en in heropnames 
bij de doelgroep. Het systeem werkte dus.”

“Toch liep niet meteen alles van een leien dakje. Het 
spin-off bedrijfje was zijn tijd ver vooruit, net als wij met 
onze ideeën over telemonitoring. Lang niet iedereen 
geloofde erin. Ondanks de goede resultaten kregen we 
ook veel negatieve reacties. Uiteindelijk is dat bedrijfje 
zelfs overkop gegaan. Maar er kwam snel een andere 
kleine start-up, die wou investeren in telerevalidatie. 
Met een bewegingsmeter zouden we de activiteiten 
van revalidatiepatiënten meten. De gegevens hiervan 
werden automatisch doorgestuurd naar een centra-
le computer. Ook hier voerden we een studie uit, een  
telerehabilitationstudie, en ook die gaf goede resultaten: 
patiënten toonden meer vooruitgang, waren beter gemo-
tiveerd, hadden een betere conditie en kenden minder 
heropnames.”

“Het eenvoudig meten en terugkoppelen van de gegevens 
naar de patiënt bleek effect te hebben. Ondertussen is dat 
verder uitgewerkt in een uitgebreid revalidatieprogramma 
met advies over het gewicht, een rookstopprogramma, 
tips voor een gezondere levensstijl enzovoort. Allemaal 
in één app en gepersonaliseerd per patiënt. Wie bijvoor-
beeld niet rookt, krijgt ook geen tips om te stoppen met 
roken. De eerste uitgebreide testen met die app lopen 
op dit ogenblik.”
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DOSSIER ZORG OP AFSTAND

Spectaculair
Van bij de allereerste studie over tele-
monitoring bij hartfalen waren de re-
sultaten vrij spectaculair. Er was sprake 
van een daling van de mortaliteit van 28% 
naar 7%. Prof. Dendale: “Dat was een re-
latief beperkte studie, maar de resultaten 
logen er niet om. Mortaliteit kan je niet 
verkeerd interpreteren. Ja, ik was toen 
verrast. Maar die daling met 75% kan je 
niet louter en alleen aan de technologie 
toeschrijven. Het is complexer: telemoni-
toring zorgt ervoor dat de zorg verbetert, 
bijvoorbeeld door de samenwerking tus-
sen eerste en tweede lijn te bevorderen. 
Tien tot vijftien jaar geleden durfden de 
meeste huisartsen niet te raken aan de 
voorschriften van cardiopatiënten zoals 
de dosis van vochtafdrijvende middelen. 
Maar bij warm weer verandert de context 
en moet de patiënt zijn gedrag aanpassen, 
bijvoorbeeld door minder van die medica-
tie te nemen of meer te drinken. Dankzij 
telemonitoring konden veranderingen in 
de toestand van de patiënt veel sneller 
en nauwkeuriger worden opgevolgd en 
hadden ook de huisartsen meer houvast 
om waar nodig de cardiopatiënt advies te 
geven. Zo moet je die daling in mortaliteit 
en heropnames interpreteren.”

“Want toegegeven, er zijn ook studies over 
telemonitoring die geen duidelijk beter 
resultaat tonen. Het hangt ervan af wat 
je met de gegevens doet. Alarmen doen 
afgaan, volstaat niet. Je moet ook juist 
reageren, in het ziekenhuis, maar ook de 
huisartsen. Dat vergt dus een andere or-
ganisatie van de zorg. En die is nog volop 
in ontwikkeling. Vandaag hebben we bij-
voorbeeld in het Jessa Ziekenhuis enkele 
gespecialiseerde verpleegkundigen voor 
hartfalen en telemonitoring-verpleeg-
kundigen. Maar die worden momenteel 
nog niet gefinancierd door de overheid, 
waardoor de mogelijkheden beperkt blij-
ven. Dat remt de ontwikkelingen af, we 
hadden al een stuk verder kunnen staan. 
Er kan vandaag al veel, bijvoorbeeld ook 

met tele-opvolging van pacemakers. En 
op een kosteneffectieve manier. Maar de 
overheid talmt.”

Krachten gebundeld
Is het niet vreemd dat het RIZIV er twaalf 
jaar geleden als de kippen bij was om het 
proefproject met telemonitoring te onder-
steunen, maar het daarna liet afweten? 
“Ja, dat heeft ons erg ontgoocheld”, zegt 
prof. Dendale. “Het RIZIV was in het begin 
erg enthousiast en wou mee op dat spoor 
van innovatie. Maar daarna is het gestopt, 
ondanks de heel positieve resultaten. Je 
moet dat ook in de context van toen zien: 
er waren geen grote bedrijven actief in die 
sector, alleen kleine start-ups. Er waren 
ook juridische vragen over verantwoor-
delijkheid en aansprakelijkheid. Ook de 
privacy was toen nog niet zo goed gere-
geld als nu. Vandaag is de situatie anders. 
Grote bedrijven als Philips zijn helemaal 
mee. We staan voor de poort van de gro-
te doorbraak. Ook in andere disciplines. 
Denk aan de projecten die minister De 
Block nu ondersteunt en waar wij ook aan 
meewerken.”

“Maar de voorbije jaren hebben we het op 
eigen houtje moeten rooien. Van project 
naar project, met de hulp van bedrijven 
die ons hun apparatuur lieten gebruiken. 
En we hebben ook de krachten gebun-
deld in het Limburg Clinical Research 
Program (LCRP), met onder meer het 
ZOL en de UHasselt. Die samenwerking 
heeft ervoor gezorgd dat we in Limburg 
konden blijven pionieren in telemoni-
toring. In de cardiologie, gynaecologie, 
orthopedie, pneumologie… Met erg prak-
tische toepassingen: het opvolgen van 
parameters van zwangere vrouwen met 
een verhoogd risico op zwangerschaps-
vergiftiging, het opvolgen van COPD- 
patiënten… Ook onze revalidatie-app is 
met kleine aanpassingen bruikbaar in 
heel wat andere contexten, bijvoorbeeld 
voor diabetespatiënten. De mogelijk-
heden zijn schier eindeloos.”

Patiënt aan het stuur
“Telemonitoring verbetert zowel de kwa-
liteit van leven als de kwaliteit van zorg”, 
zegt prof. Dendale. “De monitoring geeft 
de patiënt een veilig gevoel: hij wordt in 
het oog gehouden. In meer dan één studie 
bleken patiënten na het proefproject te 
weigeren om hun toestel terug te geven. 
Dat zegt al genoeg. Bovendien plaatst 
tele monitoring de patiënt mee aan het 
stuur, samen met de huisarts en het 
zieken huis. Elk speelt zijn rol, zonder de 
ander voortdurend te hoeven storen, want 
de data worden altijd gedeeld. De huisarts 
beschikt over dezelfde informatie als het 
ziekenhuis. Patiënten moeten daardoor 
minder op controle naar het ziekenhuis 
en er zijn minder heropnames.”

“Ik verwacht nog mooie ontwikkelingen. 
Een voorwaarde is wel dat we de zorg-
organisatie helemaal herdenken. De pa-
tiënt zit mee aan het stuur en wij moeten 
ons zo organiseren dat een structurele 
opvolging van chronische ziekten mogelijk 
wordt. Op technologisch vlak verwacht 
ik veel van de implanteerbare sensoren 
uit de nanotechnologie. Patiënten zullen 
meer en meer zelf kunnen doen. Artsen, 
huisartsen en gespecialiseerde verpleeg-
kundigen zullen de stroom aan data in 
het oog moeten houden. We staan op dat 
gebied pas aan het begin. In Limburg is 
er een heel open en constructieve samen-
werking, maar er is ondersteuning nodig. 
Die evolutie is trouwens in heel Europa 
bezig. Telemonitoring is een hot item 
op alle grote symposia. We zijn de fase 
van de early adopters voorbij. Telemoni-
toring wordt standaard. Het wordt dan 
ook hoogtijd dat men werk maakt van de 
financiering ervan. Ik verwacht en ik hoop 
dat de eHealth-projecten van minister  
De Block de aanzet hiertoe zullen vormen. 
Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling van 
die projecten om een kosten-batenanalyse 
te maken. Ik kijk al uit naar de resultaten 
en de beslissingen in 2018.”
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PIONIER IN ONLINE HULPVERLENING

“Er is nog heel wat terrein  
te ontginnen”

Herwig Claeys is een pionier van online 
hulpverlening in Vlaanderen. Hij is vooral 
actief voor de geestelijke gezondheids-
zorg. Vandaag werkt hij onder meer aan 
de interactieve website Depressiehulp 
die nu wordt getest in CGG De Kempen 
en CGG De Pont. Claeys ziet nog heel wat 
mogelijkheden, zowel op het gebied van 
preventie als in de diagnose, de behan-
deling en de opvolging van patiënten en 
cliënten. Al loopt het ook niet allemaal 
van een leien dakje. Een gesprek.

Herwig Claeys werkte meer dan 25 jaar 
als klinisch psycholoog. De jongste jaren is 
hij voltijds met online hulpverlening bezig. 
Hij is deels nog verbonden aan het CAD  
Limburg (Centra Alcohol- en Drugproble-
men), maar ook daar coördineert hij de 
online projecten.

Zijn eerste wapenfeit was Alcoholhulp, 
een gezamenlijk initiatief van CAD Lim-
burg en CGG Kempen, ondersteund door 
de Vlaamse overheid. De website wil een 
breed publiek sensibiliseren en preventief 
werken. Problematische drinkers krij-
gen er ook online hulp via het stepped- 
care-principe: informatie, zelftest, zelf-
hulp, begeleiding, eventuele verwijzing 
naar ambulante of residentiële hulp. “Het 
gaat vandaag nog altijd in stijgende lijn 
met Alcoholhulp”, vertelt Herwig Claeys. 
“Recent is de website responsive gemaakt: 
hij werkt nu ook goed op tablet en smart-
phone. Vandaag kan je daar niet meer 
omheen. Ook de andere websites zoals 
Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp ma-
ken we responsive. We werken de websites 
voortdurend bij op basis van feedback van 
hulpverleners en gebruikers. Dat werk is 
nooit af, omdat zowel de technologie als 
de zorgverlening blijven evolueren.”

Kennen al zijn projecten evenveel succes 
als Alcoholhulp of zijn er ook domeinen 
waar online hulp moeilijker loopt? “Voor-

al de initiatieven rond verslaving werken 
goed”, zegt Claeys. “Alcoholhulp steekt 
boven de rest uit, omdat die veel publiciteit 
gekregen heeft. Dat blijft nodig om mensen 
de weg te wijzen. Bovendien is verslaving 
een thema met een ruime doelgroep. Maar 
we hebben nog veel te leren. Online hulp-
verlening is nog vrij jong. We zijn begonnen 
met het omzetten van face to face zorg-
verlening naar een online context. Dat is 
allicht niet altijd de beste weg. We moeten 
meer vertrekken vanuit de sterktes die 
online biedt. De context is anders. Online 
bepalen cliënten veel meer het verloop van 
de zorgverlening dan face to face. We moe-
ten dus meer aansluiten bij hun wensen en 
gewoontes, veeleer dan te vertrekken van 
wat wij denken dat goed is voor de mensen. 
User research zoals dat heet, groeit aan 
belang: hoe gedragen mensen zich online, 
wat vinden ze leuk, waar haken ze op af, 
wat werkt er en wat niet? Hoe beter we 
hierop inspelen, hoe meer succes online 
hulpverlening zal kennen.”

Preventie
Online hulpverlening kan een rol spelen 
in alle fasen van de zorgverlening: pre-
ventie, diagnostiek, behandeling en op-
volging. Herwig Claeys: “Wat preventie 
betreft, moeten we nog meer inzetten 
op goede informatie op onze websites.  
Mensen zoeken daar naar informatie en 
het is de plicht van elke organisatie om er 
werk van te maken. Veel websites zijn nog 
altijd organisatiegericht; cliënten vinden er 
geen antwoorden op hun vragen. Gelukkig 
gaat het stilaan de goede kant op, maar 
het gaat traag.”

“Daarnaast zijn er initiatieven als de 
Zelfmoordlijn en Tele-Onthaal, die laag-
drempelig inzetten op preventie via het 
chatten. Daarmee spreken ze vooral de 
doelgroep jongeren aan. Jammer is al-
leen dat de link tussen deze initiatieven en 
de tweede lijn nog ontbreekt. We moeten 

die kloof dichten. Iemand die chat met de 
Zelfmoordlijn zou online vervolggesprek-
ken moeten krijgen indien nodig. Ofwel bij 
de Zelfmoordlijn zelf, ofwel bij een CGG, 
waar de hulpzoeker in eerste instantie ook 
anoniem zou kunnen blijven. Zo kan het 
vertrouwen groeien. Het zou de opstap 
naar ambulante hulpverlening verlagen. 
Het aantal suïcides in Vlaanderen is twee 
keer zo hoog als in Nederland. Daar is de 
hulp ook veel beter bereikbaar. Geluk-
kig nemen de CGG’s nu initiatieven in die 
richting. Dat is een belangrijke stap. Uit-
eindelijk zouden alle organisaties in zorg 
en welzijn met elkaar verbonden moeten 
zijn. Het aanbod is groot, maar verbrok-
keld. Onduidelijkheid is troef voor de cliënt, 
die er geen boodschap aan heeft of een 
aanbod nu tot de eerste, de tweede of de 
zesendertigste lijn behoort. Mensen den-
ken zo niet. Zeker niet online, waar alle 
grenzen wegvallen. Of je nu in Oostende 
of in Antwerpen woont, online heb je me-
teen contact zonder wachttijden en zonder 
poespas. Dat is wat de mensen willen.”

Diagnostiek en behandeling
“Ook op het vlak van diagnostiek kan online 
hulpverlening de zorg ondersteunen. Een 
Nederlands programma biedt een hele 
batterij gevalideerde testen tegen een 
kleine betaling aan. Sommige CGG’s en 
CAW’s maken hiervan ook al gebruik. Ook 
zelftesten kunnen mensen op weg helpen: 
ze bieden dan wel geen diagnose, maar ze 
kunnen een richting aangeven.”

“Wat de mogelijkheden voor behandeling 
betreft, is Alcoholhulp een mooi voorbeeld. 
Samen met CGG Kempen en CGG De Pont 
ontwikkelen we nu iets gelijkaardigs voor 
depressie. We bieden 24 modules die uit-
gaan van diverse therapieën: cognitieve ge-
dragstherapie, acceptance and commitment 
therapy enzovoort. Hulpverleners vanuit 
verschillende therapeutische richtingen 
kunnen er hun gading in vinden en een 



9   |   juli 2017

Herwig Claeys: “Online bepalen cliënten veel meer het verloop van de 
zorgverlening dan face to face. We moeten dus meer aansluiten bij hun 
wensen en gewoontes, veeleer dan te vertrekken van wat wij denken 
dat goed is voor de mensen.”

aanbod op maat van de cliënt samenstellen. Deze maand 
gaan beide CGG’s hiermee aan de slag. Eerst blended: een 
combinatie van face-to-facehulp en het online program-
ma. Vanaf 2018 willen we het ook louter online aanbieden.  
Uiteraard met altijd de mogelijkheid voor face-to-facecontact 
als dat nodig zou zijn. Ook andere CGG’s zullen van die tool 
gebruik kunnen maken.”

“Ja, soms wordt beweerd dat er altijd eerst een face-to-face-
contact moet zijn en dan pas online hulpverlening. Ik ben 
daar in principe ook voor. Maar een groep mensen haal je 
hiermee niet over de drempel. Zij willen eerst anoniem en 
online hulp. Denk opnieuw aan Alcoholhulp: het succes ervan 
is mee te danken aan de anonimiteit. Veel mensen kampen 
met schaamte en durven niet meteen een hulpverlener in de 
ogen te kijken. Het is net de bedoeling om ook die mensen 
te bereiken.”

Volgehouden inspanning
Ondertussen groeit in Vlaanderen het draagvlak voor online 
hulpverlening. Al blijft de implementatie in organisaties een 
heikel punt. “Ik moet bekennen: dat loopt niet van een leien 
dakje. Vaak zie ik veel enthousiasme bij een klein aantal 
mensen in het begin. Maar als ze merken hoe moeizaam het 
soms gaat, vallen ze snel terug in oude gewoontes. Zeker 
bij blended hulpverlening, waar nog altijd die face-to-face-
component blijft bestaan. Bij CAD Limburg en CGG Kempen 
experimenteren we nu met een andere aanpak. We richten 
ons op de nieuwe medewerkers en nemen die direct mee 
in bad. Zij pikken dat sneller op, hun weerstand is kleiner 
en eenmaal ze het vast hebben, blijven ze er ook mee aan 
de slag. Je mag in elk geval nooit denken dat je voor de 
implementatie van een online tool kunt volstaan met enkele 
trainingssessies. Het vergt een volgehouden begeleiding: 
voorzie minimum een jaar en organiseer om de drie à vier 
weken training of intervisie. Zo krijg je online hulpverlening 
ook bij oudere medewerkers op de sporen, anders niet.”

“Uiteraard moeten ook directie en beheer erachter staan, 
anders voelen online hulpverleners zich geïsoleerd. Het moet 
vanzelfsprekend worden om online hulpverlening deel te 
laten uitmaken van een teamoverleg. Voor elke nieuwe cliënt 
zou de vraag moeten worden gesteld of online hulpverlening 
iets kan bijdragen. Mooi in dat verband is dat CGG Eclips de 
notie ‘blended of niet’ heeft toegevoegd aan het elektronisch 
cliëntendossier. Zo versterk je de alertheid hiervoor.”
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Online en face to face hulpverlening 
versterken elkaar

ONLINE HULPVERLENING IN ZORG EN WELZIJN
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Philippe Bocklandt is docent en onder-
zoeksmedewerker sociaal werk aan 
de Arteveldehogeschool in Gent. Hij 
onder steunt en inspireert al jaren online 
hulpverlening in Vlaanderen. “De jong-
ste jaren zijn we een versnelling hoger 
geschakeld, maar er blijft veel werk aan 
de winkel”, zegt hij.

“Voor de duidelijkheid: als we het over 
online hulpverlening hebben, spreken we 
over online communicatie tussen de zorg-
verstrekker of zijn organisatie en de cliënt. 
We hebben het niet over informatiedeling 
via Vitalink, een elektronisch cliënten-
dossier of domotica zonder communicatie. 
De tools voor online hulpverlening kon je 
tot 2010 op één hand tellen. Organisaties 
hadden wel een website en e-mail, maar 
die werden weinig of niet hulpverlenend 
ingezet. Vandaag zien we dat een hele 
omslag bezig is. Net als banken, reis-
agentschappen, winkels en de muziekdis-
tributie moeten ook zorg en welzijn online 
actief, bereikbaar en beschikbaar zijn.”

Vijf functies
“Online hulp kan verschillende functies 
vervullen: informeren, communiceren, 
ondersteunen, evalueren en dienst verle-
nen. Veel websites zijn vandaag nog altijd 
te organisatiegericht, met weinig inhoud 
over welzijns- en gezondheidsthema’s 
waar cliënten wat aan hebben. Maar er 
treedt verandering op. Sommige websites 
geven vandaag wel al goede informatie, 
tips en getuigenissen. Allesoverkanker.be 
bijvoorbeeld is erg sterk en cliëntgericht.”

“Ook online communicatietools krijgen 
meer aandacht in het aanbod van organi-
saties. CLBch@t is nu iets meer dan een 
jaar actief. In 2016 telden ze meteen 5.526 
unieke gesprekken met leerlingen die ze 
anders allicht nooit hadden bereikt. Ook 
bij Awel staat de chatfunctie centraal op 
de website. De jongere of het kind heeft 
de keuze: bellen, chatten, mailen of deel-
nemen aan het forum. Dezelfde keuzes zien 
we onder andere bij Tele-Onthaal, Zelf-
moord 1813, de CAW’s en De Druglijn. Ook 
ondersteunende tools breken door. Denk 
aan het online dagboek op Alcohol.be. Dat 
is nu ook losgemaakt als een op zichzelf 
staande module – Onlinedagboek.be – die 

bijvoorbeeld ook in face-to-face contacten 
ter ondersteuning kan worden gebruikt. 
Een ander voorbeeld is het Leefloonspel 
van het OCMW Antwerpen, dat kan worden 
gebruikt in de budgetbegeleiding.”

“Naast informeren, communiceren en 
ondersteunen, kan online hulpverlening 
ook evalueren. Wat is de ervaren baat van 
cliënten? Hoe tevreden zijn ze? Hebben 
ze klachten? In de geestelijke gezond-
heidszorg is er bijvoorbeeld QIT-online, 
een instrument om de therapeutische 
processen te monitoren en het aanbod 
te optimaliseren.”

“Ten slotte heb je ook dienstverle-
ningstools, die de cliënten bijvoorbeeld 
een reminder sturen of die de persoon-
lijke informatie voor cliënten bundelen. 
Denk aan de functie ‘Mijn mutualiteit’ op 
de websites van ziekenfondsen.”

“Er is dus veel in ontwikkeling. Het gaat 
vooruit op diverse domeinen en in ver-
schillende sectoren: de OCMW’s, de gees-
telijke gezondheidszorg, het algemeen 
welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg… 
Overal zie je de online toepassingen de 
kop opsteken. In de sector voor personen 
met een beperking gaat het trager, allicht 
omdat die sector nu helemaal op de invoe-
ring van de persoonsvolgende financiering 
focust. En ook in de ouderenzorg zien we 
minder beweging. De doelgroep is er ook 
minder vragende partij. Al is een initiatief 
als Online Buurten toch ook heel mooi 
en zijn er ook veel mogelijkheden met 
beeldbellen in de thuiszorg.”

Evoluties
“De omslag is gemaakt. Ik zie veel inspi-
rerende voorbeelden in online en blended 
hulpverlening. Vier evoluties lijken me 
belangrijk te zijn. Ten eerste zien we meer 
en meer organisatieoverstijgende samen-
werking. De twintig Centra voor Geeste-
lijke Gezondheidszorg hebben samen een 
roadmap voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van online hulpverlening 
gemaakt, over de koepels heen. Dat is 
uniek. Hetzelfde zie je in het onderwijs, 
waar CLBch@t netoverstijgend voor de vijf 
onderwijsnetten is opgezet. Door die sa-
menwerking kunnen ze negentien uur per 

week online permanentie aanbieden voor 
de chatfunctie, wat meteen een groot be-
reik geeft. Door die samenwerking en de 
goede afspraken, leren de netten elkaar 
ook beter kennen. Online hulpverlening 
zorgt er zo mee voor dat de schotten weg-
vallen. Regionale grenzen zijn er online 
sowieso al niet.”

“Een tweede vaststelling is dat in de 
praktijk online hulpverlening niet naast 
face-to-facecontacten komt te staan, 
maar dat ze samen worden aangeboden. 
Blended wordt het nieuwe normaal. Je 
ziet het op alle terreinen. Mooi is bijvoor-
beeld de website Give a Day, waar vraag 
en aanbod voor vrijwilligerswerk worden 
gebundeld. Heb je zin om een dag vrijwil-
ligerswerk te doen, dan toont de website 
wat de mogelijkheden zijn in je buurt en 
wie je kan helpen. Dat zet een dynamiek 
in gang die mee de warme samenleving 
kan vormgeven.”

“Ten derde zien we steeds meer bereid-
heid om de knowhow over online hulpver-
lening te delen. Op Knooppunt-online.be, 
een initiatief van minister Vandeurzen, 
vind je heel wat informatie en good practi-
ces. Het staat nog in zijn kinderschoenen, 
maar het is een eerste aanzet. Op deze 
website vind je trouwens ook een docu-
ment met kwaliteitscriteria voor online 
hulpverlening in zorg en welzijn.”

“Ten slotte zie ik in het buitenland ook een 
duidelijke evolutie naar meer online en 
openbare tevredenheidsscores, evaluaties 
en reacties. Vergelijk het met de hotel-
sector: na je bezoek kan je als reiziger 
online je ervaringen delen en een score 
toekennen. Hetzelfde gebeurt in zorg en 
welzijn. Het gaat om meer dan sterre-
tjes toekennen. Op Zorgkaartnederland.
nl staan bijvoorbeeld al meer dan 450.000 
ervaringen van zorgvragers bij meer dan 
120.000 zorgaanbieders: organisaties, 
artsen en zelfstandige hulpverleners uit 
alle sectoren. De feedback gebeurt aan 
de hand van een vragenlijst en is door-
gaans vrij genuanceerd. Ik denk niet dat 
de voedingsbodem voor zo’n initiatief bij 
ons al klaar is. Maar vroeg of laat komt 
het er. Zeker weten. Wacht de sector tot 
anderen ermee starten, of neemt ze zelf 
het heft in handen?”

 “Veel hulpverleners hebben een broertje dood aan websites, apps en andere 
ICT-toepassingen. Maar je kunt de toekomst niet ontkennen. Het ene sluit  
bovendien het andere niet uit, integendeel.”
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Traag maar goed
“Het gaat relatief traag vooruit met de online 
hulpverlening in ons land. We zijn heel voor-
zichtig. We willen er zeker van zijn dat iets 
werkt voor we ermee naar buiten komen. 
Dat heeft als voordeel dat de kwaliteit van 
wat we aanbieden vrij hoog is, ook op het 
gebied van privacy, veiligheid en de vorming 
en coaching van medewerkers.”

“Tegelijk laten we quick wins liggen. De 
informatie op de websites van veel zorg-
organisaties laat nog altijd te wensen over. 
We kankeren graag over alle ‘waardeloze’ 
en ‘foutieve’ informatie die patiënten en 
cliënten online raadplegen. Maar waar-
om zorgen we zelf niet voor betrouwbare, 
degelijke en toegankelijke informatie? 
De goede voorbeelden zijn er, zoals het 
recente Depressiehulp.be. Alleen moe-
ten we die goede voorbeelden veel meer 
verspreiden en overnemen.”

“Ik snap wel de terughoudendheid van veel 
hulpverleners. Zij hebben ervoor gekozen 
om face to face met mensen te werken. 
Velen hebben een broertje dood aan web-
sites, apps en andere ICT-toepassingen. 
Maar je kunt de toekomst niet ontkennen. 
Het ene sluit bovendien het andere niet 
uit, integendeel. De opleidingen hebben op 
dat vlak een grote verantwoordelijkheid.”
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CLBch@t
5.526 chatgesprekken

DrugLijn
608 chatgesprekken
Meer dan 2.600 e-mails

Nupraatikerover (Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling)
220 chatgesprekken met 107 oproepers

Teleblok
546 gesprekken op 54 dagen

Tele-onthaal
Meer dan 10.000 chatoproepen

Zelfmoord1813
1.554 chatgesprekken

Online hulpverlening in enkele cijfers

“Cijfers liegen niet”, zegt Philippe  
Bocklandt. Hierbij de gegevens uit 2016 
van enkele partners van het Online Hulp 
Uitwisselings Platform (OHUP).

Awel (de hulplijn voor kinderen en  
jongeren)
1.736.030 websitebezoeken
6.464 chatgesprekken
12.891 e-mails beantwoord
4.626 forumberichten met 22.418 
reacties

Alcoholhulp.be
1.417 chatcontacten
917.712 websitebezoeken
24.763 keer zelftest ingevuld
1.391 aanmeldingen voor zelfhulp
705 online begeleidingen

“Een andere uitdaging is het afstemmen 
van de verschillende initiatieven, ook over 
de lijnen en sectoren heen. En we moeten 
mensen ook wegwijs maken in het aan-
bod en de mogelijkheden. Elke dag is er 
ergens wel een nieuwe app of tool op de 
markt. Goede en minder goede. Op den 
duur behoudt niemand nog het overzicht. 
Bachelor- en masterproeven zouden al een 
sterke bijdrage kunnen leveren aan het 
screenen, testen en bespreken van apps.”

“Een laatste aandachtspunt is de media-
wijsheid die vaak nog ontbreekt. Veel voor-
zieningen hebben al een Facebookpagina, 
en volkomen terecht, maar ze kennen niet 
altijd de mogelijkheden en de grenzen. Wat 
doe je bijvoorbeeld met individuele hulp-
vragen van cliënten? Daarover bestaan nog 
geen duidelijke spelregels. Het is vooral 
een prangende vraag voor de OCMW’s en 
in de jeugdhulp, omdat deze cliënten soms 
moeilijk te bewegen zijn om hun vraag op 
een ander platform te stellen en omdat 
bij besluitvorming, bijvooorbeeld over het 
toekennen van een leefloon, soms meer 
waarde wordt gehecht aan een Facebook-
bericht dan aan een dossier van een so-
ciaal werker. Het wordt dus een belangrijke 
uitdaging om daarrond in de sector werk 
te maken van degelijke sociale media-
richtlijnen”, besluit Philippe Bocklandt.
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Elk ziekenhuis telt vele duizenden toe-
stellen die stuk voor stuk moeten worden 
opgevolgd, onderhouden, hersteld en 
tijdig vervangen. De toestellen zitten 
verspreid over alle mogelijke diensten, 
afdelingen en bij de artsen. Dat maakt 
het toezicht erop en de opvolging er-
van bijzonder complex. Reken daarbij 
de tientallen leveranciers die erbij be-
trokken zijn en de verregaande exper-
tise die ervoor nodig is. Gelukkig zorgt 
ook hier automatisering voor soelaas.  
Remote monitoring van toestellen wordt 
de standaard. Wij gingen ons licht op-
steken in het Sint-Elisabethziekenhuis 
in Zottegem.

“In het kader van onze zorg voor kwaliteit 
hebben we vorig jaar alle toestellen in het 
ziekenhuis geïnventariseerd”, vertelt Lieven 
Van Crombrugge, hoofd van de biomedi-
sche dienst. “We gebruiken daarvoor het 
softwarepakket Ultimo. In totaal inventari-
seerden wij 6.965 toestellen: van monitors 
en infuuspompen tot en met weegschalen 
en echografietoestellen. Eerst werden de 
hoogrisicotoestellen aangepakt, daarna 
volgden de mediorisico- en de laagrisico-
toestellen. Elk toestel heeft zijn eigen on-
derhoudsplan. Zo zorgen we er onder meer 
voor dat als een onderhoudsbeurt gepland 
is in november, we in september daarvoor 
een herinnering krijgen. Dan kunnen we 
al het nodige inplannen. Vroeger gebeurde 
het beheer manueel of in beperkte data-
bases. Dat is niet meer van deze tijd. Het 
aantal toestellen neemt toe, net als de 
complexiteit ervan.”

“Een bijkomend voordeel is dat we de hele 
historiek van elk toestel kunnen bijhou-
den: van bij de levering en voor de hele 
levensduur. Alles slaan we op: elk nazicht, 
elk onderhoud, elk herstel, elke vervan-
ging. Als er dan ooit iets fout loopt, dan 
kunnen we sneller achterhalen wat de 
oorzaak is. Natuurlijk vergt het een hele 
opdracht om alles te registreren, maar 
eenmaal dat is gebeurd, winnen we er tijd 
en overzicht mee. Nieuwe toestellen, ook 
die voor de artsen, passeren nu sowieso via 
onze dienst. Dat vroeg een verandering in 
gedrag, maar we hebben hier met z’n allen 
hard aan gewerkt en de resultaten zijn er.”

SINT-ELISABETHZIEKENHUIS ZOTTEGEM: HET BEHEER VAN REMOTE MONITORING TOESTELLEN

“Veiligheid en kwaliteit voor alles”

Veiligheid
Veel toestellen worden door interne of 
externe experten in het ziekenhuis zelf 
nagekeken, onderhouden en hersteld. 
Voor een aantal toestellen gebeurt het on-
derhoud of een update extern. “Dat vergt 
extra veiligheidsmaatregelen”, zegt direc-
teur ICT Johan Noyez. “Het is de biome-
dische dienst die alles rond de medische 
toestellen coördineert. Wil een externe 
firma toegang tot ons ICT-systeem, dan 
moeten ze dat aanvragen. Als de biome-
dische dienst groen licht geeft, activeren 
wij die toegang. Na een vastgestelde tijd 
wordt die toegang automatisch weer ge-
deactiveerd. Die manier van werken geldt 
zowel voor medische toestellen als voor 
software toepassingen op servers en pc’s.”

“Enkel voor grote internationale dienstver-
leners, bijvoorbeeld in de dienst medische 
beeldvorming, wordt hiervan afgeweken. 
Voor die partijen wordt op hun uitdruk-
kelijk verzoek een beveiligde firewall-to-
fire wall verbinding opgezet. De veiligheid 
wordt mee bewaakt en gegarandeerd door 
die bedrijven zelf, die wereldwijd op die 
geijkte manier werken. Een gevolg is wel 
dat we minder op de hoogte zijn van de 
timing van updates en onderhoud.”

“ICT blijft een gevoelig punt. Veiligheid en 
privacy zijn absolute prioriteiten”, zegt  
Johan Noyez. “Denk aan de aanval van hac-
kers onlangs, waarbij ook ziekenhuizen in 
Engeland het slachtoffer waren. Firewalls, 
virusscanners, specifieke detectie software, 
awareness bij de gebruikers… we doen wat 
we kunnen, maar 100% garantie kan nie-
mand geven. Het up-to-date houden van 
alle software is hoe dan ook erg belangrijk.”

“Natuurlijk zijn we soms verontrust. Elke 
ICT-er is voortdurend alert en op zijn hoede. 
Zo hoort het. Security is een belangrijk aan-
dachtspunt. Daarin wordt erg veel geïnves-
teerd. Tegelijk biedt ICT ontzettend grote 
mogelijkheden. Een ziekenhuis zonder ICT 
is vandaag gewoon ondenkbaar.”

Hoofd biomedische dienst Lieven Van 
Crombrugge en directeur ICT Johan 
Noyez: “Een bijkomend voordeel is dat 
we de hele historiek van elk toestel 
kunnen bijhouden: van bij de levering 
en voor de hele levensduur. Alles 
slaan we op: elk nazicht, elk onder-
houd, elk herstel, elke vervanging.”
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Robots in de zorg:  
ondersteunend of plaatsvervangend?
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Steeds meer woonzorgcentra en andere 
zorgorganisaties ontdekken de voordelen 
van een robot. Zal die inzet van robots 
de ouderenzorg ingrijpend veranderen?  
En willen we dat wel? Theoloog en filosoof 
Tijs Vandemeulebroucke buigt zich over 
die vragen in zijn doctoraatsonderzoek bij 
prof. Chris Gastmans aan de KU Leuven. 
“Je kunt niet blind zijn voor de voordelen 
van robots in de zorg”, zegt hij. “Maar er 
loeren ook reële gevaren om de hoek.”

Tijs Vandemeulebroucke werkt aan het 
Centrum voor Biomedische Ethiek en 
Recht en doctoreert in de Biomedische 
Wetenschappen, meer bepaald over de 
ethiek van ‘sociaal ondersteunende ro-
botica’. “Veel robots kunnen praten, in-
tentionele bewegingen uitvoeren of met 
het hoofd knikken als iemand tegen hen 
praat. Mijn onderzoek richt zich op be-
lichaamde robots, die via sociale interactie 
fysische ondersteuning bieden. Zora is het 
meest bekende voorbeeld bij ons. Zora 
kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de 
fysiotherapie, waar de robot oefeningen 
voordoet en de deelnemers aanmoedigt 
om ze uit te voeren.”

Vandemeulebroucke heeft ondertussen het 
literatuuronderzoek verricht. Vier thema’s 
vielen hem daarbij op: de rollen van de ro-
bot; de interactie tussen de oudere persoon 
en de robot; het uiterlijke van de robot; en 
de ethische kwesties omtrent robots in de 
ouderenzorg.

“Opvallend is dat ouderen robots bepaalde 
rollen toedichten. Ze geven de robot een 
identiteit, zodat er een relatie kan ont-
staan. Hoe concreter de ondersteuning 
van de robot, hoe sneller dat kan gaan. 
Een robot die koffie voor je haalt, kan 
gemakkelijk worden gezien als een but-
ler, waardoor de relatie tussen robot en 
gebruiker snel een duidelijk beeld krijgt. 
Daarnaast kan de robot worden gebruikt 
om ouderen te monitoren. Ouderen vinden 

Tijs Vandemeulebroucke: “Veel ouderen geven de robot een 
naam. Ze praten ertegen. Er is personificatie. Het is een  
strategie om de technologie een plaats te geven in ons leven.”
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privacy en veiligheid belangrijk als het 
over robotica gaat, maar ze zien er wel de 
voordelen van. Bijvoorbeeld in de thuis-
zorg, waar een robot kan worden ingezet 
om een alarm te geven als er iets aan de 
hand is. Naast die functionele rollen zijn 
er de cognitieve en ook sociale rollen: de 
oudere kan worden ondersteund door de 
robot in geheugentraining en de oudere 
kan er zelfs vriendschap voor voelen.”

Falen is geen optie
“Het technische aspect is belangrijk 
voor een goede interactie. De robot mag 
niet falen. Ouderen beseffen dat ze niet 
de knowhow hebben om een eventueel 
mankement te herstellen. Dat geeft on-
zekerheid. Die kan je wegnemen met de 
garantie dat de technologie werkt. Dan 
krijgen mensen het gevoel dat ze de con-
trole houden. Treedt er toch een storing 
op, bijvoorbeeld de spraakfunctie die weg-
valt, dan verandert de identiteit van de 
robot en dus ook de relatie die de oudere 
persoon met de robot heeft.”

“Goede technologie is dus een basis-
voorwaarde om tot enigszins menselijke 
interactie te kunnen komen. Die inter-
actie kan wel degelijk het ‘ding-zijn’ van 
de robot overstijgen. Veel ouderen geven 
de robot een naam. Ze praten ertegen.  
Er is personificatie. Het is een strategie 
om de technologie een plaats te geven 
in het leven. Natuurlijk vinden sommige 
mensen het maar niks. Veel hangt af van 
de vormgeving. Al zijn ook hier de mening-
en verdeeld.”

Een menselijk uiterlijk
“Daarmee komen we aan het derde thema: 
het uiterlijk van de robot. Er zijn robots die 
zoveel mogelijk menselijke kenmerken 
krijgen, andere blijven juist heel machi-
naal en een derde groep zit daartussenin. 
Robots met menselijke kenmerken worden 
geacht om sociaal acceptabeler te zijn 

en gemakkelijker in gebruik. Ze doen nu 
eenmaal vertrouwder aan. Toch stellen 
sommigen hierover kritische vragen. In 
tegenstelling tot robots hebben mensen 
ook negatieve eigenschappen. Gaan we 
robots alleen positieve eigenschappen 
geven? Een andere kritiek is dat een ma-
chine met een menselijk uiterlijk bedrog 
is. Die groep kiest voor een functionele 
vormgeving. Een compromis kan bijvoor-
beeld een computerscherm op wielen zijn, 
maar met menselijke handen. Hoe dan 
ook, menselijke kenmerken bevorderen 
wel degelijk de ‘vermenselijking’.”

“Belangrijk is voorts de mogelijkheid om 
de robot aan te passen aan de eigen wen-
sen. Als robots op grote schaal worden 
geproduceerd, zal de mogelijkheid moeten 
blijven om elk exemplaar een eigen, per-
soonlijke toets te geven. Ook dat helpt om 
een relatie aan te gaan met de techniek.”

Sociale functie
“Voor de ouderen zelf blijkt de sociale 
functie de meest belangrijke van een robot 
te zijn. Tegelijk hebben velen schrik dat dit 
kan leiden tot een ‘ontmenselijkte zorg’. 
Robots kunnen ertoe leiden dat mensen 
nog meer in een sociale isolatie terecht-
komen. Ook de gedachte dat het bedrog 
is, blijft bij velen spelen.”

“Cruciaal is de motivatie waarom de robot 
wordt ingezet wordt. Gebeurt het louter 
uit economische overwegingen, dan lijkt 
me dat een verkeerde motivatie. Het 
gaat dan niet langer om zorg, maar om 
economische winst. Je zoekt iets plaats-
vervangends voor de menselijke zorg. 
Zet je daarentegen een robot in om de 
menselijke zorg te versterken of te on-
dersteunen, dan kan dat wel en wordt het 
ook beter aanvaard. Denk aan Zora in de 
fysiotherapie: er blijft een kinesi therapeut 
aanwezig, maar dankzij Zora kan die meer 
individuele begeleiding bieden. Zora wordt 

hier ondersteunend ingezet en versterkt 
zo de zorg.”

“De motivatie en de duidelijke communi-
catie hierover zorgt ervoor dat een robot 
beter aanvaard wordt. Niet alleen door de 
ouderen, ook door de zorgmedewerkers. 
Denk je er als woonzorgcentrum aan om 
een robot in te zetten, betrek dan ook je 
medewerkers en de bewoners hierbij.  
Kader het goed en geef de mensen een stem 
in het debat. Je moet dit goed aanpakken, 
want natuurlijk kunnen mensen de robot 
enkel leren kennen en dus ook waarderen 
als hij er is. Sommigen zullen bij de confron-
tatie met de realiteit aangenaam verrast zijn, 
anderen dan weer teleurgesteld.”

“Een volgende stap in mijn onderzoek is 
het organiseren van groepsgesprekken 
met ouderen over de ethische aspecten 
van sociaal ondersteunende robotica. 
Daarna volgt een filosofisch luik. Wat is 
goede zorg? Wat is technologie? Kunnen 
beide worden verzoend? De mens is van 
oudsher een technologisch wezen dat ge-
bruikmaakt van objecten buiten zichzelf 
om te leven en doorheen die objecten zich-
zelf ook vormt. De introductie van robots 
doet ons opnieuw nadenken over onszelf. 
Het opent nieuwe mogelijkheden, maar 
sluit ook oude. Uit studies blijkt dat bij veel 
mensen de schrik voor misbruik wel dege-
lijk aanwezig is, net omdat een robot dat 
functionele overstijgt en sociaal wordt.”

“Mijn persoonlijke mening? Je kunt niet 
blind zijn voor de voordelen van robots 
in de zorg. Maar ze kunnen de mens niet 
vervangen, alleen maar ondersteunen. 
Robots kunnen ons bevrijden om te zor-
gen. Ze bevrijden ons niet van de zorg. 
Als het alleen gaat over meer productie 
en efficiëntie, dan laten we het zorgdis-
cours los. Daarover moeten we het debat 
voeren. In elke voorziening, maar ook in 
onze samenleving. Ik wil daar met mijn 
onderzoek aan bijdragen.”

Thuiswonende ouderen 
gezocht voor onderzoek

Tijs Vandemeulebroucke wil graag via 
woonzorgcentra en ouderenorganisaties 
ouderen vinden tussen 70 en 85 jaar die 
willen deelnemen aan een groepsgesprek 
over de ethische aspecten van robotica in 
de ouderenzorg. Let wel, het moet gaan 
om thuiswonende ouderen (bv. bezoekers 
van een woonzorgcentrum, leden van een 
organisatie). Ouderen die geïnteresseerd 
zijn mogen zich ook altijd rechtstreeks 
aandienen. Contact opnemen kan via: 
tijs.vandemeulebroucke@kuleuven.be of 
016/37 36 42.
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Hoe kan je het welbevinden van personen 
met dementie in het woonzorgcentrum 
verhogen? Een krachtige methodiek is 
Dementia Care Mapping (DCM). Dat vinden 
althans het Expertisecentrum Demen-
tie Sophia en Zorggroep Heilig Hart in 
Kortrijk, die samen aan de slag gingen. 
Met resultaat.

“We volgden met drie medewerkers een 
basisopleiding DCM: hoofdverpleegkundi-
ge Stephanie Vanden Berghe en ergothe-
rapeut Vanessa De Latter van Zorggroep  
Heilig Hart en ikzelf van het Expertisecen-
trum Dementie Sophia”, vertelt Charlotte 

DEMENTIA CARE MAPPING VERHOOGT HET WELBEVINDEN VAN PERSONEN MET DEMENTIE

“Persoonsgerichte zorg  
in al haar dimensies”

Cool. “Het gaat om een gezamenlijk project 
en dat maakt het sterk. DCM is een inten-
sieve observatiemethodiek met daaraan 
gekoppeld een proces naar meer persoons-
gerichte zorg. Persoonsgerichte zorg staat 
stil bij de totale persoon met zijn specifieke 
levensgeschiedenis en zijn context.”

“Tom Kitwood, grondlegger van de per-
soonsgerichte zorg, benoemt een aantal 
basisbehoeften bij elke mens. Hij stelt 
die voor in een bloem: comfort, identiteit, 
gehechtheid, zinvolle bezigheid en erbij 
horen. In het hart van de bloem staat de 
liefde centraal. DCM stelt de vraag welke 

acties nodig zijn om in die basisbehoeften 
te voorzien bij personen met dementie. 
Sommige acties versterken die behoef-
ten, terwijl andere ze net ondermijnen. 
Gaat het over de identiteit van iemand 
met dementie, dan is betutteling door in 
verkleinwoorden te spreken bijvoorbeeld 
ondermijnend. Als we zonder dat de be-
woner het weet zijn medicatie pletten en 
in zijn maaltijd mengen, dan ondermijnen 
we zijn behoefte aan gehechtheid. Als we 
mensen uitsluiten van activiteiten omdat 
ze ‘het niet meer kunnen’, ondermijnen 
we hun behoefte aan zinvolle bezigheid. 
Versterkend daarentegen is als je de ac-

Master in de psychologie Charlotte Cool, ergotherapeut Vanessa De Latter en hoofd-
verpleegkundige Stephanie Vanden Berghe: “Dementia Care Mapping heeft zijn nut 
bewezen. We willen DCM ook in het elektronisch zorgdossier integreren, zodat we de 
observaties en de verbetertrajecten nog beter kunnen opvolgen.”
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tiviteit aanpast aan het tempo van de per-
soon met dementie, als je de tijd neemt 
om uit te leggen dat je de medicatie in 
de maaltijd mengt, als je iedereen met 
respect aanspreekt.”

Observatie
“Alles begint met een goede observatie”, 
vult Vanessa aan. “DCM laat je gedurende 
zes uur aaneensluitend observeren en data 
verzamelen. Om de vijf minuten noteren 
de observatoren of ‘mappers’ een aantal 
gedragscodes. Communiceren is code A, 
wandelen code K, slapen code N. Er is een 
hele lijst met codes om de activiteiten in 
kaart te brengen. Daaraan gekoppeld wordt 
een cijfer voor stemming en betrokkenheid 
genoteerd die met dit gedrag samengaat. 
Dat cijfer kan positief, neutraal of negatief 
zijn. Niet subjectief, maar volgens geijkte 
standaarden. Ook versterkende en onder-
mijnende acties van medewerkers worden 
genoteerd. Na zes uur heb je een hele ver-
zameling data, die dan methodisch worden 
geanalyseerd en de bron zijn van feedback 
en verbeteracties. De observatie gebeurt 
in een gemeenschappelijke ruimte, waar 
interactie mogelijk is. Als observatoren 
proberen we de vlieg op de muur te zijn 
die niet opvalt maar alles ziet.”
“De diensten worden vooraf geïnfor-
meerd over wat we doen en waarom”, zegt  
Charlotte. “De afdeling bepaalt zelfs mee 
welke bewoners zullen worden geobser-
veerd. Mensen die onrustig zijn, moeilijk 
hanteerbaar gedrag vertonen of net heel 
stilletjes zijn: we gaan voor een mix van 
karakters. De medewerkers worden dus 
betrokken, maar ze weten niet vooraf wan-
neer we langskomen. In het begin voelen 
sommigen zich gecontroleerd, maar dat 
is niet de bedoeling. Het gaat om het wel-
bevinden van de bewoners, niet om een 
evaluatie van het personeel. Stephanie en 
ik hebben na de basisopleiding DCM nog 
een voortgezette opleiding gevolgd over 
een goede terugkoppeling naar het team. 
De samenwerking met de hoofdverpleeg-
kundige is daarin van groot belang. Ook de 
directie moet hierin 100% geloven, anders 
heeft het weinig zin. Uiteindelijk gaat het 
erom de zorgverlening beter te maken.”

Effect
“Per observatie focussen we op een zestal 
bewoners”, vervolgt Charlotte. “Er zijn 
twee mappers: we houden andere bewo-
ners in het oog, met één bewoner die we 
beiden observeren. Dat gebeurt om te 
checken of je wel dezelfde scores toekent. 
Dat is belangrijk, want de hele berekening 
en analyse is hierop gebaseerd. Je kan dat 
niet met de natte vinger doen.”

“Voor het pilootproject zijn we gestart 
met een nulmeting. Na de observatie 
gaven we feedback aan het team. Het is 
aan het team zelf om dan een actieplan 
uit te werken. Zo viel op dat de bewoners 
eigenlijk maar 7% van de tijd in beweging 
waren. Het team heeft dan veranderingen 
voorgesteld: bewoners worden nu meer 
betrokken bij huishoudelijke taken, het 
maaltijdgebeuren is anders georganiseerd 
en er zijn voelkaders geïntroduceerd.  
Het gaat om kleine dingen, niet om spec-
taculaire ingrepen”, vertelt Vanessa.

“Zes maanden na de nulmeting hebben 
we een tweede meting georganiseerd. De 
effecten bleken duidelijk op verschillende 
niveaus. Op het niveau van de bewoner 
merkten we een actievere betrokkenheid, 
een meer positieve stemming en een meer 
gevarieerd gedrag. Een bewoner die de 
hele tijd in haar haar friemelde, had een 
toiletzakje met een borstel gekregen. 
Een onrustige bewoner bleek vroeger 
als hobby kortingsbonnen uit te knippen: 
we gaven hem kranten en een schaar en 
die man is veel rustiger nu. Bij nog een 
andere bewoner was ons opgevallen dat zij 
te eten gegeven werd, terwijl ze het best 
zelf kon. Ook dat is een aandachtspunt: 
niets overnemen als het niet nodig is; wat 
de bewoner zelf nog kan, doet hij het best 
zelf. Het zijn allemaal kleine dingen, maar 
het verschil is meetbaar en merkbaar. Nog 
een voorbeeld: bij de maaltijd werd vroe-
ger aan de hele tafel samen ‘smakelijk’ 
gezegd, nu gebeurt dat persoonlijk. En het 
blijkt dat de bewoners zich nu persoonlijk 
aangesproken voelen, terwijl dat vroeger 
niet het geval was. Het is een kleine moei-
te, maar je versterkt die bewoners ermee 
in hun identiteit”, weet Charlotte.

Kracht
“De kracht van DCM is dat je zes uur met 
je neus op de feiten zit. Ik werk zelf als 
ergotherapeut en ik kijk nu met een an-
dere bril naar de zorg die mijn collega’s 
en ikzelf verlenen. In het team hebben we 
afgesproken dat ik bij een volgende obser-
vatie een krukje naast mij zal zetten, waar 
medewerkers die er zin in hebben ook eens 
een kwartiertje mee kunnen observeren. 
Het is een oogopener”, zegt Vanessa.

“Een tweede niveau met zichtbaar effect 
is het personeel”, beaamt Charlotte. “De 
medewerkers hebben meer inzicht in het 
gedrag van de bewoners en in het effect 
dat hun acties teweegbrengen. Omdat ze 
zelf verbetervoorstellen formuleren, voe-
len ze zich betrokken. Ze kunnen ook de 
familie van de bewoners beter informeren, 
wat zorgt voor een sterkere vertrouwens-
band. Ook de inzet van vrijwilligers is na 
de feedback uit de observaties herbeke-
ken, zodat ook hun bijdrage nog meer dan 
vroeger effect heeft. En belangrijk: niets is 
van bovenaf opgelegd, de veranderingen 
komen vanuit de medewerkers zelf. Uitein-
delijk kennen zij de bewoners het beste.”

“Een derde niveau met meetbare effecten, 
is de betere afstemming tussen verschil-
lende disciplines. Zo houden we nu meer 
rekening met de middagrust en storen we 
bewoners niet meer in hun slaap om naar 
het kapsalon te gaan.”

“Wij gaan zeker met DCM voortwerken”, 
besluit Vanessa. “De methodiek heeft haar 
nut bewezen. We willen DCM ook in het 
elektronisch zorgdossier integreren, zodat 
we de observaties en de verbetertrajecten 
nog beter kunnen opvolgen. Je zou bijvoor-
beeld elke donderdag een pop-up kunnen 
laten verschijnen met een concreet aan-
dachtspunt voor een bewoner. Dat zou ons 
alert houden en de continuïteit van de zorg 
garanderen, ook als er na verloop van tijd 
personeelswissels zijn.”



ORGANISATIE- EN FINANCIERINGSMODEL PSYCHOLOGISCHE ZORG

"Kwaliteits- en financiële toetsing  
is essentieel"
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Iedereen is het erover eens: de drempel 
om hulp te zoeken bij psychische proble-
men moet omlaag. De organisatie van de 
geestelijke gezondheidszorg voor men-
sen met milde tot matig-ernstige pro-
blemen en de financiering hiervan, moet 
worden versterkt. Het debat hierover 
leeft al lange tijd. Zorgnet-Icuro werkt 
nu aan een nota waarin twee scenario’s 
worden getoetst op hun kwaliteit én op 
hun financiële impact. Blijkt dat de keuze 
voor een getrapte zorg met de huisarts 
als spilfiguur op zowat alle vlakken te 
verkiezen is. Stafmedewerker Gorik Kae-
semans geeft uitleg. 

Federaal minister De Block zette eerder 
in interviews de deur op een kier voor de 
terugbetaling van psychologische zorg. 
Psychologen krijgen in de hervorming van 
de gezondheidszorgberoepen een duidelijke 
plaats. Dat is een eerste noodzakelijke stap. 
Ook Vlaams minister Vandeurzen is het 
idee genegen: hij nam het initiatief voor een 
aantal pilootprojecten eerstelijnspsycholo-
gische zorg, maar de uitrol ervan over heel 
Vlaanderen koppelt hij aan de terugbetaling 
die federaal moet worden beslist.

In april 2016 lanceerde het Federaal 
Kennis centrum voor de Gezondheidszorg 
(KCE) een voorstel voor een organisatie- en 
financieringsmodel voor psychologische 
zorg. Het is een model voor de aanpak van 
courante, milde tot matig-ernstige vormen 
van psychisch lijden. Het model heeft twee 
niveaus: een eerstelijnspsychologische 
zorg en gespecialiseerde psychologische 
zorg. De toegang tot de eerstelijnspsy-
chologische zorg is in het KCE-model niet 
gekoppeld aan voorwaarden, een beperkt 
aantal sessies wordt in het model terugbe-
taald. De toegang tot het tweede niveau van 
gespecialiseerde zorg en de terugbetaling 
ervan zou kunnen na een verwijzing door 
een huisarts of een eerstelijnspsycholoog.
“De voorzet van het KCE is bijzonder 
waarde vol en goed onderbouwd, maar de 
financiële impact ervan is niet berekend. 
Er is ook geen kosten-batenanalyse”, 
zegt Gorik Kaesemans. “Wij hebben 

die oefening in onze nota wel gemaakt.  
Bovendien hebben we het voorstel van 
het KCE getoetst aan de internationale 
aanbevelingen van de OESO en de WHO 
over goede zorg. Met onze tekst willen we 
een bijdrage leveren aan dit debat.”

Grote impact
“De context van dit debat is belangrijk. 
De impact van common mental disorders 
op het individu en op de samenleving is 
groot. Een belangrijk aspect is de hoge co-
morbiditeit tussen somatische en psychi-
sche problemen. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen met een chronische somatische 
aandoening tot 90% meer kans hebben 
op een psychische stoornis.

Tegelijk is er nog altijd een grote behan-
delkloof. In de ESEMeD-studie bleek dat 
in België 60% van de bevraagden met een 
diagnosticeerbare psychische stoornis niet 
gevat is in een formele behandeling. Dat 
betekent dat die mensen hulp nodig heb-
ben, maar ze niet krijgen. Tegelijk kampen 
we in ons land met een zeer hoog medi-
catiegebruik: 1,2 miljoen Belgen slikten in 
2014 antidepressiva; kostprijs: 469 miljoen 
euro per jaar. Op macroniveau geeft de 
huidige situatie dus een dubbel beeld: psy-
chologische onderbehandeling en medica-
menteuze overbehandeling. De impact van 
dat alles op onze samenleving is erg groot.”

“Om dat probleem aan te pakken, pleit de 
WHO voor een nauwe afstemming tussen 
de eerste lijn en de gespecialiseerde gees-
telijke gezondheidszorg, met een systeem 
van getrapte zorg en sterke netwerken. 
Met onze nota willen we de bestaande 
evidence based practices op dit gebied sti-
muleren, bijvoorbeeld voor depressie en 
angststoornissen. Een belangrijk element 
hierbij is de vroegdetectie. Studies tonen 
dat hoe langer iemand wacht om iets aan 
zijn probleem te doen, hoe erger het pro-
bleem wordt. In België duurt het gemid-
deld tien jaar voor iemand hulp zoekt: voor 
stemmingsstoornissen is dat één jaar, voor 
angststoornissen zestien jaar en voor mid-
delenmisbruik zelfs achttien jaar. Hoe lan-

ger mensen wachten, hoe groter het risico 
dat een levenslange behandeling noodza-
kelijk wordt. De terugverdien effecten van 
vroegdetectie zijn daarom erg groot. Het 
belang van vroegdetectie was trouwens 
één van de vijf kernboodschappen op het 
Open Minds congres van 2016.”

Kostprijs
“Voor onze nota konden we rekenen op de 
expertise van prof. Bruffaerts van de KU 
Leuven. We vertrekken van de populatie- 
en prevalentiegegevens. Momenteel zijn 
die enkel voor meerderjarigen beschik-
baar. De nood aan GGZ bij minderjarigen 
is specifieker en ligt waarschijnlijk hoger. 
Daarom vragen we de overheid om ook 
voor kinderen en jongeren snel werk te 
maken van bruikbare gegevens. Om te 
beginnen sluiten we de lichte én de ern-
stige problemen uit. De ernstige psychi-
sche aandoeningen zoals psychose vallen 
buiten dit bestek, omdat ook de studie 
van het KCE complementair wou zijn aan 
het bestaande aanbod van de gespeci-
aliseerde geestelijke gezondheidszorg. 
Ook de lichte psychische klachten hebben 
wij buiten dit kader gehouden, omdat al 
snel bleek dat het systeem anders niet 
haalbaar is. Uit de Gezondheidsenquêtes 
die geregeld plaatsvinden, blijkt dat 25 tot 
33% van de Belgen van 15 jaar en ouder 
last heeft van psychisch onwelbevinden.  
Rekenen we al die mensen mee, dan zitten 
we aan 2,8 miljoen potentiële patiënten. 
Ook de European Study of the Epidemiology 
of Mental Disorders (ESEMeD) houdt geen 
rekening met die hele lichte psychische 
klachten. Het kan niet de bedoeling zijn 
om voor elk gevoel van onbehagen on-
middellijk één-op-één psychologische 
zorg in te schakelen. Dat betekent niet 
dat we die mensen in de steek laten. We 
moeten als samenleving meer investeren 
in kwaliteitsvolle tools voor zelfzorg, in 
het veerkrachtig maken van mensen, in 
een warme samenleving waarin mensen 
meer oog en oor hebben voor psychische 
klachten. Ook de huisarts kan veel van die 
lichtere problemen verhelpen, zonder ver-
dere verwijzing. Blijft over voor onze stu-
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die: de groep van milde tot ernstig- mate 
mentale stoornissen. In totaal spreken 
we over 764.306 mensen voor ons land.”

“Voor die groep hebben we twee scenario’s 
bestudeerd. In een eerste scenario kunnen 
bijna alle milde tot matig ernstige klach-
ten naar vrij toegankelijke psychologen 
op de eerste lijn. In het tweede scena-
rio kiezen we voor getrapte en gedeelde 
zorg met de huisarts als spilfiguur. Onze 
berekeningen zijn duidelijk: scenario 1  
(324 miljoen euro) kost 15% meer dan 
scenario 2 (281 miljoen euro).”

Heldere conclusie
“Maar belangrijker nog dan de financiële 
impact is dat scenario 2, met de huis-
arts als spilfiguur in getrapte zorg, ook 
de OESO-principes veel beter realiseert. 
In scenario 1, waar de patiënt direct toe-
gang krijgt tot de psycholoog, bestaat bij-
voorbeeld het risico dat de comorbiditeit 
met lichamelijke klachten onvoldoende 
wordt aangepakt. Een huisarts is veel 
beter geplaatst om beide aspecten sa-
men te evalueren. Ook de principes van 
getrapte zorg zijn in scenario 2 sterker 
uitgewerkt. Daarnaast is de centrale rol 
van de huisarts een betere garantie dat 
het voorschrijfgedrag daalt, als hij daar-
voor voldoende goed wordt opgeleid en 
ondersteund. Ten slotte zijn ook de mo-
gelijkheden om van bij de aanmelding 
correct op te schalen en direct toe te 
leiden naar de gepaste zorg bij ernstige 
psychische aandoeningen in scenario 2 
hoger. Opnieuw: op voorwaarde van een 
goede ondersteuning van de huisartsen.”

Zowel financieel als wat de kwaliteit en 
de effectiviteit van het systeem betreft, 
wijst alles in de richting van scenario 2.  
Dit willen we nu verder uitwerken in ter-
men van noodzakelijke voorwaarden, 
governance structuur en de mate van terug-
verdieneffecten, besluit Gorik Kaesemans.

De nota over het organisatie- en financierings-
model psychologische zorg zal in september 
2017 beschikbaar zijn op www.zorgneticuro.be

Gorik Kaesemans: “In België zien we een dubbel beeld: psychologi-
sche onderbehandeling en medicamenteuze overbehandeling. Om 
dat aan te pakken scoort een model van getrapte zorg het beste.”
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Prof. Ronny Bruffaerts: “De grote vooruitgang in de genetica noch in het hersenon-
derzoek zijn erin geslaagd accurate voorspellingen te maken over het toekomstig 
verloop van psychische problemen. Met complexe statistische algoritmes wordt dat 
nu wel stilaan mogelijk. Dat zijn beloftevolle doorbraken, maar er is hiervoor een 
nieuwe ethiek nodig. We betreden een nieuw terrein.”

Wie is prof. Ronny Bruffaerts?
•	 �Licentiaat�psychologie�en�psycho�

analytisch�psychotherapeut;

•	 �Doctoreerde�als�klinisch�psycho
loog�doctoreerde�in�het�domein�
van�de�psychiatrie.

•	 �Verbonden�aan�het�Universitair�
Psychiatrisch�Centrum�en�be
hoort�tot�de�Onderzoeksgroep�
Psychiatrie�van�het�Departement�
Neurowetenschappen�van�de�KU�
Leuven.

•	 �Deeltijds�hoofddocent�aan�de�
Faculteit�Geneeskunde�van�de� 
KULeuven.

•	 �Samen�met�prof.�Koen� 
Demyttenaere�titularis�van�de�
Fortune�Leerstoel�(gefinancierd�
door�de�vzw�Ga�Voor�Geluk�en�
beheerd�door�de�Koning�Boude
wijnstichting)�die�zich�richt�op�
suïcidepreventie�aan�de�univer
siteit.
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ALGORITME SLAAGT WAAR GENETICA EN HERSENONDERZOEK FAALDEN

Accurate voorspellingen  
geestelijke gezondheid bieden  

nieuwe mogelijkheden voor preventie

Prof. Ronny Bruffaerts gaf met popu-
latie- en prevalentieonderzoek input 
voor de nota van Zorgnet-Icuro over 
een organisatie- en financierings model 
voor psychologische zorg. Die gegevens 
verzamelt prof. Bruffaerts op een sys-
tematische wijze, onder meer bij uni-
versiteitsstudenten. Met spectaculaire 
resultaten: het blijkt namelijk mogelijk 
om op basis van data en een complex 
statistisch algoritme accuraat voorspel-
lingen te maken over het risico op psychi-
sche aandoeningen. “We staan pas aan 
het begin, maar nu al is duidelijk dat dit 
verreikende gevolgen zal hebben voor de 
geestelijke gezondheidszorg.”

Prof. Ronny Bruffaerts: Sterk aan de nota 
van Zorgnet-Icuro is onder meer dat die 
vertrekt vanuit een populatiebenadering. 
Dat is vrij nieuw. Doorgaans vertrekken 
nota’s vanuit de situatie de we kennen: 
het zorgaanbod zoals het is in onze regio. 
Maar daarvan weten we dat we relatief 
veel en lange opnames hebben en dat 
er veel psychiatrische bedden zijn. We 
weten echter ook dat veel personen die 
hulp nodig hebben niet de weg vinden naar 
de hulpverlening. In plaats dus van uit te 
gaan van de situatie zoals ze is, moeten 
we ook de personen includeren die we tot 
nu toe missen. Daarom ben ik twintig jaar 
geleden begonnen met epidemiologisch 
populatieonderzoek. Op basis daarvan 
kunnen we bepalen hoe vaak psychische 
problemen voorkomen op het niveau van 
een algemene populatie, hoeveel van die 
personen effectief hulp vinden en of de 
personen die in behandeling zijn de juiste 
personen zijn. Dergelijke gegevens kunnen 
een hefboom vormen voor een beleid dat 
denkt in termen van duurzaamheid.

Krijgt wie dat nodig heeft vandaag de juiste 
zorg en behandeling? Dat is niet altijd zo. 
Te lang hebben we gefocust op de perso-

nen die de weg vonden naar behandeling. 
Maar er blijken méér personen met noden 
te zijn die we niet bereiken en die niet in 
behandeling komen. Zo blijft bijvoorbeeld 
één derde van de personen die suïcidaal 
zijn onder de radar. Gemiddeld duurt het 
tien tot twaalf jaar voor iemand met een 
probleem hulp zoekt in de geestelijke 
gezondheidszorg. We weten dat psychi-
sche problemen vaak rond de leeftijd van  
21 jaar ontstaan. Gemiddeld gezien komen 
personen met psychische problemen dus 
pas op hun 31ste voor het eerst op consul-
tatie. In die tussentijd van tien jaar zijn hun 
problemen alleen groter en complexer 
geworden. We moeten daarom proberen 
om er veel sneller bij te zijn, zodat we veel 
lijden kunnen voorkomen.

U doet aan de KU Leuven sinds enkele jaren 
een systematische screening van studen-
ten. Hoe gaat dat en wat leert u hieruit?

In alle onderzoeken naar risicofactoren 
voor geestelijke gezondheid komt één 
constante telkens terug: de jonge leeftijd.  
De leeftijd van 18 tot 24 jaar is dé risico-
leeftijd. Dat is precies de leeftijdsgroep 
van de studenten. Daarom zijn we begon-
nen met een geïnformatiseerd systeem 
om de epidemiologie van psychische pro-
blemen en de evolutie ervan bij die doel-
groep te bekijken. Jaar na jaar volgen we 
de studenten op. Zo zien we bijvoorbeeld 
dat een student tijdens zijn eerste jaar 
niet suïcidaal was, tijdens zijn tweede jaar 
evenmin en tijdens zijn derde jaar plots 
wel suïcidaliteit gaat ontwikkelen. Ons op-
zet stelt ons in staat om longitudinaal en 
prospectief onderzoek te doen naar welke 
studenten een hogere kans maken om een 
psychisch probleem te gaan ontwikkelen. 
Hierover hebben we onderzoek gevoerd op 
drie domeinen: suïcidaliteit, depressie en 
verslaving aan alcohol. Glenn Kiekens zal 
in zijn doctoraat eenzelfde focus leggen 

op zelfbeschadigend gedrag. Voor een 
dergelijk onderzoek met een voorspel-
lende waarde heb je niet alleen complexe 
statistische modellen nodig, maar ook 
doctoraatsstudenten en heel veel data.

In 2012 hebben we (in samenwerking 
met het Studentengezondheidscentrum 
van de KU Leuven) voor het eerst alle 
eerste jaarsstudenten van 18 jaar een 
geautomatiseerde vragenlijst op pc laten 
invullen. Het jaar daarop herhaalden we 
de vragenlijst bij die groep en voegden we 
ook de nieuwe eerstejaarsstudenten van 
18 jaar erbij. Zo kunnen we de studenten 
jaar na jaar blijven opvolgen en wordt 
de onderzoekspopulatie steeds groter. 
Momenteel volgen we ongeveer 11.000 
à 12.000 studenten. De data base is nu 
groot genoeg om voorspellende statis-
tische modellen te ontwikkelen. En wat 
blijkt? Nieuwe suïcidaliteit kunnen we 
heel accuraat voorspellen, depressie ook 
en alcoholverslaving evenzeer. De fouten-
marge is klein.

Hoe accuraat is ‘heel accuraat’?

We werken met complexe statistische 
modellen en onderzoeken de mate van 
waarschijnlijkheid dat iemand binnen 
één of twee jaar een psychisch probleem 
ontwikkelt. In zijn doctoraatsonderzoek 
vond Philippe Mortier dat 67% van de 
studenten die suïcidaliteit ontwikkelt  
tijdens de studentenjaren uit de 10% hoog-
ste scores uit onze test kwam. Dat bete-
kent dat er aan de universiteit in Leuven 
250 studenten risicovol zijn om suïcidali-
teit te ontwikkelen. We hoeven dus geen 
grote preventiecampagnes te ontwikkelen 
voor alle studenten, maar kunnen onze 
scope vernauwen tot 250 jongeren met 
een hoog risico. In hetzelfde doctoraat 
hebben we dezelfde oefening gemaakt 
voor persistente of aanhoudende suïci-
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daliteit en hebben ook daarvoor model-
len gevonden: onze predictieve modellen 
zijn dermate accuraat dat we in staat zijn 
te zeggen dat er ongeveer 80 studenten 
persistente suïcidaliteit hebben. Het zo-
genaamde concentration-of-risk model dat 
we hanteren, kunnen we ook omvormen 
tot een algoritme op het niveau van een 
klinische setting. Met de juiste algorit-
mes kunnen we beter voorspellen bij wie 
zich problemen zullen voordoen en of die 
problemen chronisch zullen zijn. Dat is 
gepersonaliseerde geneeskunde in de 
geestelijke gezondheidszorg of persona-
lised mental health.

Wat gebeurt er vandaag met de resultaten?

Uiteraard publiceren we onze onder-
zoeksbevindingen in internationale weten-
schappelijke vakbladen. We zouden graag 
verder gaan en er een klinische vertaling 
van maken, maar onze wetgeving en de 
Privacycommissie laten dat maar moeilijk 
toe. Er is immers een scheiding tussen 
wetenschappelijk onderzoek en klinische 
interventie; het is niet vanzelfsprekend 
om onderzoeksimplicaties linea recta te 
vertalen naar klinische toepassingen. 

Wat dan met de studenten die risico lopen? 
Hebben die niet het recht om te weten?

De studenten at risk krijgen een geauto-
matiseerde mail met feedback en het 
advies om een huisarts of een andere 
hulpverlener te contacteren. Een jaar 
later vragen we die studenten ook of ze 
dat advies hebben opgevolgd en of ze de 
e-mail behulpzaam vonden. 7 tot 8% van 
die studenten heeft effectief hulp gezocht. 
Het lijkt weinig, maar dat zijn jongvolwas-
senen die anders allicht niet de stap naar 
de hulpverlening zouden hebben gezet. 
Natuurlijk zouden we graag verder gaan. 
We onderzoeken een aantal pistes hier-
voor. De toekomst van de gezondheids-
zorg ligt hoe dan ook in meer preventie.  
De methoden zijn er, de mogelijkheden 
zijn er, maar het kader om die innovaties 
te kunnen implementeren ontbreekt nog.

Schrikken die studenten als ze die geauto-
matiseerde mail krijgen? Of beseffen de 
meesten vooraf ook wel dat er iets aan 
de hand is?

De meesten schrikken allicht niet echt, al 
heb je ook wel personen die erover ver-
wonderd zijn hoe slecht het wel met hen 
gaat. Als mens zijn we allemaal goed in 
het verleggen van grenzen, ook al weten 
we dat dit niet steeds goed is of al weten 
we dat we over onze grens gaan. Het is 
vaak pas achteraf, als we er op worden 
gewezen, dat er een opening ontstaat om 
erover na te denken en te spreken.

Als u erin slaagt om depressie, verslaving 
en suïcidaliteit één of twee jaar vooraf te 
voorspellen, dan lijkt het me een koud 
kunstje om ook agressie en gewelddadig 
gedrag te voorspellen?

Dat is een goede vraag, maar het is veel te 
vroeg om die te beantwoorden. We staan 
aan het begin van een nieuw te ontginnen 
gebied. Statistische algoritmes blijken 
een veel sterkere voorspelbaarheid te 
hebben dan alles wat we voordien heb-
ben geprobeerd. De genetica noch het 
hersenonderzoek zijn erin geslaagd zul-
ke accurate voorspellingen te maken als 
het gaat over suïcidaliteit, depressie of 
alcohol verslaving. Met complexe algo-
ritmes wordt dat nu wel stilaan mogelijk. 
Die mogelijkheid attendeert ons wel op 
een nieuw ethisch vraagstuk. 

We betreden een nieuw terrein. Weten 
dat iemand tussen vandaag en een jaar 
suïcidaal wordt is één ding, ermee om-
gaan is nog iets anders. En als we kun-
nen voorspellen dat iemand over zes 
maanden extreem agressief wordt: wat 
doen we daar dan mee? Ken je de film 
Minority Report van Steven Spielberg met 
Tom Cruise? Daarin worden toekomsti-
ge moordenaars gearresteerd nog voor 
ze de moord hebben gepleegd en in een 
permanente slaapstatus gebracht. Stel je 
voor dat het zover komt. Al is er een groot 
verschil tussen depressie en suïcidaliteit 
enerzijds en extreem geweld anderzijds. 
Extreem geweld is met name erg hetero-
geen van karakter, terwijl suïcidaliteit en 
depressie veeleer homogeen zijn.

Het algoritme is heel complex. Betekent 
dat ook dat de studenten een hele waslijst 
aan vragen voorgeschoteld krijgen?

Neen. Er is wel een uitgebreide vragenlijst 
op de achtergrond, maar niet elke student 
krijgt alle vragen. Afhankelijk van eerdere 
antwoorden worden de volgende vragen 
gekozen. Alles verloopt geautomatiseerd. 
Gemiddeld duurt het invullen ervan 22 mi-
nuten. En op basis daarvan kan je heel veel 
voorspellen. Dat stemt toch tot nadenken.

Bent u zelf voorstander van meer moge-
lijkheden en een soepeler ethisch kader? 
Of moeten andere personen, met name 
ethici, hierover beslissen?

Dat is een hele moeilijke vraag. We kun-
nen natuurlijk levens redden hiermee. 
Maar we hebben inderdaad dat ethisch 
kader nodig. Dat is niet mijn terrein. Ethi-
sche reflectie is noodzakelijk. Want als 
we de deur helemaal openzetten, tja, dan 
kunnen we over afzienbare tijd inderdaad 
ook agressie voorspellen. We moeten tijd 
nemen om hierover grondig na te denken 
en een gefundeerde mening te vormen. 
Dat maakt het zo dubbel: enerzijds wil 
ik zo snel mogelijk een doorbraak in de 
preventie, anderzijds is ethische reflec-
tie nodig. Het zijn nieuwe vraagstukken, 
omdat de kennis die we nu aanboren he-
lemaal nieuw is.

Wij zijn heel vooruitstrevend met dit 
onderzoek, maar we staan niet alleen. 
Collega’s aan Harvard zijn er dit jaar op 
eenzelfde manier in geslaagd om heel 
accuraat suïcide met effectief overlijden 
te voorspellen bij soldaten die naar het 
front gaan. Zij zitten met dezelfde ethi-
sche vragen. Wat doe je als je weet dat 
iemand 95% kans maakt om binnen de 
zes maanden zelfmoord te plegen en als 
die persoon daarover niet wil praten?  
Ik ontmoet mijn collega’s in Harvard over 
enkele weken. Dat ethische kader zal ze-
ker ook ter sprake komen.

Het populatieonderzoek aan de universi-
teit verloopt anoniem. Maar u geeft ook 
les aan die studenten. Ontmoet u soms 
iemand van wie u vermoedt: ja, het zou 
weleens kunnen dat hij of zij tot de hoogste 
risicogroep behoort?

Mijn contacten met studenten zijn te 
vluchtig om zomaar die inschatting te 
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maken. Bovendien kán je ook niet aan 
iemands gezicht aflezen of hij/zij suïci-
daal is of depressief. Wat wel gebeurt, is 
dat studenten die ergens mee zitten met 
mij komen praten. En wat me vooral op-
valt: studenten weten veel te weinig over 
geestelijke gezondheid. Ja, zelfs studen-
ten geneeskunde. Wij zouden veel meer 
moeten informeren. Mental health literacy 
is noodzakelijk voor een betere geestelijke 
gezondheidszorg. De leek heeft wel tien 
manieren om een pijntje aan zijn ellen-
boog te beschrijven, maar velen ontbreekt 
het aan woorden voor mentale of psychi-
sche pijn. Men weet ook niet altijd wat het 
is. Kennis over geestelijke gezondheid is 
de eerste stap, erover kunnen praten en 
er een woordenschat voor hebben een 
volgende. Als derde stap moeten personen 
beseffen dat hulp mogelijk is.

De voorspelbaarheid zal grote gevolgen 
hebben voor de organisatie van de gees-
telijke gezondheidszorg?

Het grote voordeel is dat we het beleid 
kunnen enten op gegevens uit de popu-
latie. Ik heb al contact gehad met het 
kabinet van minister Vandeurzen en met 
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezond-
heid, die ook die weg op willen. Dat zal 
ongetwijfeld verschuivingen in budgetten 
met zich meebrengen. Vandaag zitten we 
nog in de geestelijke gezondheidszorg 
old school, met lange opnames en veel 
psychiatrische bedden. De eerste keer dat 
het begrip ‘preventie’ genoemd werd in 
een beleidstekst over geestelijke gezond-
heidszorg was in 1997. Je hoort het goed: 
1997. Het eerste academische verslag 
waarin wordt gesproken over een te groot 
beddenhuis dateert van 1989. Twintig jaar 
later zijn we eindelijk begonnen met het 
afbouwen van bedden. Toch pleit ik er niet 
voor om nu erg snel te gaan. Te abrupte 
veranderingen zijn nooit goed. Je kunt het 
oude niet afbouwen zonder eerst het nieu-
we op te bouwen. In Amerika hebben ze 
dat veertig jaar geleden wel gedaan, met 
veel daklozen en overvolle gevangenissen 
tot gevolg. De ommezwaai die we nodig 
hebben, moet doordacht worden gepland 
en uitgevoerd. Ik geloof in stapsgewijze 
veranderingen, niet in revoluties.

ZONDAG18maart
2018

Neem deel aan  
Dag van de Zorg  

op zondag 18 maart 2018
Na de meer dan geslaagde editie van 2017 stellen de organisatoren van de Dag 
van de Zorg de nieuwe editie voor. Op zondag 18 maart 2018 gooien zorg- en 
welzijnsorganisaties in Vlaanderen en Brussel voor de zevende keer op rij 
hun deuren open voor het brede publiek.

Zorgnet-Icuro zet ook dit jaar de schouders onder dit initiatief en roept alle 
leden van onze koepel op om deel te nemen aan dit schitterend project. Dag 
van de Zorg is het grootste evenement in de zorgsector en brengt elk jaar 
vele tienduizenden geïnteresseerden op de been. Het is het ideale toonmo-
ment om ook uw organisatie in de kijker te zetten. Niet alleen voor het brede 
publiek maar ook voor pers en media.

Voor de snelle beslissers is er een vroegboekkorting van 15% als uw or-
ganisatie inschrijft voor 31 juli 2017. En er zijn speciale acties voor grote  
organisaties die enkel maar willen meedoen met één of enkele afdelingen.

Doe mee en maak er samen met Zorgnet-Icuro een mooie Dag van de Zorg 
2018 van.

Meer info vindt u op www.dagvandezorg.be.
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Komen er binnenkort nieuwe mogelijkheden voor zorg- en 
welzijnsvoorzieningen om kapitaal voor infrastructuurwer-
ken aan te boren? Notaris Dirk Seresia ziet in elk geval 
kansen met de nieuwe Sociale Gereglementeerde Vast-
goedvennootschappen (GVV’s). Seresia is ook voorzitter van 
Inclusie Invest én van vzw Stijn. Hij is alvast enthousiast.

De wetgeving over de nieuwe Sociale GVV zit in een eindfase. 
Dankzij die vennootschapsvorm en het hogere rendement 
dat hij mogelijk maakt, zullen institutionele beleggers 
gemakkelijker dan vroeger verleid kunnen worden om te 
investeren in bouwprojecten voor zorg, welzijn en onder-
wijs. Maar laat ons samen met notaris Dirk Seresia bij het 
begin beginnen…

“Vzw Stijn is een netwerk van organisaties voor personen 
met een beperking. We groeperen tien voorzieningen in 
Limburg, Vlaams-Brabant en de Kempen. Al die voorzie-
ningen staan sterk in fondsenwerving. Het nadeel daarvan 
is echter dat mensen die iets geven, dat geld kwijt zijn. En 
dat terwijl de noden hoog blijven, bijvoorbeeld aan nieuwe 
gebouwen en aan renovatie. Het is al lang duidelijk dat de 
overheid het tempo van die noden niet kan volgen. Daarom 
zijn we beginnen nadenken over andere manieren om fond-
sen aan te boren. Er staan miljarden euro geparkeerd op 
spaarboekjes. Geld dat niets meer opbrengt. Hoe kunnen 
we mensen aanzetten om dat geld te activeren, zonder dat 
het uit hun vermogen verdwijnt?”

“Met een aantal partners hebben we daarom enkele ja-
ren geleden de coöperatieve vennootschap Inclusie Invest 
opgericht. Mensen die een aandeel kopen, kunnen op elk 
moment hun geld terugkrijgen. Dat betekent dat Inclusie 
Invest altijd een zekere reserve moet voorzien en de mid-
delen zo moet beleggen of besteden dat er geen waarde-
vermindering kan optreden. Van in het begin waren een 
aantal welzijnsorganisaties actief betrokken: Groep Ubuntu, 
vzw Stijn, Groep Emmaüs… Ook enkele particulieren kochten 
aandelen. Maar het grootste deel van de middelen kwam 
van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), die vier 
miljoen euro inbracht.”

Fifty-fifty
“Het principe van Inclusie Invest is eenvoudig: wij brengen 
50% van de middelen in een bouwproject in, de andere 
helft komt van de voorziening, een groep ouders of andere 
particulieren betrokken bij het project. Voor onze midde-

Notaris Dirk Seresia: “De Sociale GVV biedt nieuwe kansen voor de 
zorg- en welzijnssector om op een transparante manier middelen  
aan te trekken voor investeringen.”
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NIEUW: SOCIALE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN

Investeren in zorginfrastructuur 
met mooi rendement

len puren we tot nu toe uit de bijdrage 
van de PMV. Sinds 2013 hebben we zes 
projecten opgestart: drie voorzieningen 
zijn ondertussen bewoond. Het loopt dus 
goed, maar als we zo voortdoen, dan is de 
pot van PMV binnenkort leeg. We moeten 
op zoek naar nieuwe kapitalen, naar gro-
te bedragen. We willen de institutionele 
beleggers kunnen overtuigen met een 
aantrekkelijk product. Dat is nodig, niet 
alleen in de gehandicaptenzorg, ook in 
de ouderenzorg. Inclusie Invest wil low 
budget degelijke en aangepaste verblijven 
aanbieden, met een huurprijs die streeft 
naar maximum een derde van het inko-
men van de persoon met een beperking. 
Maar we missen een vehikel voor aan-
trekkelijke beleggingen. We bieden een 
rendement van 0,5 tot 1% en dat is te laag 
om institutionele beleggers te verleiden; 
die zijn op zoek naar producten die min-
stens 2 tot 4% opbrengen.”

“Toen wij hoorden van het bestaan van 
‘Gereglementeerde Vastgoedvennoot-
schappen’, zagen we een kans. Die ven-
nootschappen hebben een gunstregime: 
ze hoeven geen vennootschapsbelasting te 
betalen en geen afschrijvingen te boeken. 
Tegenover die voordelen staan ook nade-
len: er is toezicht van het FSMA. Er is een 
strikte reglementering met een Europese 
wetgeving. En je moet 80% van je winst aan 
de aandeelhouders uitkeren als dividend.”

Concreet voorbeeld
“Wat betekent dat nu concreet? Stel dat 
Inclusie Invest een kapitaal heeft geïnves-
teerd van 3.000.000 euro en 150.000 euro 
inkomsten heeft uit huurgelden. Trek daar 
de afschrijvingen en kosten af (100.000 
euro) en er rest nog 50.000 euro. Op dat 
bedrag betalen we vennootschapsbelas-
ting. Blijft over een bruto-dividend van 
30.000 euro dat we aan de aandeelhou-
ders kunnen uitkeren, wat neerkomt op 
ongeveer 1% rendement.

Met de constructie van een GVV ziet de 
berekening er totaal anders uit. We starten 
opnieuw met 150.000 euro inkomen. Er 
hoeven geen afschrijvingen te gebeuren, 
noch vennootschapsbelasting te worden 
betaald. Er blijft na aftrek van onkosten 
nog een bedrag over van 120.000 euro. Van 
dit bedrag moet 80% worden uitgekeerd 
als dividend. Het bruto-dividend bedraagt 
96.000 euro wat neerkomt op een rende-
ment van 3.2%.”

“We hebben contact genomen met de 
overheid. Ons doel was om een GVV met 
een sociaal oogmerk binnen een coöpera-
tieve vennootschap mogelijk te maken. We 
hadden geluk, want de wetgeving rond de 
GVV was – om totaal andere redenen – net 
aan herziening toe. Er was een momen-
tum en de overheid is meegestapt in het 
verhaal. Het voorstel dat nu voorligt en 
dat binnenkort wordt goedgekeurd, biedt 
nieuwe perspectieven.”

Reglementering
“De zogenaamde ‘Sociale GVV’s’ mogen 
geen meerwaarde realiseren ten voordele 
van de aandeelhouders bij uittrede, maar 
garanderen de aandeelhouder wel dat 
hij zijn geld terugkrijgt. Wie 2.000 euro 
investeert en vijf jaar later uittreedt, krijgt 
2.000 euro terug. Niet meer, maar ook 
niet minder. Een Sociale GVV mag voorts 
alleen in onroerend goed investeren. 
Nieuw is ook dat niet alleen de gehandi-
captensector hiervan kan gebruikmaken, 
maar ook andere welzijnsorganisaties, 
revalidatiecentra, jongerenwelzijn, oude-
renzorg en scholen. Er is een minimum-
kapitaal van 1,2 miljoen euro nodig en dat 
kapitaal moet in minstens vijf projecten 
worden geïnvesteerd. Je kunt dus niet 
met één vzw een Sociale GVV oprichten 
voor de eigen nieuwbouw. Die regel dient 
om de belegger te beschermen en het 
risico te spreiden.”

“Ook het bedrag dat iemand mag investe-
ren in een Sociale GVV is beperkt tot 20.000 
euro. Boven de 100.000 euro is iedereen 
vrij. Dat klinkt misschien vreemd, maar de 
overheid gaat ervan uit dat een particulier 
die 100.000 euro kan investeren voldoende 
middelen heeft en goed weet wat hij doet.”

Nieuwe kansen
“De Sociale GVV biedt nieuwe kansen 
voor de zorg- en welzijnssector om op 
een transparante manier middelen aan te 
trekken voor investeringen. Je kunt gericht 
kapitalen zoeken voor specifieke projecten. 
Wie een aandeel neemt in Inclusie Invest, 
kan zelf bepalen naar welk project zijn 
middelen gaan. Dat maakt de betrokken-
heid van de aandeelhouder groter.”

“Het uiteindelijke doel is om low budget 
gebouwen te zetten en te verhuren aan 
voorzieningen of groeperingen die zorg 
aanbieden, maar met zo’n prijsbepaling 
dat we geen winst maken op de kap van de 
zorgvrager. Dat het systeem werkt, hebben 
we ondertussen bewezen, ondanks het 
lage rendement. Nu we een hoger rende-
ment in het vooruitzicht kunnen stellen, 
kan dat een nieuwe boost geven. We zul-
len dit product goed in de markt moeten 
zetten. Technisch wordt dat nog een kluif, 
want de reglementering is streng en ge-
specialiseerd. Er is een prospectusplicht, 
de boekhouding moet volgens de Europese 
regels verlopen, er zijn audits voorzien 
enzovoort. Allemaal maatregelen om de 
burger die belegt, te beschermen. Ik ver-
wacht geen snelle veranderingen. Er zal 
moeten worden geïnvesteerd in degelijke 
mensen om deze processen te begeleiden. 
In ieder geval leeft de vraag in de samen-
leving. Intussen zijn er al vragen gekomen 
vanuit de ouderenzorg om te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn.”
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MILIEU EN PREVENTIE KRIJGEN MEER AANDACHT

Klimaatdoelstellingen  
ook prioriteit in de zorg

Zorgnet-Icuro bestrijkt als koepelorgani-
satie heel wat kennisdomeinen. Milieu en 
preventie krijgen de komende jaren in elk 
geval meer aandacht. Op beide terreinen 
worden van de zorgvoorzieningen veel 
inspanningen verwacht. Zorgnet-Icuro wil 
hiervoor zoveel mogelijk de krachten bun-
delen, kennis delen en samen met andere 
partners een gids zijn in die complexe 
materie. Stafmedewerker technologie en 
innovatie Peter Raeymaekers maakt zich 
alvast klaar voor een druk najaar.

Wie het hart op de goede plaats heeft, 
draagt niet alleen zorg voor mensen, maar 
ook voor de planeet. Duurzaamheid en 
energiebesparing zijn in veel organisaties 
al enkele jaren een prioriteit, maar we 
zullen met z’n allen een tandje moeten 
bijsteken. De milieudoelstellingen van 
Parijs om de globale klimaatopwarming 
tegen te gaan, kunnen alleen worden ge-
haald met een gezamenlijke inspanning. 
Ook de zorgvoorzieningen moeten hun duit 
in het zakje doen. De Vlaamse overheid 
heeft hiervoor weliswaar een budget van 
23 miljoen euro vrijgemaakt, maar er is 
voor elke organisatie werk op de plank.

“De zorgvoorzieningen hebben zich ertoe 
verbonden om het energieverbruik en de 
uitstoot van CO2 te reduceren, zodat Vlaan-
deren zijn klimaatengagement dat werd af-
gesproken op de Klimaattop in Parijs, kan 
waarmaken. Die doelstellingen gaan vrij 
ver en zullen concrete acties vergen. Het 
zal niet vanzelf gaan. Zo moeten de voor-
zieningen hun energieverbruik jaarlijks 
met gemiddeld 2% terugdringen, net als de 
Vlaamse overheid. Elke voorziening moet 
ook een klimaatverantwoordelijke aanstel-
len, die het thema belichaamt binnen de 
organisatie. Hij is verantwoordelijk voor 
de uitwerking van een klimaatvisieplan, 
dat vanaf 2020 verplicht is. Dat plan bevat 
elementen zoals energiebeheer, mobiliteit 

en aankoopbeleid en laat niet alleen toe 
de eigen prioriteiten te bepalen, maar ook 
om zich te vergelijken met de rest van de 
sector”, vertelt Peter Raeymaekers.

Energiescan
“Organisaties die dat willen, kunnen een 
energiescan laten uitvoeren op kosten 
van de Vlaamse overheid. De scan biedt 
een energieprestatiediagnose en con-
crete tips voor energiebesparende maat-
regelen. Hebben die maatregelen een 
terugverdientijd van minder dan vijf jaar, 
dan is de organisatie verplicht om die te 
nemen. Doe je dat niet, dan moet je toch 
de kosten van de energiescan terugbeta-
len. Hebben de voorgestelde maatregelen 
een terugverdientijd van vijf tot acht jaar, 
dan zullen de organisaties een beroep 
kunnen doen op een ‘rollend fonds’ dat 
wordt opgericht. De overheid heeft zich 
daartoe geëngageerd. De eerste projec-
ten lopen ondertussen. Het is voorlopig 
niet verplicht om hieraan mee te werken, 
maar elke organisatie zal hoe dan ook een 
inspanning moeten doen. Alle organisaties 
worden op termijn ook gemonitord door 
de overheid. Een datum daarvoor is er 
nog niet, maar het energieverbruik zal 
nauwlettend worden opgevolgd.”

“Zorgnet-Icuro neemt het op zich om de 
informatie van de overheid op maat van de 
voorzieningen te brengen. Ook voor ons is 
dit domein vrij nieuw, maar we zullen de 
nodige competenties ontwikkelen, zodat 
we alle organisaties met raad en advies 
kunnen bijstaan. Vanuit Zorgnet-Icuro 
gaan we ook gezamenlijke initiatieven ne-
men, collectief voor alle leden. We willen 
kennis en expertise delen, bijvoorbeeld 
over mogelijkheden voor hernieuwbare 
energie. We gaan de krachten bundelen 
en waar mogelijk ook gezamenlijk met 
leveranciers en andere partners onder-

handelen. Zo hoeft niet elke organisatie 
het warm water uit te vinden of zijn weg 
in die complexe materie te zoeken. Vanaf 
september zullen we onze leden gere-
geld op de hoogte houden van initiatieven 
hieromtrent.”

Meer uitwisseling
Kennis en ervaring uitwisselen is trouwens 
een van de aandachtspunten uit de recente 
bevraging van de preventieadviseurs en de 
milieucoördinatoren in de voorzieningen. 
Peter Raeymaekers: “De leden hebben via 
onze enquête laten weten dat ze hierrond 
meer initiatieven willen. Op regionaal ni-
veau zijn er vandaag beperkte uitwisse-
lingen, maar we willen de kennisdeling 
naar een hoger niveau tillen. Alles wordt 
met de dag complexer, de nood aan goede 
informatie neemt toe. Daarom zullen we 
per provincie overlegmomenten organi-
seren met de preventieadviseurs en de 
milieucoördinatoren. Beide functies leunen 
dicht bij elkaar aan en zijn dikwijls verenigd 
in dezelfde persoon. We zijn de namen en 
contactgegevens van die mensen aan het 
verzamelen. Door de overlegmomenten 
provinciaal te organiseren, willen we de 
drempel voor deelname zo laag mogelijk 
houden. We voorzien ook aparte luiken 
voor ziekenhuizen en voor de ouderenzorg: 
sommige thema’s overlappen, maar andere 
zijn erg verschillend.”

“Een tweede aandachtspunt is informatie 
op maat. Tot nu waren onze nota’s volledig 
en dus erg gedetailleerd. Door de veelheid 
aan informatie die via allerlei kanalen 
wordt verspreid, biedt deze aanpak steeds 
minder meerwaarde. Op verzoek van de 
leden gaan we kortere nota’s met de es-
sentie verspreiden, veeleer als een signaal 
dat er iets op til is, met ook de vertaling 
naar de voorzieningen: ‘wat betekent dit 
voor mij?’ Zo krijgen de nota’s een grotere 



27   |   juli 2017

Peter Raeymaekers: “Tegen 2020 moet elke organisatie een klimaatvisieplan hebben, 
met ook een mobiliteitsplan voor de medewerkers en een plan van aanpak.”

meerwaarde, met ook concrete advie-
zen over wat de voorzieningen met de 
informatie moeten doen en waar ze meer 
achtergrond kunnen vinden indien nodig.”

“Een derde punt waaraan we werken, is de 
uitbouw van de collectieve kennis. Herin-
ner je het sjabloon voor het afschakelplan 
dat we twee jaar geleden opstelden, toen 
het gevaar van een grote elektriciteits-
onderbreking dreigde? Elke voorziening 
moest zich hierop voorbereiden, maar 
we hebben toen een template gemaakt 
die elk naar de eigen situatie kon verta-
len. Dat werd door de leden erg op prijs 
gesteld. We gaan meer van dat soort ini-
tiatieven nemen. Het spaart tijd en kosten 
uit voor de organisaties.”

“Tot slot gaan we als Zorgnet-Icuro meer 
samenwerken met andere deskundige 
partners, zoals VMx (de beroepsvereniging 
van de Vlaamse milieucoördinatoren), 
Prebes (de vereniging van preventieadvi-
seurs) en Zorg.tech (nieuwe naam van de 
vereniging voor technische diensthoofden 
in zorgvoorzieningen, het vroegere VTDV). 
Die verenigingen hebben heel wat techni-
sche competentie in huis, terwijl wij sterk 
zijn in het beleidsmatige en het uitvoe-
rende. Krachtenbundeling is dus ook hier 
aangewezen”, besluit Peter Raeymaekers.
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KONING BOUDEWIJNSTICHTING INVESTEERT IN GEZONDHEIDSONDERZOEK

“De kunst is om onze fondsen  
zo efficiënt mogelijk in te zetten”
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Eind april kende de Koning Boudewijn-
stichting via diverse fondsen ruim drie 
miljoen euro toe aan tal van onderzoeks-
projecten op het gebied van gezondheid. 
De fondsen ondersteunen het onderzoek 
in zeer uiteenlopende domeinen: aids, 
cardiologie, kanker, multiple sclerose, 
maar ook reuma, veroudering en psychia-
trie. Directeur Gerrit Rauws is verant-
woordelijk voor het luik gezondheid van 
de Koning Boudewijnstichting.

“Eigenlijk ondersteunt de Koning Boude-
wijnstichting wetenschappelijk onder-
zoek nog niet zo lang. Het is op initiatief 
van enkele filantropen die expliciet voor 
wetenschappelijk onderzoek fondsen ter 
beschikking stelden. Een groot deel daar-
van gaat naar onderzoek op het gebied 
van gezondheid. In de beginfase was dat 
vooral voor biomedisch en fundamenteel 
onderzoek, vandaag gaat het spectrum 
breder met ook aandacht voor klinisch 
onderzoek en zelfs onderzoek naar de 
organisatie van de gezondheidszorg”, 
vertelt Gerrit Rauws.

“Of ik mij Sinterklaas voel in mijn functie? 
Een beetje wel, met dien verstande dat 
Sinterklaas hard moet werken. Filantro-
pen schenken niet aan maar via de Koning 
Boudewijnstichting. Ze kiezen zelf de the-
ma’s die ze willen ondersteunen: het heet 
donor adviced onderzoek. Die keuze van 
filantropen kan veel ruimte laten, bijvoor-
beeld voor onderzoek naar ongeneeslijke 
ziekten. Maar ze kan ook bijzonder speci-
fiek zijn, bijvoorbeeld voor één bepaalde 
zeldzame ziekte. Onze rol is om de wensen 
van de schenker om te zetten in concre-
te onderzoeksprojecten. Wij helpen de 
meest excellente en relevante projecten 
te selecteren. De betrokkenheid van de 
schenker varieert. Soms is de schen-
ker ondertussen overleden, soms is hij 
heel nauw betrokken. Het selecteren van 
projecten start doorgaans met een open 
oproep. De selectie zelf gebeurt met een 

peerreview, zodat we de garantie hebben 
van hoog kwalitatief onderzoek.”

Geen concurrentie
“De Koning Boudewijnstichting telt on-
geveer 600 fondsen, waarvan 74 voor ge-
zondheidsonderzoek. Wij gaan nooit zelf 
actief op zoek naar fondsen, het zijn de 
schenkers die ons benaderen, bijvoorbeeld 
via een notaris. Die schenkers hebben 
vertrouwen in de Koning Boudewijnstich-
ting omdat we op een transparante en 
kosteneffectieve manier werken. Het is 
een principiële keuze om zelf niet ac-
tief fondsen te werven. We willen niet in 
concurrentie gaan met zorg- en welzijns-
organisaties die we zelf steunen.”

“Wie een eigen fonds wil oprichten, moet 
over vijf jaar tijd minstens 50.000 euro 
schenken. Wie op langere termijn wil wer-
ken, brengt minimum 75.000 euro in als 
kapitaal. Voor wetenschappelijk onderzoek 
zijn dat nog relatief beperkte bedragen.  
De kunst is om die zo efficiënt mogelijk in te 
zetten. Daarom kiezen we ervoor om waar 
het kan fondsen samen te brengen. Er zijn 
bijvoorbeeld verschillende fondsen die het 
kankeronderzoek willen steunen. Als we die 
fondsen bundelen, kunnen we de lat hoger 
leggen. Elk fonds heeft een bestuurscomi-
té, met ook een vertegenwoordiger van de 
oprichter of de oprichter zelf. Dat bestuurs-
comité moet uiteraard akkoord gaan met 
het samenvoegen bij andere fondsen. Wij 
houden ons altijd aan het mandaat of aan 
het testament van de schenker.”

“Waar de schenker ons meer vrijheid 
laat om zijn fondsen toe te kennen, kie-
zen we graag voor domeinen waar nog 
niet veel onderzoek gebeurt: geriatrie, 
niet-farma cologische toepassingen in de 
geestelijke gezondheidszorg, onderzoek 
naar de effectiviteit van preventie enzo-
voort. Dat zijn thema’s die we op eigen 
initiatief bepalen, als de schenker ons die 
vrijheid laat. Een ander mooi voorbeeld is 

het onderzoek naar het gebruik van IT in 
de organisatie van geïntegreerde zorg.  
Dat zien we als een investering in de kwa-
liteit van de zorg.”

Deskundige jury
“De uiteindelijke keuze van de concrete 
projecten is heel competitief: de beste 
wint. Een deskundige jury, dikwijls ook 
met externe adviseurs, beslist. Soms doen 
we een beroep op een andere organisa-
tie voor de beoordeling van projecten. 
Zo betrekken we voor projecten voor het 
onderzoek naar de ziekte van Alzheimer 
de Stichting Alzheimer Onderzoek, om-
dat daar heel veel expertise zit. Hetzelfde 
met het onderzoek naar mucoviscidose, 
waarbij we de Mucovereniging betrekken. 
Voor het kankeronderzoek werken we zo-
wel samen met de Stichting tegen Kanker 
als met Kom op tegen Kanker. Door die 
samenwerkingen zorgen we ervoor dat de 
middelen niet te versnipperd worden en 
dat onderzoekers geen dossiers dubbel 
hoeven in te dienen.”

“Geregeld werken we zelfs samen met 
een internationale jury. Onze projecten 
hoeven niet tot België beperkt te blijven. 
Voor het onderzoek naar zeldzame ziekten 
is het beter om dat mondiaal te bekijken. Al 
blijven wij een relatief kleine speler. Onze 
budgetten zijn meestal niet van die aard 
om een Europese call te organiseren. Onze 
middelen zijn veel beperkter dan die van 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (FWO). Maar waar het FWO zijn mid-
delen curiosity driven kan inzetten, volgen 
wij de wens van de schenkers. Wij hebben 
dus niet één agenda voor ons onderzoeks-
beleid, maar veel verschillende agenda’s.”

“Neen, veel overleg met de overheden 
over het toewijzen van fondsen voor ge-
zondheidsonderzoek is er niet. Al sluiten 
we waar mogelijk en waar nodig wel aan 
bij het overheidsbeleid, bijvoorbeeld als 
het gaat over de organisatie van de zorg 



29   |   juli 2017

Gerrit Rauws: “We experimenteren met thema’s waarrond we zowel patiënten, onderzoekers 
als de industrie samenbrengen om gezamenlijk een onderzoeksagenda te bepalen.  
Het concrete belang dat onderzoek kan hebben voor patiënten is belangrijk voor ons.”

of over de evoluties in de geestelijke ge-
zondheidszorg.”

Psychiatrie onder de aandacht
“Toen we eind april het persbericht maak-
ten over de toekenning van de diverse 
fondsen dit jaar, hebben we ervoor geko-
zen om de psychiatrie onder de aandacht 
te brengen. Niet alleen ging het over een 
nieuw fonds met een succesvolle eerste 
oproep en bijzonder veel mooie projecten, 
we wilden ook een signaal geven met die 
aandacht voor het niet-farmacologisch 
onderzoek in de geestelijke gezondheids-
zorg. Daar is nood aan. Bovendien spreekt 
het een breed publiek aan. De tijdsdruk op 
clinici zoals psychiaters is groot, waardoor 
niet altijd voldoende tijd is voor weten-
schappelijk onderzoek. Door fondsen toe 
te kennen, geven we onderzoekers als het 
ware tijd: money is time, klinkt het bij ons.”

“Wij blijven erover waken om zowel fun-
damenteel als klinisch en organisatorisch 
onderzoek te steunen. Daarnaast is de 
nood en de meerwaarde voor de patiënt 
of de cliënt een belangrijk criterium.  
Geregeld nemen we daarom ook iemand 
van een patiëntenvereniging in de jury 
op. We experimenteren ook met thema’s 
waarrond we zowel patiënten, onderzoe-
kers als de industrie samenbrengen om 
gezamenlijk een onderzoeksagenda te be-
palen. Het concrete belang dat onderzoek 
kan hebben voor de patiënten is belangrijk 
voor ons. Verder hechten we belang aan 
goede communicatie over de resultaten. 
Zo willen we het wetenschappelijk onder-
zoek ontsluiten voor een breder publiek. 
Ook dat is een doelstelling van de Koning 
Boudewijnstichting”, besluit Gerrit Rauws.
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Bedankt voor al jullie mooie  
What Matters To You-initiatieven!

Voor meer foto's en een volledig overzicht kan je terecht op de 
Facebookpagina What Matters To You Belgium

Save the date

6 juni 2018
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