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editoriaal

In de aanloop naar de Vlaamse verkiezin-
gen van juni 2009 stelt Zorgnet Vlaande-
ren zijn memorandum voor. Dat memo-
randum vertolkt onze bekommernissen, 
maar vooral onze verwachtingen voor de 
toekomst van de geestelijke gezondheids-
zorg, de ouderenzorg en de algemene 
ziekenhuizen. Wij doen dat in naam van 
de meer dan vijfhonderd private en chris-
telijk geïnspireerde zorgvoorzieningen. 
Met 80.000 medewerkers verzorgen zij 
jaarlijks meer dan één miljoen patiënten, 
cliënten en bewoners.

Vanuit onze christelijke inspiratie blijven 
wij bekommerd om de zwakkere mede-
mens. We geloven in de fundamentele be-
trokkenheid tussen mensen. Wij steunen 
allen die zich inzetten voor hun mede-
mensen: binnen het gezin of de familie, 
onder vrienden, als mantelzorgers, vrij-
willigers of zorgverleners.

Ook onze private, christelijke zorgvoor-
zieningen zetten zich elke dag opnieuw 
met hart en ziel in voor patiënten, cliën-
ten en bewoners. Zij doen dat samen met 
hun medewerkers en artsen. Hierbij wor-
den ook gemeenschapsmiddelen ingezet, 
waar de zorginstellingen eerlijk en gewe-
tensvol mee omspringen. De betrokken-
heid van al deze mensen en het engage-
ment van onze voorzieningen verdienen 
respect.

Vandaag worden we echter geconfron-
teerd met een financiële en economi-
sche crisis zonder voorgaande. Bedrijven 
zetten massaal medewerkers op straat. 
Banken redden het niet zonder substanti-
ele overheidshulp. De overheid zelf krijgt 
haar begroting niet meer rond en stapelt 
de schulden op.

In deze context is het gevaar reëel dat de 
solidariteit onder druk komt te staan. Dat 
de sociale zekerheden van onze samenle-
ving in vraag worden gesteld. Dat ook op 
de financiering van de gezondheidszorg 
wordt beknibbeld.

Voor Zorgnet Vlaanderen is een defensief 
of regressief beleid, dat de fundamenten 
van onze gezondheidszorg ondergraaft, 

onbespreekbaar. Net nu, in tijden van cri-
sis, is solidariteit van het hoogste belang. 
Want niet alleen bedrijven en banken 
hebben het moeilijk, maar ook Jan met  
de pet die zorg nodig heeft.

Net nu moeten de overheden meer dan 
ooit investeren in het gezondheidsbeleid. 
Op federaal niveau zijn initiatieven nodig 
voor meer tewerkstelling in de zorgsector. 
Geen halfslachtige maatregelen via de 
Sociale Maribel, zoals minister Milquet ze 
aankondigt, maar structurele, blijvende 
en voldoende gefinancierde maatregelen.

Op Vlaams niveau kan de overheid de 
economie helpen aanzwengelen door niet 
alleen voor de particulieren de BTW op 
bouw en renovatie naar 6% te brengen, 
maar die maatregel ook uit te breiden 
naar de zorginstellingen. Want ondanks 
de economische crisis, waar ook de zorg-
voorzieningen mee geconfronteerd wor-
den, moeten we met zijn allen dringend 
werk maken van de toekomstige uitda-
gingen die onder meer de vergrijzing met 
zich meebrengt.

Voor de gezondheidszorg is het enige juis-
te antwoord op de crisis: de vlucht voor-
uit. Tewerkstelling in en dankzij de social 
profit kan de crisis mee het hoofd helpen 
bieden. Investeringen vandaag vormen 
de enige weg naar de invulling van toe-
komstige noden.

Van de zorgsector mag de samenleving 
in ruil een hoge mate van efficiëntie, zui-
nigheid, verantwoordelijkheid en samen-
werking verwachten. Zorgnet Vlaanderen 
wil daarom samen met zijn leden borg 
staan voor een transparant, kwaliteitsvol 
en performant beleid.

De middelen zijn schaars, de uitdagingen 
gigantisch. Maar de zorgsector staat klaar 
om de handschoen op te nemen. Het is 
aan de overheden – ook de Vlaamse – om 
het juiste kader te scheppen. De mensen 
rekenen erop. In tijden van crisis nog 
meer dan anders.

Peter Degadt,
gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt

editoriaal

Op 12 mei vieren we traditioneel de In-
ternationale Dag van de Verpleegkunde. 
Vandaag meer dan ooit is het noodza-
kelijk om het onschatbaar waardevolle 
beroep van verpleegkundige in de schijn-
werpers te plaatsen. Hiervoor zijn ver-
schillende redenen. Ik beperk me hier tot 
een drietal.

Ten eerste willen we de zorgverleners 
een hart onder de riem steken. Ze wer-
ken hard, onze verpleegkundigen, want 
er zijn letterlijk handen te kort voor het 
vele werk in de ziekenhuizen en de oude-
renzorg en de vraag naar zorg stijgt nog 
elke dag. Bovendien vragen we aan deze 
mensen een flexibiliteit en een inzet die 
soms niet meer van deze tijd lijken te zijn. 
Dag en nacht staan ze klaar, voor u en 
voor mij, vaak in moeilijke, penibele en 
ondankbare omstandigheden. Ten derde 
verdient het beroep van verpleegkundige 
een beter imago. Want hoe hard het werk 
ook kan zijn, het blijft een fantastische 
job. Een job voor, met en tussen de men-
sen. Een job met verantwoordelijkheid en 
een ontzettend grote maatschappelijke 
waarde. Als we de verpleegkundigen op 
12 mei eens in het zonnetje zetten, is dat 
dus echt wel meer dan verdiend.

Het deed ons dan ook plezier om op het 
grote Caritasdebat in aanloop naar de 
Vlaamse verkiezingen van de dames en 
heren politici van alle democratische 
partijen te horen hoe belangrijk ze de 
welzijns- en gezondheidszorg wel vin-
den. Akkoord, vaak ging het tijdens het 
debat over infrastructuur en de betaal-
baarheid van de zorg voor de patiën-
ten en de cliënten. Dat is nu eenmaal 
Vlaamse materie bij uitstek. Maar ook de 
subsidiëring van de verpleegkundigen 
en de werkingskosten kwam uitgebreid 
aan bod. En uiteindelijk hangt alles met 
elkaar samen: goede artsen en sterke 
verpleegkundigen die in een optimale 

Daadkracht
infrastructuur betaalbare, toegankelijke 
en kwaliteitsvolle zorg verlenen aan al 
wie daar nood aan heeft.

Als geheugensteuntje kregen de politici 
na het debat een reuzengroot potlood als 
geschenk, met het opschrift Wij kiezen 
voor welzijn en zorg. Dat geheugensteun-
tje zal nodig zijn. We zijn niet naïef. Lip-
pendienst is één ding, daadkracht iets 
anders.

Daarenboven komen politici vaak met 
halve oplossingen aandraven, die weinig 
of geen zoden aan de dijk zetten. Als er 
extra medewerkers worden toegekend, 
dan gebeurt dat onder het statuut en met 
alle beperkingen van de Sociale Maribel. 
Voor de zorgvoorzieningen is dat een ver-
giftigd geschenk: ze krijgen (eindelijk!) 
extra handen voor het vele werk, maar 
ondergesubsidieerd. Hetzelfde gebeurt 
op het gebied van de infrastructuur. Er 
zijn wel nieuwe initiatieven, zoals nu met 
het PPS-model, maar uiteindelijk blijken 
het vaak halfslachtige maatregeltjes die 
de zorginstellingen extra op kosten jagen. 
En dat terwijl de structurele onderfinan-
ciering al vele jaren aanhoudt.

Natuurlijk, het is crisis en de kosten voor 
de gezondheidszorg swingen de pan uit. 
Maar beleid voeren is keuzes maken. 
Keuzes, waarvan we over enkele jaren 
ofwel de vruchten zullen plukken ofwel 
de gevolgen zullen dragen. Wij kiezen op  
7 juni in elk geval voor welzijn en zorg. 
Wij willen ook van 7 juni een beetje een 
Dag van de Verpleegkunde maken. En we 
rekenen er stellig op dat de politici van 
alle partijen ook de weken, maanden en 
jaren na 7 juni in overleg met de sector 
moedige oplossingen vinden voor de vele 
uitdagingen waar we voor staan.

Peter Degadt
gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt
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dit plan uitbrengen. Het overleg met de 
sociale partners is eveneens opgestart.

Specialisatie
Het plan van minister Onkelinx telt vier 
actiedomeinen: het verminderen van de 
werklast en van de stress; de kwalifica-
ties; de bezoldiging; de sociale erken-
ning en betrokkenheid bij het besluitvor-
mingsproces. Deze actiedomeinen zijn 
onderling afhankelijk en moeten simul-
taan uitgevoerd worden om het gewenste 
effect te verkrijgen.
Dat de werklast en de stress in de zorg 
hoog liggen, betwist niemand. Minister 
Onkelinx wil daarom de administratieve 
last die de verpleegkundigen van hun 
zorgtaak weghoudt verminderen. Ze wil 
daarvoor meer administratief en logistiek 
personeel inzetten. Jammer dat dit enkel 
voorzien wordt voor de geriatrische afde-
lingen in algemene ziekenhuizen en niet 

Minder stress,  
betere omkadering

Minister Onkelinx stelt plan vOOr 
verpleegkundig berOep vOOr

Financiering van bouwprojecten in de   
residentiële ouderenzorg

studiedag i.s.M. kbC Op 9 juni

In het federaal regeerakkoord werden 
maatregelen aangekondigd om de aan-
trekkingskracht van het verpleegkundig 
beroep te vergroten. Het plan van minis-
ter Onkelinx wil daar nu werk van maken. 
Niets te vroeg, zo blijkt, want de situatie 
is in veel zorginstellingen kritiek, zowel 
in de algemene en psychiatrische zieken-
huizen als in de ouderenzorg. 
Minister Onkelinx noemt haar voorstellen 
“significant”. Ze wil ze progressief invoe-
ren om de impact op organisatorisch vlak 
te spreiden in de tijd. Het plan werd voor-
gelegd aan de Nationale Raad voor Ver-
pleegkunde, dat een overwegend positief 
advies gaf maar ook reeds een paar aan-
vullingen formuleerde.  Zo wordt in het 
advies aangestipt dat niet alle in het plan 
voorgestelde maatregelen van toepassing 
zouden zijn op alle zorgsectoren. Ook aan 
de Nationale Raad voor ziekenhuisvoor-
zieningen is gevraagd om een advies over 

Veel ouderenvoorzieningen hebben 

bouwplannen voor de komende jaren. 

Hiermee willen ze tegemoetkomen 

aan de stijgende behoefte aan residen

tiële ouderenzorg. De investeringen 

die  hiermee gepaard gaan, zijn niet 

min. Een juiste keuze van financie

ringsformule is dan ook van het aller

grootste belang. Zorgnet Vlaanderen 

organiseert in samenwerking met KBC 

hierover op 9 juni een studiedag.

Er zal informatie gegeven worden over 
de financiering van een duurzaam en 
vernieuwend bouwproject, en over de 
laatste trends op het vlak van zorg-, 
woon- en bouwconcepten. De bedoeling 
van de studiedag is zoveel mogelijk prak-
tische houvast te bieden. Gastsprekers uit  
Nederland en Vlaanderen, financieel-ju-
ridische specialisten van KBC, een inge-
nieur en architect bieden een boeiend en 
gevarieerd programma.

Voormiddag

• Verwelkoming – Christine De Cafmeyer

• Standpunten Zorgnet Vlaanderen  
over de financiering van infrastructuur 
voor ouderenzorg – Saskia Mahieu

• Toelichting van de diverse financie-
ringsbronnen – Rita De Smit

• Kredietverlening rusthuizen en  
serviceflats  – Walter Asma

• Onroerende leasing rusthuissector  
en serviceflats – Michaël Malesevic

• Investeren in de rusthuissector –  
Stefaan Gielens

• Alternatieven zoals PPS, DBFM,  
Overdracht schuldvordering –  
Gerben Pauwels

• Vernieuwende architectuur:
 project “Het Gouden Anker” –  

Dirk Van Hoecke en M. Lens

• Verantwoord investeren in technische 
uitrusting – E. Segers

Namiddag

• Een vernieuwend zorgconcept:  
project “Woonzorgcentrum Floordam”   
L. Kuylen en B. Heirbots

• Praktische handvaten voor investe-
ringsbeslissingen in de voorziening 
Geert Polfliet

• Trends in Nederland op het vlak  
van wonen en zorg voor ouderen 
Eric Krijger

• Financiering van een nieuwbouw: 
project “WZC Sint-Jozef Sint-Michiels 
Brugge” – J. Decramer en M. Van 
Steenlandt

• VIPA: beoordeling financieel- 
technisch plan en budgettoewijzing 
I. De Boom

• Slotwoord – Peter Degadt

In de Kamercommissie Volksgezondheid 

stelde federaal minister Laurette Onkelinx 

eind maart haar plan voor de aantrekkelijk

heid van het verpleegkundig beroep voor. 

Zorgnet Vlaanderen staat positief tegen

over alle inspanningen die gebeuren op dat 

vlak. Toch zijn er ook vragen, bijvoorbeeld 

over de opleidingen verpleegkunde.

Voor alle praktische informatie en  
online inschrijving kan u terecht op  
www.zorgnetvlaanderen.be (events)

Programma
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Minister Onkelinx wil de aantrekkelijkheid  
van het verpleegkundig beroep verhogen.

Zorgnet Vlaanderen wil een bijdrage 
leveren tot de toegankelijkheid van de 
residentiële ouderenzorg. Op 9 juni is  
er een studiedag over de uitbreiding  
van de woonzorgcapaciteit en een  
gepaste VIPA-financiering. 

Vrijdag 12 juni moet u als lid van Zorgnet Vlaanderen in de Topsporthal  

aan de Watersportbaan in Gent zijn. Daar vindt een groots evenement  

plaats waar cultuur, sport en netwerking hand in hand gaan met een  

actie voor het goede doel. Mis deze afspraak niet!

Op 3 februari jl. maakte Zorgnet 
Vlaanderen zijn nieuwe naam bekend 
en lanceerde ook zijn nieuwe website 
en een nieuw magazine. Dat ging toen 
gepaard met een officiële voorstelling 
voor een beperkt publiek van overhe-
den, pers en media en bestuursleden. 
Meteen werd toen ook een ruimer 
ledenevenement aangekondigd. Dat 
vindt dus plaats in Gent op vrijdag-
namiddag 12 juni.
De samenwerking over de sectoren 
heen staat centraal die dag. De deel-
nemers kunnen kiezen uit een geva-
rieerd cultureel aanbod om de stad 
Gent op een originele manier te ver-
kennen. Maar er is ook een sportief 
luik. Samen zetten we ons in voor het 
goede doel. De vijf provincies wor-
den uitgedaagd om zoveel mogelijk 
sportievelingen te mobiliseren en al 
lopend of kwistaxend met de go-cart 
op de piste zoveel mogelijk rondes af 

Sport, cultuur en netwerken

te leggen. Op het einde van de namiddag 
volgt een gezamenlijk slotmoment waar-
bij een cheque voor een goed doel wordt 
uitgereikt.

ledendag ZOrgnet vlaanderen Op 12 juni

voor de ouderenzorg in het algemeen en 
de geriatrische diensten van het psychia-
trisch ziekenhuis in het bijzonder.
Wat de kwalificaties betreft wil minister 
Onkelinx de titel van verpleegkundige 
voorbehouden voor “een geherwaardeerd 
competentieniveau”. Dat punt uit het plan 
lokt meteen heel wat discussie uit. Ook 
Zorgnet Vlaanderen wil niet dat bepaalde 
opleidingen geschrapt zouden worden. 
Gedelegeerd bestuurder Peter Degadt: 
“De situatie in Vlaanderen en Wallonië is 
verschillend. Schrappen in opleidingen 
en creëren van nieuwe tussenberoepen 
lijkt ons geen goed idee. We staan wel 
achter de plannen van minister Onkelinx 
om werk te maken van meer functiedif-
ferentiatie en specialisatie. Afhankelijk 
van de sector – ouderenzorg, psychiatrie 
of algemene ziekenhuizen – zijn er ver-
schillende functies nodig, gekoppeld aan 
de diverse kwalificatieniveau’s van de 

verpleegkundigen. En ook over de secto-
ren heen is er een gevarieerd aanbod aan 
verpleegkundige jobs, gaande van heel 
technische functies tot puur verzorgende 
functies.”
Ook aan de bezoldiging wil minister On-
kelinx iets doen. De uitbreiding van de 
onregelmatige prestaties die recht geven 
op een salaristoeslag zal een eerste stap 
zijn. En als er meer gespecialiseerd wordt, 

moet dat “logischerwijs en volgens niveau 
financieel gevaloriseerd worden”, aldus 
Laurette Onkelinx. Ten slotte besteedt het 
plan aandacht aan de sociale erkenning 
en de betrokkenheid bij het besluitvor-
mingsproces.

Zorgwijzer 4 dat eind mei verschijnt, bevat 
een uitgebreid dossier over het verpleeg-
kundig beroep.

Leden van Zorgnet Vlaanderen: mis 
dit netwerkmoment niet en stip al-
vast 9 juni aan in uw agenda. Meer  
informatie volgt in de komende weken.

kort



Een belangrijke schakel 
in het woonzorgcentrum

de coördinerend en raadgevend arts (Cra) speelt een sleutelrol in een woonzorgcentrum.  
Om die rol te formaliseren, bereidt een gemende werkgroep van het riziv en de FOd  

volksgezondheid tegen begin 2010 een nota voor. “Het is echter geenszins de bedoeling om  
een nieuwe en supergespecialiseerde functie te creëren”, zegt dr. jan de lepeleire.
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Dr. De Lepeleire is professor huisartsge-
neeskunde en voorzitter van Crataegus, 
een werkgroep voor huisartsen en CRA’s 
binnen de Belgische Vereniging voor  
Geriatrie en Geontologie (BVGG). Zorg
wijzer ging bij hem langs om meer duide-
lijkheid te krijgen over de doelstellingen 
van de gemengde werkgroep en de toe-
komst van de CRA.

CRA staat voor coördinerend en raadge-
vend arts. Het gaat om een functie die in 
het federale kader van de RVT-wetgeving 
in de jaren negentig werd gecreëerd. De 
CRA is een huisarts die binnen een woon-
zorgcentrum de brugfunctie opneemt 
tussen de verschillende huisartsen en de 
voorziening. 

Dr. Jan De Lepeleire: “Ouderen willen in 
de mate van het mogelijke steeds langer 
thuis blijven wonen. Het beleid speelt 
daarop in. Het gevolg daarvan is dat  
als die ouderen uiteindelijk in een woon-

zorgcentrum komen, ze meer zorgafhan-
kelijk zijn en een beroep moeten doen 
op een steeds complexere begeleiding. 
Woonzorgcentra vervangen dan ook de 
woon- en gezinsomgeving. Het zijn dus 
geen kleine of afgeslankte ziekenhuis-
jes. Dat is een maatschappelijke beleids-
keuze.

Bewoners en hun familie kiezen er 
meestal voor om in het woonzorgcen-
trum een beroep te blijven doen op hun 
vertrouwde huisarts. In België blijft hier-
bij de fundamentele keuzevrijheid van 
de patiënt overeind, iets wat in andere 
Europese landen minder het geval is. 
Deze vrije keuze van de bewoner heeft 
tot gevolg dat in één woonzorgcentrum 
verschillende huisartsen langskomen. 
Elke huisarts heeft zijn eigen manier van 
handelen en omgaan met medewerkers. 
Het is echter in het belang van de bewo-
ners dat de neuzen in dezelfde richting 
staan. Daarom is een liaison- en coördi-

natiefunctie gecreëerd, een rol voor de 
coördinerend raadgevend arts of de CRA.  
 
Die CRA is één van de huisartsen die in 
de voorziening komt, en die aangesteld 
wordt als verbindingsfiguur. Het is be-
langrijk voor de huisartsen dat er iemand 
is om duidelijk te maken welke de afspra-
ken zijn, iemand die de zorg stroomlijnt 
en coördineert. De CRA speelt dus een 
sleutelrol in het multidisciplinaire zorg-
team en moet bereid zijn om nauw met 
hen samen te werken.”

Uitdagingen
Momenteel is de CRA een verplichte func-
tie binnen RVT’s. Binnen ROB’s bestaat 
die functie officieel niet. De meeste woon-
zorgcentra hebben echter een gemengd 
statuut, waardoor in de praktijk de CRA 
zijn functie al uitoefent zonder een on-
derscheid te maken tussen de RVT- en de 
ROB-bewoner. 



GemenGde werkGroep buiGt zich over  
de coördinerend en raadGevend arts (cra)

De nota van de gemengde werkgroep 
moet de rol en de taken van de CRA 
herzien in het licht van de verschil-
lende uitdagingen waar de woonzorg-
centra voor staan: de beheersing van 
infecties, een kwalitatief geneesmid-
delenbeleid, het beleid inzake opvang 
van demente bewoners, de geriatrische 
evaluatie, de preventie van ondervoe-
ding, de kwaliteit van zorg en dies meer. 
 
Dr. Jan De Lepeleire: “Een belangrijke uit-
daging op zeer korte termijn is de infor-
matisering van het bewonersdossier. Het 
is niet logisch dat over de meest kwets-
bare groep mensen het minst geweten 
is. Ziekenhuizen kunnen patiëntenpro-
fielen halen uit hun MKG-registratie, en 
ook huisartsen hebben geïnvesteerd in 
goede registraties. Maar van de rusthui-
zen is quasi het enige wat we weten dat 
de helft van de bewoners dementerend 
is, en dat wegens het CD-forfait dat in het 
kader van de ziekteverzekering wordt toe-
gekend. Informatisering moet wel op een 
goede manier gebeuren. Vandaag zijn 
er al een aantal initiatieven op dat vlak, 
maar de meeste blijven beperkt in hun 
toepassing. Het is van het grootste belang 
dat de sector hier resoluut kiest voor de 
weg vooruit. Informatisering maakt im-
mers veel mogelijk, als het goed gebeurt. 
Denk bijvoorbeeld aan zorgbehoefteplan-
ning en medicatiebeleid.”
 
Een tweede grote uitdaging, maar dan op 
lange termijn, ligt volgens dr. De Lepelei-
re bij de noodzakelijke keuzes in de loop 
van het zorgproces. “Bij die keuzes moe-
ten we rekening houden met de wensen 
van bewoners en familie, maar ook met 
de zorgcultuur van de voorziening. Dat 
kan soms tot conflicten leiden.”
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Een uitgebreide en gemengde  
werkgroep?
In de gemengde werkgroep zijn de com-
missie geneesheren-ziekenfondsen –  
de zogenaamde medicomut – de over-
eenkomstencommissie ROB/RVT, de 
permanente werkgroep RVT van de 
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoor-
zieningen, de CRA-verenigingen, en 
de administraties van Volksgezond-
heid vertegenwoordigd, samen met het 
Riziv.

Aanleiding voor de werkgroep?
De FOD Volksgezondheid startte 
eind 2007 een informele werkgroep 
op, met de bedoeling kwaliteitsnor-
men aan te bevelen. De focus hierbij 
kwam te liggen op de taken van de 
CRA. In het medicomut-akkoord 2007-
2008 werden ook nogal wat intenties 
neergeschreven over de CRA-functie. 
De functie van CRA heeft bovendien  

diverse raakvlakken. De CRA werkt 
nauw samen met andere mensen bin-
nen het woonzorgcentrum: de verple-
ging, het verzorgend team, de kinesis-
ten, de apotheker enz. Er werd dan ook 
besloten om een globale visie te ont-
wikkelen over de functie van de CRA. 
De gemengde werkgroep was een feit. 
 
Doel van de werkgroep?
De gemengde werkgroep heeft de op-
dracht om een conceptnota te ontwik-
kelen. Dit concept wordt opgedeeld in 
vier subthema’s: opdrachten en medi-
sche verantwoordelijkheden, het ver-
delen van verantwoordelijkheden tus-
sen de CRA en de behandelende arts, 
de positionering van de CRA, en ten 
slotte het profiel, de aanstellingspro-
cedure en de bezoldiging. Per thema 
worden één of meerdere werkgroepen 
opgericht. Tegen februari 2010 moet de 
conceptnota klaar zijn.

In de nota van de werkgroep zal de func-
tie-inhoud van de CRA uitgediept worden. 
Sommigen vrezen dan ook dat de CRA een 
huisarts wordt die voltijds in een voor-
ziening tewerkgesteld is. Volgens dr. De 
Lepeleire is die vrees absoluut onterecht: 
“De nota heeft niet de bedoeling een to-
taal nieuwe, supergespecialiseerde func-
tie te creëren. De nota wil enkel de functie 
zoals die vandaag ingevuld wordt, forma-
liseren en uitdiepen. De CRA-functie is in 
wezen gewoon een extensie van wat elke 
huisarts in zijn eigen praktijk doet.” 

Dr. De Lepeleire vindt het belangrijk dat 
de CRA in de praktijk blijft staan en het 
contact met de patiënten behoudt. “Maar 
ook extra opleiding is nodig. Zelfs de best 
opgeleide huisarts beschikt immers niet 
automatisch over vaardigheden op het 
gebied van management en omgang met 
wetteksten. Een aangepaste opleiding is 
nodig, maar te veel specialisatie hoeft nu 
ook weer niet.”

ASN

Dr. Jan De Lepeleire: “De CRA-functie is in wezen gewoon een  
extensie van wat elke huisarts in zijn eigen praktijk doet.”

CRA
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Om paal en perk te stellen aan de overdaad aan verplichte registraties in zorginstellingen  
zou een soort van elektronische kruispuntbank opgericht moeten worden, verzuchtte Zorgnet 
vlaanderen onlangs nog. en ziedaar: het eHealth-platform komt eraan. Onder het waakzaam  
oog van alle betrokken actoren werkt overheidsmanager Frank robben naarstig en gedreven  
aan zijn zoveelste e-realisatie.

Het eHealth-platform is een bij wet opge-
richte openbare instelling, met als doel 
een elektronisch samenwerkingsplat-
form uit te bouwen dat alle actoren gratis  
kunnen gebruiken. Die actoren zijn de 
zorginstellingen, artsen, patiënten, apo-
thekers, Riziv, ziekenfondsen, de FOD 
Volksgezondheid en de Vlaamse over-
heid. Die gebruikers zijn meteen ook de 
beheerders van het systeem.

De doelstellingen van het platform zijn 
ambitieus: het optimaliseren van de kwa-
liteit en de continuïteit van de zorg; het 
optimaliseren van de patiëntveiligheid; 
het vereenvoudigen van de administra-
tieve formaliteiten; het ondersteunen van 
het gezondheidsbeleid. Het eHealth-plat-
form zal geen gegevens opslaan, maar 
zorgt alleen voor een veilige uitwisseling 
van die gegevens. Hierbij wordt met zorg 
toegezien op de privacy en het beroeps-
geheim van alle betrokkenen. Toch blijkt 
er heel wat scepsis te bestaan rond het 
initiatief.

Sommigen proberen het eHealthplat
form af te schieten nog voor het gebo
ren is. Waarom ligt dat zo gevoelig?
Frank Robben: “Het gaat eigenlijk al 
een stuk beter, de jongste weken. Kijk, 
een project als het eHealth-platform kan 
veel goeds teweegbrengen, maar als het 
slecht gebruikt wordt, dan hangen daar 
ook risico’s aan vast. Ik begrijp dus dat 

Omdat niet alles ineens gerealiseerd kan worden, schuift Frank Robben 
een zestal prioriteiten naar voren voor de periode 2009-2011: 

1. de elektronische toegang voor zorgverleners en zorginstellingen tot de 
relevante gegevens bewaard in zorgdossiers bij andere zorgverleners 
en zorginstellingen;

2. de vereenvoudiging en informatisering van de administratieve forma-
liteiten van zorgverleners en zorginstellingen;

3. de aanmaak van juridisch geldige, elektronische zorgvoorschriften 
met een minimale administratieve last en met waarborg van de vrije 
keuze van de zorgverlener door de patiënt;

4. de elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners en 
zorginstellingen;

5. de ontsluiting van relevante authentieke bronnen;

6. het ter beschikking stellen van gecodeerde of geanonimiseerde infor-
matie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en 
aan onderzoekers.

Iedereen wint!

ehealth-platform, kruispuntbank 
voor de GezondheidszorG

alle betrokkenen op hun hoede zijn. 
Om iedereen gerust te stellen dat het 
eHealth-platform alvast niets aan de be-
voegdheden en de verantwoordelijkhe-
den van elke actor zal veranderen, heb 
ik er zelf voor gepleit dat het platform 
beheerd wordt door de verschillende ge-
bruikers. Het eHealth-platform blijft dus 

helemaal neutraal als het over taakver-
delingen gaat.

U hebt al wat ervaring met dat soort 
gevoeligheden?
Inderdaad. Toen ik 17 jaar geleden de 
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid 
opstartte, waren de reacties identiek. 

6 eHealthprioriteiten

eHealth
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Maar ik laat IT niet gebruiken om inhou-
delijke veranderingen door te voeren. 
Want als ik dat doe, dan keert iedereen 
zich tegen IT. Als we bijvoorbeeld met het 
eHealth-platform papieren voorschriften 
kunnen vervangen door elektronische 
voorschriften, dan zal dat niets verande-
ren aan de partijen die toegang hebben 
tot het voorschrift: de patiënt, de arts 
en de apotheek – niemand anders. Ook 
de therapeutische vrijheid van de artsen 
komt niet in het gedrang.

Een andere vrees die weleens de kop 
opsteekt, heeft te maken met privacy.
Men heeft het dan altijd over de privacy 
van de patiënten. Maar laat ons een kat 
een kat noemen: ook de artsen zijn bang 
een stukje privacy in te leveren. Die vrees 
is onterecht. Het eHealth-platform is er 
niet om de artsen te controleren. Daar 
dient het niet voor. De artsen zijn trou-
wens ruim vertegenwoordigd in het be-
heerscomité, met dr. Jacques de Toeuf als 
voorzitter. Zij houden de touwtjes dus zelf 
in handen.

Het eHealthplatform zal voor de zorg
verleners wel een totaal andere manier 
van werken vergen?
Dat klopt. In een elektronisch patiën-
tendossier kan je bijvoorbeeld perfect 
best practices voor behandelingen opne-
men. Of je kan voor elk geneesmiddel de 
compatibiliteit en interactie met andere 
geneesmiddelen checken. Nu, als al die 
mogelijkheden voorhanden zijn, dan zal 
ook verwacht worden dat de arts die ge-
bruikt. Zoals bij elke grote verandering 
zijn er ongeveer 20% voorstanders en 
ook 20% tegenstanders. Een meerderheid 
van circa 60% blaast koud noch warm. In 
wezen stelt niemand in vraag dat het sy-
steem nuttig kan zijn; het is aan ons om te 
bewijzen dat het ook nuttig is.

Veel zorginstellingen investeren van
daag in nieuwe ITtechnologie: elek
tronische patiëntendossiers, OKplan
ningspakketten, noem maar op. Is 
er een garantie dat al die systemen  
geïntegreerd zullen kunnen worden in 
het eHealthplatform?
Ja, want het eHealth-platform dient net 
om de uitwisseling van al die gegevens 
mogelijk te maken. Wij bieden géén 
software; dat blijft het terrein van de 
privémarkt. Wat we wel zullen doen, is 
richtingen aangeven en doelstellingen 
vastleggen. We zullen dat doen in over-
leg met alle actoren: ziekenhuizen, art-
sen, huisartsen, apothekers enz. Samen  

Iedereen wint
Als het e-Healthplatform slaagt in zijn 
opzet, zijn er alleen maar winnende par-
tijen. De voordelen zijn legio.

Voor de patiënt
–	 meerwaarde op het vlak van kwaliteit 

en patiëntveiligheid;
–	 in bepaalde gevallen een snellere 

dienstverlening;
–	 een grotere transparantie.

Voor de zorgverleners
–	 minder administratieve formaliteiten 

en dus meer tijd voor zorg;
–	 een betere ondersteuning bij de be-

roepsuitoefening;
–	 één aansluiting op een elektronisch 

platform voor het gebruik van diverse 
toepassingen;

–	 gemakkelijkere doorverwijzingen tus-
sen zorgverleners/zorginstellingen;

–	 ondersteuning van samenwerking, 
ook lokaal en regionaal.

Voor de overheid
–	 een betere beleidsondersteuning
–	 een maximale besteding van de 

beschikbare middelen aan zorg in 
plaats van aan administratieve for-
maliteiten.

moeten we een visie op lange termijn  
ontwikkelen. Vanuit de overheid zal de 
realisatie van die doelstellingen finan-
cieel begeleid moeten worden. En ook 
de softwareleveranciers en -ontwikke-
laars zullen beter weten waar we naar 
toe willen.

U geeft geregeld presentaties over het 
eHealthplatform en dan legt u ook 
telkens de nadruk op het belang van 
quick wins voor het slagen van dit  
project. Waar wilt u die quick wins  
realiseren?
Op de portaalsite www.ehealth.fgov.be 
vind je alvast tien concrete toepassingen. 
Dat is niet slecht na zes maanden, toch? 
Bovendien zijn er nog vijftien toepassin-
gen in volle ontwikkeling. Veel van die 
toepassingen zijn heel nuttig. Denk aan 
het ontsluiten van het kankerregister. 
Of aan het elektronisch voorschrift voor  
medicijnen dat binnenkort klaar is.  
Of aan het register met knie- en heup-
prothesen, een databank waarin elke or-
thopedist meteen kan terugvinden welke 
soort prothese een bepaalde patiënt 
heeft. Binnenkort komt er een soortgelijk 
register voor pacemakers. Dat soort quick 
wins tonen dat het platform werkt. Ik weet 
wel, de grote winsten zullen we pas beha-
len met de grote projecten. Maar het is de 
combinatie van een onderbouwde lange-
termijnvisie met quick wins op de korte 
termijn, die dit project zal doen slagen.

Voor meer informatie kan  u terecht bij 
stafmedewerker Ingrid Nolis. Zij vertegen
woordigt Zorgnet Vlaanderen in het  
beheerscomité van het eHealthplatform.

Overheidsmanager Frank Robben: “Laat ons een kat een kat noemen: ook de 
artsen zijn bang een stukje privacy in te leveren. Maar die vrees is onterecht.”



memo- 
randum

Als we goede gezondheidszorg willen 
blijven aanbieden in Vlaanderen, dan 
moeten we daarin durven investeren. Ook 
in tijden van crisis. Dat is de belangrijkste 
boodschap aan de bevolking en aan de 
politieke partijen in het Memorandum 09 
van Zorgnet Vlaanderen.

De druk op de Vlaamse zorgverlening 
stijgt. De vergrijzing komt er nu echt aan. 
Op zich is het natuurlijk positief dat men-
sen langer en in goede conditie blijven 
leven. Maar over tien jaar zullen er in 
Vlaanderen 65.000 tachtigplussers meer 
zijn. Ook het aantal mensen met geestelij-
ke gezondheidsproblemen neemt toe. De 
financiële crisis, de stijgende armoede, 
de schaarste aan personeel en het afbrok-

Kies met zorg, 

kies voor zorg
kelen van de mantelzorg zetten de zorg 
nog meer onder druk.

In die moeilijke en complexe context ijvert 
Zorgnet Vlaanderen voor kwaliteitsvolle, 
toegankelijke en betaalbare zorg. De inspi-
ratie hiervoor putten wij uit een christelijke 
visie op mens en samenleving. Een visie die 
solidariteit met de kansarme en kwetsbare 
medemens hoog in het vaandel draagt.

Zorgnet Vlaanderen verenigt meer dan 
500 zorgvoorzieningen. Met hun 80.000 
medewerkers verzorgen zij jaarlijks meer 
dan één miljoen patiënten, cliënten en 
bewoners. Met het Memorandum 09 roe-
pen al deze zorgverleners de politici op 
om oog te hebben voor de dringende no-

den van de gezondheidszorg. Tegelijk wil-
len we ook de bevolking sensibiliseren. 
Wie kiest met zorg, kiest voor zorg. Omdat 
zorg noodzakelijk is, ook voor u.

Het Memorandum 09 bestaat uit vier 
hoofdstukken, waaruit we op de volgende 
pagina’s een aantal hoogtepunten lich-
ten. Een eerste hoofdstuk staat stil bij de 
aandachtspunten die voor alle zorgvoor-
zieningen belangrijk zijn. Daarna valt de 
focus achtereenvolgens op de woonzorg-
centra, de geestelijke gezondheidszorg en 
de algemene ziekenhuizen.

memorandum voor de vlaamse en  
europese verkiezinGen van 7 juni 2009
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De volledige tekst van het  
Memorandum 09 vindt u op  
www.zorgnetvlaanderen.be.



Ruimte voor sociaal ondernemerschap
Zorgnet Vlaanderen vertegenwoordigt 
private social-profit initiatieven. We ge-
loven sterk in de waarde van het sociaal 
ondernemerschap. En zoals elk onder-
nemerschap gedijt ook de zorgsector het 
best als er voldoende ruimte en autono-
mie is voor initiatief.

Van de overheid verwacht Zorgnet Vlaan-
deren een klimaat dat sociaal onderne-
merschap stimuleert. Wij willen geen 
betuttelende overheid die voortdurend 
nieuwe regeltjes en normen oplegt. Wij 
willen dat de overheid in overleg met 
Zorgnet Vlaanderen het kader schept, de 
doelstellingen bepaalt en hiervoor ook de 
nodige middelen vrijmaakt.

Het beleid en de strategie kunnen beter 
aan de zorginstellingen overgelaten wor-
den. Daar zitten de knowhow, de erva-
ring, het initiatief, het ondernemerschap. 
Uiteraard moeten die sociale onderne-
mers transparant werken en verantwoor-

ding afleggen aan de gemeenschap en de 
overheid over de bereikte resultaten.

Zorg is mensenwerk
Kwaliteitsvolle zorg veronderstelt vol-
doende en goed opgeleide medewer-
kers. De vraag naar zorg neemt toe, de 
schaarste aan zorgmedewerkers is nu 
al voelbaar. Zorgnet Vlaanderen pleit 
voor een ruim en gedifferentieerd op-
leidingsaanbod voor verpleegkundigen, 
ondersteund met gerichte promotiecam-
pagnes. Er is ook nood aan meer func-
tiedifferentiatie in het takenpakket van 
verpleegkundigen, verzorgenden/zorg-
kundigen en logistieke medewerkers, 
zodat de beschikbare arbeidskrachten 
optimaal ingezet kunnen worden. Het 
rekruteren van verpleegkundigen van 
buiten de Europese Unie doet ethische 
vragen rijzen, aangezien ze daar nog 
schaarser zijn dan bij ons.

Investeer in goede zorg
Het aanbod van woonzorgcentra is van-

daag ontoereikend om de vergrijzing op 
te vangen. Ook in de geestelijke gezond-
heidszorg is dringend nieuwe en bijko-
mende infrastructuur nodig. En tal van 
algemene ziekenhuizen worstelen al jaren 
met aanslepende bouwdossiers waarvoor 
de beloofde middelen niet voorhanden 
blijken te zijn.

De nieuwe Vlaamse regering moet drin-
gend werk maken van een duurzame, 
ambitieuze en toekomstgerichte inves-
teringspolitiek. De middelen moeten 
omhoog, de administratieve mallemo-
len moet worden vereenvoudigd en het  
systeem van indirecte subsidiëring moet 
worden herbekeken.

De economische crisis mag geen excuus 
zijn om de noodzakelijke investeringen 
uit te stellen. Gezondheidszorg is geen 
luxeproduct. Bovendien sluit investeren 
in de gezondheidszorg perfect aan bij  
het project Vlaanderen in Actie en het 
Vlaamse relanceplan.

Aandachtspunten voor 

alle zorgvoorzieningen
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Keuze voor een meerjarenbeleid
De vergrijzing brengt tal van kansen en 
uitdagingen met zich mee. Om de kwa-
liteit, de toegankelijkheid en de betaal-
baarheid van de ouderenzorg te blijven 
garanderen, is een samenhangend en 
doordacht meerjarenplan vereist, ook met 
bijzondere aandacht voor de residentiële 
en transmurale zorg. Het meerjarenplan 
zal de opeenvolgende stappen nauwgezet 
omschrijven en er het juiste budgettaire 
groeipad aan koppelen. Alle betrokken 
partners moeten bij deze oefening betrok-
ken worden.

Uitvoering en financiering  
woonzorgdecreet
Een kwalitatieve ouderenzorg veronder-
stelt zorgcontinuïteit, waarbij gebruikers 
vlot van de ene zorgvorm naar de andere 
kunnen overstappen en desnoods ver-
schillende systemen combineren. Het  
recente woonzorgdecreet is een stap  
in de goede richting. Tenminste, als de 

uitvoeringsbesluiten de nodige mid-
delen voorzien en die ook zo efficiënt, 
effectief en transparant mogelijk aan-
wenden. Zorgnet Vlaanderen wil als  
vertegenwoordiger van de ouderenzorg 
actief en evenwaardig betrokken worden 
bij het opstellen van deze uitvoerings-
besluiten.

Menselijk kapitaal
De sector van de ouderenzorg is in volle 
evolutie. De noden en behoeften veran-
deren en breiden uit. Tegelijk heerst er 
schaarste op de arbeidsmarkt. Zorgvoor-
zieningen werken meer en meer samen 
om het beschikbare personeel zo efficiënt 
en flexibel mogelijk in te zetten.

Die broodnodige samenwerking tus-
sen voorzieningen kan maar slagen met 
een deskundig middenkader dat het 
management ondersteunt. De Vlaamse 
overheid moet deze nieuwe functies hel-
pen waarmaken en valoriseren. Ook de 

directiefunctie in woonzorgcentra moet 
op Vlaams niveau erkend en gesubsidi-
eerd worden, zoals in andere welzijns-
sectoren.

De toekomst vraagt innovatie
Innovatie is een belangrijke strategie 
om met nieuwe uitdagingen om te gaan. 
Binnen de ouderenzorgsector leven heel 
wat vernieuwende ideeën. Een aantal in-
novatieve woonzorgconcepten verdienen 
het om op hun haalbaarheid getoetst te 
worden.

Het gaat hierbij vooral over concepten die 
inzetten op transsectoraal samenwerken, 
die zorgspecialisatie en -differentiatie  
stimuleren en die streven naar de verdere 
uitbouw van thuiszorgondersteunende 
initiatieven. Ook technische en organisa-
torische innovatie is belangrijk – denken 
we maar aan informatica- en domotica-
toepassingen, aan ketenzorg en functio-
nele integraties.

De bestaande regelgeving moet flexibel 
toegepast worden, zodat deze nieuwe 
zorgvormen de kans krijgen om zich te 
ontwikkelen. Projectfinanciering moet 
vernieuwende experimenten de nodige 
zuurstof geven.

Aandachtspunten van de 

woonzorgcentra
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Taboes doorbreken, drempels  
verlagen
Iedereen heeft recht op een toeganke-
lijke geestelijke gezondheidszorg. Toch 
ervaren veel patiënten en hun familie de 
drempel naar geestelijke zorgverlening 
als zeer hoog. Psychische problemen zijn 
nog altijd taboe. Als we willen dat men-
sen in nood zo snel mogelijk de juiste 
hulp vinden, dan moeten we dat taboe 
doorbreken. Er is dan ook nood aan ge-
richte en volgehouden campagnes die de 
geestelijke gezondheidszorg in een posi-
tief daglicht plaatsen.

Uitbouw van de geestelijke  
gezondheidszorg
Er bestaan nog altijd lacunes in het 
zorgaanbod. Daardoor ontstaan ook  
onaanvaardbaar lange wachttijden, waar-
door de meest kwetsbare medemensen 
geen adequate hulp krijgen en gemargi-
naliseerd of vereenzaamd achterblijven. 
Velen verzeilen in de werkloosheid, leven 
als dakloze, belanden in de gevangenis of 
verblijven in instellingen voor bijzondere 
jeugdzorg…

Een moderne geestelijke gezondheids-
zorg kan niet zonder een meer flexibele 
aanwending van het huidige zorgaanbod 
en extra middelen om nieuwe opdrachten 
op te nemen. Er is nood aan alternatieven 
voor de klassieke ziekenhuisopname: 
mobiele equipes die in de thuisomgeving 
van patiënten dringende psychiatrische 
hulp bieden, liaisonpsychiatrie, ambu-
lante multidisciplinaire en intensieve  
diagnosestelling aan huis, outreach,  
crisishulpverlening in de thuissituatie…

Huisartsen en partners uit de thuiszorg 
moeten worden opgeleid om te participe-
ren in deze zorgvormen. Mensen die zorg 
nodig hebben maar de eigen problemen 
ontkennen, moeten preventief opge-
spoord worden, zodat ze maatschappe-
lijk niet geïsoleerd raken. De samenwer-
king tussen de actoren op de domeinen 
arbeid, vorming, onderwijs, huisvesting 
enz. moet worden gestimuleerd. Vlaande-
ren moet ook werk maken van een actief  
inclusiebeleid voor mensen met proble-
men op het vlak van geestelijke gezond-
heid.

Structurele ontwikkeling met  
langetermijnvisie
Vaak werkt de overheid met projecten om 
te bewijzen dat ze op korte termijn een 
antwoord kan bieden op feiten of pro-
blemen die plots in de media opduiken. 
Regelgeving dient zich echter in eerste in-
stantie te richten op een meerjarenbeleid. 
Een samenhangend en globaal plan voor 
de geestelijke gezondheidszorg met een 
duidelijke langetermijnvisie is dan ook 
noodzakelijk.

Kinderen en jongeren in nood
Vlaanderen blijft kampen met een ernstig 
tekort aan een tijdige en gepaste opvang 
en behandeling  voor kinderen met psy-
chiatrische stoornissen. De belangrijkste 
oorzaken hiervan zijn: een fragmentaire 
en kortetermijnaanpak in combinatie 
met een gebrek aan coherentie en (poli-
tieke) samenwerking tussen federale en 
gemeenschapsoverheden; onvoldoende 
mensen en middelen om aan de stijgende 
zorgvraag te voldoen; bureaucratische en 
financiële regels die de samenwerking 
tussen voorzieningen veeleer belemme-
ren dan stimuleren; onvoldoende kinder-
psychiaters.

Ondanks herhaaldelijk aandringen 
van Zorgnet Vlaanderen bij federale en 
Vlaamse overheden wordt het probleem 
nog altijd onvoldoende ernstig genomen. 
Voor kinderen en hun familie zijn de ge-
volgen vaak dramatisch. Dat kan en mag 
niet blijven duren. Vlaanderen moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen.

Aandachtspunten voor de  

geestelijke  
gezondheidszorg
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Bouwen aan de toekomst
Meerdere algemene ziekenhuizen kam-
pen vandaag met grote bouwproblemen. 
De budgetten zijn ontoereikend, de ad-
ministratieve voorwaarden zijn een bu-
reaucratische lijdensweg en de indirecte, 
alternatieve financieringswijze verhoogt 
de financiële risico’s aanzienlijk. Noch-
tans beloofde de Vlaamse overheid om 
nieuwbouwziekenhuizen te steunen als 
ze maar fusioneerden. De fusies zijn ge-
realiseerd, maar van de beloftes is weinig 
terechtgekomen.
Zorgnet Vlaanderen pleit voor een hoger 
budget, een terugkeer naar directe finan-
ciering, moderne bouwnormen en een ef-
ficiënte administratieve afhandeling van 
de bouwdossiers. 

Efficiënte inzet van ziekenhuis
medewerkers
Ziekenhuizen vragen een soepele toepas-
sing van de personeelsnormen, zodat ze 
de beschikbare medewerkers optimaal 
kunnen inzetten.

Zorgmedewerkers moeten bovendien 
kunnen doen waarvoor ze zijn  opgeleid. 
Vandaag hebben alle overheden last van 
registratiekoorts. Een onderzoek leert 
dat niet minder dan 38% van de ver-

plichte registraties opgelegd wordt door 
de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse 
ziekenhuizen stellen 540 medewerkers 
tewerk die zich voltijds bezighouden met 
registraties. In tijden van schaarste aan 
zorgpersoneel roept dat ethische vragen 
op. De overheden moeten hier dan ook 
dringend paal en perk stellen.

Vlaanderen één zorgregio
Ondanks het ontbreken van de noodza-
kelijke uitvoeringsbesluiten gebruikt de 
Vlaamse administratie het zorgregiode-
creet voor de programmatie van zieken-
huisbedden in algemene en psychiatri-
sche ziekenhuizen. Dat staat meer dan 
eens haaks op de vraag van voorzienin-
gen om gericht te kunnen inspelen op pa-
tiëntennoden. Zorgnet Vlaanderen vraagt 
van de Vlaamse regering een dynamische 

kijk op ziekenhuiszorg. Vlaanderen moet 
voor de ziekenhuizen als één grote zorg-
regio beschouwd worden.

Meer veiligheid in privéklinieken
Artsen vinden het soms aantrekkelijker 
om geneeskunde buiten het ziekenhuis 
te beoefenen. Die privéklinieken richten 
zich dikwijls op nichegeneeskunde voor 
zij die het kunnen betalen. Bij gebrek aan 
regels, normen en toezicht doen bepaal-
de vormen van villageneeskunde vragen 
rijzen over veiligheid, kwaliteit en conti-
nuïteit van de verzorging en de dienstver-
lening. Zorgnet Vlaanderen verwacht dat 
de Vlaamse regering dit probleem aan-
pakt en de kwaliteit en de veiligheid in de 
privéklinieken reguleert.

Aandachtspunten van de 

algemene  
ziekenhuizen
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zorGnet vlaanderen, vlaams welzijnsverbond, present caritas  
vrijwilliGerswerk en caritas international presenteren:

Een dozijn wegwijzers voor  
een kwalitatief Vlaams gezondheids-  
en welzijnsbeleid
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 1.
 Uitgangspunt en referentiepunt van elk 

Vlaams beleid = solidariteit met de gekwets-
te en kwetsbare medemens.

 2.
 Zorg voor welzijn en gezondheid moet zijn: 

kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk.

 3.
 Erkenning en herwaardering van het sociaal 

ondernemerschap en het belang van de 
social profit in het zorglandschap: gezond-
heids- en welzijnsvoorzieningen zijn part-
ners van de overheid.

 4.
 HRM-beleid: voldoende gekwalificeerd 

personeel (management – logistiek –  
pedagogisch/verzorgend) binnen een  
aangepaste regelgeving.

 5.
 Volledige en correcte vergoeding van opge-

legde normen.

 6.
 Commerciële initiatieven dienen getoetst  

te worden aan dezelfde waarden en doel-
stellingen.

 7.
 Vlaamse regeldrift vervangen door beleids- 

en handelingsruimte voor de professionals. 
Kwaliteitszorg met zelfevaluatie en verant-
woordingsplicht.

 8.
 Impulsprogramma voor infrastructuur-

werken: meer middelen binnen aangepast 
VIPA.

 9.
 Locale openbare besturen: scheiding van 

rollen van regisseur en actor.

 10.
 Grotere afstemming tussen Vlaamse  

beleidsdomeinen: welzijn, gezondheid, 
onderwijs, werk, ruimtelijke ordening  
en milieu.

 11.
 Meerjarenplanning (2010-2014) voor de 

verdere uitbouw van de zorg- en welzijns-
sectoren.

 12.
 Een sociaal Vlaanderen in een sociaal  

Europa.



Kiezen voor welzijn en zorg
in de aanloop naar de vlaamse verkiezingen in juni vond op dinsdag 17 maart  
het grote politieke debat van de welzijns- en gezondheidssector plaats in  
het stripmuseum in brussel. alle democratische partijen waren present.

politieke partijen reaGeren op  
memorandum zorGnet vlaanderen

Als voorbereiding op het debat hadden 
de dames en heren politici de Memoran
da van Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams 
Welzijnsverbond, Present (Caritas Vrij-
willigerswerk) en Caritas International 
ontvangen.
Tijdens het debat werden zes stellingen 
uit deze Memoranda naar voren gehaald. 
In onderstaand artikel brengen we kort 
verslag uit van de discussie, waarbij we 
ons beperken tot de drie stellingen die 
rechtstreeks met de gezondheidszorg te 
maken hadden.

We hebben geprobeerd om alle partijen 
evenveel aan het woord te laten, ook in 
dit artikel. Maar het is nu eenmaal zo dat 

de ene partij zich al wat meer profileerde 
op het thema van de gezondheidszorg 
dan de andere partij.

De spelers
–	 Lieve Van Ermen, cardiologe  

en senator, LDD
–	 Helga Stevens, Vlaams volksver-

tegenwoordiger en gemeenschaps-
senator, N-VA

–	 Vera Van der Borght, Vlaams  
volksvertegenwoordiger, Open VLD

–	 Mieke Vogels, Vlaams volks-
vertegenwoordiger, Groen!

–	 Frank Vandenbroucke, Vlaams  
minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming, sp.a

–	 Veerle Heeren, Vlaams minister  
van Welzijn, Volksgezondheid  
en Gezin, CD&V

De uitdagers
–	 Frank Cuyt, algemeen directeur 

Vlaams Welzijnsverbond
–	 Peter Degadt, gedelegeerd  

bestuurder Zorgnet Vlaanderen
–	 Guido Van Oevelen, voorzitter  

Caritas Vlaanderen

Moderator
–	 Michel Vanholder,  

gedelegeerd bestuurder  
Groep Emmaüs
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Lieve Van Ermen (LDD) spreekt zich uit 
tegen overdreven regelgeving en over-
regularisatie, maar ook tegen hogere 
subsidies voor de zorg. “Voor ons is een 
vermindering van de lasten op de lonen 
belangrijker.” Lieve Van Ermen houdt wel 
een pleidooi voor een betere financiering 
van de kinderpsychiatrie en voor meer 
outreach.

Ook Helga Stevens (NVA) keert zich te-
gen de “regulitis” en de overvloed aan ad-
ministratieve verplichtingen. Er moet een 
administratieve vereenvoudiging komen. 
Zij wijst ook op het grote tekort aan ge-
kwalificeerd personeel en de lage lonen 
in de sector. “De welzijnszorg mag niet 
het kind van de rekening van deze crisis 
zijn”, waarschuwt ze.

Vera Van der Borght (Open VLD) noemt 
de vragen van de welzijnssector terecht. 
Ook zij pleit voor een administratieve 
vereenvoudiging en voor een duidelijk 

meerjarenprogramma voor de welzijns- 
en gezondheidssector. Als de overheid de 
sector verplichtingen oplegt, dan moet zij 
daar ook de nodige middelen tegenover 
stellen.

Mieke Vogels (Groen!) lanceert meteen 
twee concrete voorstellen. Ten eerste 
schaart ze zich achter de voorstellen van 
de sector voor een eigen accrediterings-
systeem, “want dat geeft vertrouwen aan 
de instellingen, maar laat tegelijk kwa-
liteitscontrole toe”. Ten tweede mag de 
overheid ook niet alles willen regelen. 
“Soms komt een minister onder druk 
van de publieke opinie na een drama of 
een zwaar incident. En opgejaagd door 
de omstandigheden laten we ons dan 
vaak te gemakkelijk verleiden tot alweer 
nieuwe regeltjes. In een kinderdagver-
blijf mag een peuter geen beertje meer in 
zijn bed hebben. Er mag ook geen mobiel 
meer boven zijn bedje hangen. Omwille 
van de veiligheid. Soms moeten politici 

stellinG 1

Subsidies moeten reële werkingskosten dekken

frank cuyt: de personeelskosten in de welzijnssector lopen op tot 83% à 90% van alle kosten.  
Met wat rest moet de werking georganiseerd worden. de reële werkingskosten overtreffen  
ruimschoots de subsidies. de welzijnssector vraagt dan ook een kostendekkende en tijdige  
betaling van subsidies. en als de overheid nieuwe verplichtingen, registraties of reglementen  
oplegt, dan moeten daar ook de nodige middelen tegenover staan.

Senator Lieve Van Ermen kant zich tegen 
meer subsidies voor de gezondheidszorg. 
“Voor Lijst Dedecker is een verlaging van 
de loonlasten belangrijker.”

De dames en heren politici kregen als aandenken een stempotlood  
mee met het opschrift “Kies welzijn & zorg” .
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ook de moed hebben om géén regels op te 
leggen, want je kunt nu eenmaal niet alle 
risico’s vermijden.”

Frank Vandenbroucke (sp.a) gaat  
akkoord met de vraag naar een accre-
diteringssysteem en verwijst naar het 
nieuwe inspectiesysteem in het onder-
wijs. Wat de vele registraties betreft, 
steunt hij de vraag van de sector naar ver-
eenvoudiging. Hij ziet hiervoor heil in een 
soort van kruispuntbanksysteem.

Veerle Heeren (CD&V) sluit zich daarbij 
aan en wijst op het grote belang van ini-
tiatieven op het gebied van ICT, die ver-
eenvoudiging kunnen brengen in de over-
vloed aan registraties. Terug aansluitend 
bij de stelling, stelt minister Veerle Heeren 
ook vast dat de 50.000 euro die gemiddeld 
per voltijds personeelslid wordt gesubsi-
dieerd, niet meer kostendekkend is. “We 
moeten dit onder ogen zien. Dit wordt een 
debat voor de komende jaren.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Helga  
Stevens (N-VA): “De welzijnszorg mag niet 
het kind van de rekening van deze crisis 
zijn.”

Vera Van der Borght, Vlaams volksverte-
genwoordiger voor Open VLD: “Het VIPA 
is een monster.”
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stellinG 2

Goede zorg vergt goede infrastructuur

peter degadt: goede zorg vergt een goede infrastructuur. de noden zijn vandaag al ontzettend 
groot. in de toekomst zullen die alleen maar toenemen. Maar veel belangrijke bouwdossiers  
blijven aanslepen door de formule van alternatieve financiering die slecht werkt, door het veel  
te lage budget voor infrastructuur en door de hopeloos verouderde financieringsnormen.

Vlaams parlementslid Mieke Vogels van 
Groen!: “Soms moeten politici de moed 
hebben om géén regels op te leggen.”

Minister Frank Vandenbroucke spreekt 
zich uit voor een MAF voor rusthuisbewo-
ners.

Minister Veerle Heeren: “In de volgende le-
gislatuur wil CD&V de investeringen in in-
frastructuur voor algemene ziekenhuizen 
in een nieuw relanceplan inschrijven.”

Vera Van der Borght (Open VLD) sug-
gereert om eerst eens na te gaan of de 
huidige middelen vandaag wel efficiënt 
worden aangewend. “Het VIPA is een 
monster.” Zij wijst erop dat vandaag al 
veel voorzieningen bouwen zonder een 
beroep te doen op het VIPA. “En wat 
blijkt? Dat gaat sneller, efficiënter en 
goedkoper. Zonder aan kwaliteit in te 
boeten, want de erkenningsnormen zijn 
overal dezelfde.” Voor de alternatieve 
financiering heeft Vera Van der Borght 
geen goed woord over. “Die financiering 
is belastend voor toekomstige generaties. 
Dat hebben we van meet af aan gesteld.”

Veerle Heeren (CD&V) spreekt tegen dat 
het VIPA een monster zou zijn. “Je mag het 
kind niet met het badwater weggooien.” 
Ze gaat wel akkoord om het VIPA te eva-
lueren en bij te sturen waar nodig. Veerle 
Heeren wijst erop dat het aantal plaatsen 
in alle zorgsectoren uitgebreid is, waarbij 
“zowel in mensen als in stenen” is geïn-
vesteerd. De alternatieve financiering 
heeft de wachttijden in de ouderenzorg 
van acht jaar naar één jaar teruggebracht. 
Ook in de gehandicaptensector is veel 
vooruitgang geboekt. “Maar, inderdaad, 
ik sla een mea culpa wat de algemene zie-
kenhuizen betreft. Hier is heel veel geld 
nodig. De CD&V wil deze investeringen 

inpassen in een volgend relanceplan tij-
dens de komende legislatuur.”

Frank Vandenbroucke (sp.a) erkent dat 
het VIPA ruimere budgetten nodig heeft. 
Ook hier maakt hij de vergelijking met 
wat in het onderwijs gebeurt. De sleutel-
combinatie is volgens hem het vierspan 
DBFM: Design, Build, Finance en Maintain. 
Hierover moeten voor minister Frank 
Vandenbroucke afspraken gemaakt wor-
den binnen een PPS-model (publiek-pri-
vate samenwerking). “Het nieuwe VIPA-
decreet biedt hier mogelijkheden toe, 
inclusief prefinanciering en DBFM op 
individuele basis.”

Mieke Vogels (Groen!) betreurt dat de 
term duurzaamheid nog niet gevallen is 
in dit debat. “De Vlaamse regering wil 
versneld investeren in grote bouwwerken, 
maar daar worden vooral de multinatio-
nale bouwbedrijven beter van. De over-
heid zou beter investeren in renovatie en 
isolatie van 100.000 woningen en gebou-
wen per jaar. Dat zou meer werkgelegen-
heid voor de eigen KMO’s creëren, het 
zou de energiefactuur van de gezinnen 
verminderen en het zou de CO

2
-uitstoot 

verlagen. Voor de zorgsector moeten we 
creatief durven denken. Een voorbeeld: 
in Antwerpen alleen al wachten meer 

dan 10.000 ouderen op een serviceflat. 
Als we versneld werk maken van deze 
serviceflats, dan komen potentieel 10.000 
woningen vrij, die we dan op hun beurt 
kunnen renoveren.”

Lieve Van Ermen (LDD) wijst erop dat het 
Vlaamse budget voor infrastructuur nog 
niet opgebruikt is. “Als senator heb ik mi-
nister Onkelinx hierover vragen gesteld. 
Voor de Waalse ziekenhuizen is alles al 
geregeld met een planning tot 2015. Wal-
lonië gebruikt de budgetten op. Vlaande-
ren niet. Dat is misschien een tip.”

Helga Stevens (NVA) sluit zich hierbij 
aan. “Waarop wachten we eigenlijk?”, 
vraagt zij zich af.

Vanuit de zaal wordt expliciet de vraag 
herhaald naar de aanpassing van de 
normen en de verhoging van de bouw-
plafonds voor de ziekenhuissector, zoals 
het federaal besluit van mei 2007 toelaat. 
Voor minister Veerle Heeren is dat een 
uitdaging voor de volgende legislatuur. 
“PPS-formules kunnen een deel van de 
oplossing zijn. Maar dat de Vlaamse over-
heid federaal geld zou laten liggen, klopt 
niet. Alles wat we konden opnemen, heb-
ben we ook opgenomen. We moeten hier-
over wel nieuwe afspraken maken met de 
federale overheid.”
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Lieve Van Ermen (LDD) houdt een 
pleidooi voor kleinschalige rusthuizen, 
“want die kunnen met weinig werkings-
kosten draaien”. Het probleem moet ook 
niet overroepen worden, aldus senator 
Lieve Van Ermen. “Veel 90-plussers zijn 
immers nog heel goed te been.”

Vera Van der Borght (Open VLD) erkent 
dat het soms een hele lijdensweg is voor 
mensen om een plaats in een woonzorg-
centrum te vinden. Dus ja, er moet geïn-
vesteerd worden in een voldoende groot 
aanbod. “En de factuur voor het rusthuis 
mag niet meer bedragen dan het pensioen 
van de mensen. Wat voor mij betekent dat 
de pensioenen omhoog moeten.”

Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft de 
MAF indertijd op federaal niveau in de 
zorg ingevoerd en is ook voorstander voor 
een MAF in de woonzorgsector. “Daarbij 
moeten we uitgaan van de draagkracht –  
het pensioen én het vermogen – van 

elke patiënt. We moeten dit met andere 
woorden inkomstengebonden maken. De 
Vlaamse zorgverzekering bijvoorbeeld, 
is veel te lineair. Ook het verhogen van 
de pensioenen is een blinde en lineaire 
maatregel.”

Veerle Heeren (CD&V) treedt Frank Van-
denbroucke bij wat het doel betreft: het 
betaalbaar houden voor de patiënt. Maar 
de invoering van een MAF wordt een 
moeilijke zaak, aangezien de financiering 
van het wonen Vlaamse materie is, terwijl 
de financiering van de zorg federaal gere-
geld wordt.

Mieke Vogels (Groen!) toont zich alles-
behalve blij met de negatieve uitlatingen 
van Frank Vandenbroucke over de Vlaam-
se zorgverzekering. “Ik heb daar vijf jaar 
aan gewerkt en de afspraak was dat de 
bijdrage inderdaad inkomstengebonden 
zou zijn. Het is Open VLD die zich hierte-
gen verzet heeft.” Voor Mieke Vogels is de 

oplossing simpel: “Voer gewoon het de-
creet uit en durf een inkomensgebonden 
bijdrage vragen!”

Frank Vandenbroucke (sp.a) is niet 
onder de indruk. “Mijn kritiek op de 
zorgverzekering is fundamenteler. Het 
uitkeringssysteem is flat: iedereen krijgt 
dezelfde uitkering. Dat is niet goed in 
de gezondheidszorg. We moeten kijken 
naar de factuur van de mensen en op 
basis daarvan variabele tussenkomsten 
voorzien.”

Vera Van der Borght (Open VLD) is het 
noch met Vogels noch met Vandenbrouc-
ke eens. “Een zorgverzekering is een ver-
zekering en is dus niet inkomensgebon-
den. Ik ga wel akkoord met een indexatie, 
zowel van de bijdrage als van de uitkerin-
gen. Toch mogen we het probleem van de 
dure facturen niet minimaliseren. Voor 
veel mensen is dat een reëel probleem. 
Dit moet aangepakt worden.”

stellinG 3

Maximumfactuur voor rusthuisbewoners

peter degadt: Het woonzorgdecreet stimuleert de thuiszorg, wat positief en noodzakelijk is.  
toch blijft ook de residentiële woonzorgsector belangrijk. de dagprijzen zijn daar echter zo  
aan het stijgen, dat het voor veel patiënten niet langer betaalbaar blijft. Zorgnet vlaanderen  
pleit dan ook voor een maximumfactuur (MaF) voor rusthuisbewoners.

Uitsmijter
Het debat werd in goede banen 
geleid door Michel Vanholder. 
Bij het afscheid kregen de 
dames en heren politici een 
reuzengroot stempotlood mee 
met het opschrift Kies welzijn & 
zorg. “Ik heb vandaag verheugd 
mogen vaststellen dat de panel- 
leden van de diverse politieke 
partijen het belang van de 
gezondheids- en welzijns-
sector onderschrijven”, aldus 
voorzitter  Guido Van Oevelen 
van Caritas Vlaanderen. “Het 
stempotlood moet hen daar ook 
na de verkiezingen in juni aan 
herinneren.”
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Woon- en zorghuis Ten Kerselaere in Hal-
laar, deelgemeente van Heist-op-den-
Berg, maakt deel uit van de vzw Emmaüs, 
een christelijk geïnspireerde organisatie 
voor gezondheids- en welzijnszorg. Ten 
Kerselaere is opgericht in 1979 en is met 
het aanbieden van nieuwe woon- en zorg-
vormen voor ouderen altijd al een voor-
loper geweest. In november 2002 kende 
Vlaamse minister van Welzijn en Gezond-
heid Mieke Vogels het huis als ‘demon-
stratieproject’ al een subsidie toe. 

Voor het project ‘Fitness voor thuisblij-
vende personen met dementie’ kreeg Ten 
Kerselaere in 2006 van de Vlaamse Ge-
meenschap een projectsubsidie en dit jaar 
van de Koning Boudewijnstichting een 
bijzondere financiële steun van de niet 
onaardige som van 10.000 euro. We spre-
ken dan ook met een trotse Dirk Doucet, 
directeur ouderenzorg van Ten Kerselaere 
zelf en van Hof Arenberg in Duffel, twee 
voorzieningen van de Emmaüsgroep.

Ouderen met een lichte tot matige dementie en personen met “mild cognitive impairments”  
die geregeld aan fitness doen, varen daar zowel lichamelijk als geestelijk wel bij. Woon- en  

zorghuis ten kerselaere in Hallaar biedt ouderen met een dementie die nog thuis wonen  
een aangepast fitnessprogramma aan. de koning boudewijnstichting wist dit initiatief  

te appreciëren en bekroonde dit unieke project.
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U beschikt hier in Ten Kerselaere over 
een meer dan voortreffelijk uitge
bouwde fitnessruimte. Hoe weten nog 
thuiswonende dementerenden die te 
vinden?
Dirk Doucet: Belangrijke schakel hier-
voor zijn de medewerkers van Familie-
hulp. Zij hebben rechtstreeks contact met 
de mensen thuis, met de cliënten zelf en 
met hun familieleden en mantelzorgers. 
Familiehulp wijst hen op de mogelijkheid 
hier te komen fitnessen. Daarnaast zijn er 
ook mensen met een dementie van wie 
de verzorgers of mantelzorgers langs een 
andere weg over ons aanbod hoorden. 
Zij nemen spontaan contact met ons op. 
Dat we de nog thuisverblijvende mensen 
met een dementie bereiken, is ontzettend 
belangrijk, want van alle ouderen met 
een dementie woont tweederde nog altijd 
thuis.

Personen met een dementie worden 
niet altijd omwille van hun dementie 

opgenomen, maar vaak omdat ze be
wegingsproblemen hebben. Fitness 
lijkt daarvoor een adequate oplos
sing.
Thuis wordt meestal vooral aandacht be-
steed aan de dementie. Wij moeten het 
signaal geven: pas op, ook de beweging 
is belangrijk. Bewegen kan trouwens ook 
leuk zijn! Op die manier kan ook eens op 
een andere en wat ruimere manier naar 
de dementerende gekeken worden. Het 
zou natuurlijk wat simplistisch zijn te 
denken dat deze mensen door te gaan 
fitnessen langer thuis zullen kunnen blij-
ven. Maar het is wel een manier om aan te 
tonen dat iemand met dementie meer kan 
dan velen veronderstellen.

Is fitnessen ook een middel om het iso
lement te doorbreken?
Het is inderdaad een van de middelen 
om dat te bereiken. Opnieuw is het vooral  
Familiehulp dat hierbij een belangrijke 
signaalfunctie heeft. Zij zien als eersten 

Fitness doet thuiswonende  
personen met een dementie goed


fitness voor mensen met dementie in  
de allereerste plaats een leuk moment 

bekroond



Dirk Doucet: “Na het fitnessen volgen een 
douche, een bezoek aan de jacuzzi, een 
kopje koffie of een frisdrank. Dan pas gaat 
de cliënt, met een goed gevoel, weer naar 
huis.”

signalen van isolement en kunnen de weg 
naar buiten, bijvoorbeeld door middel 
van ons fitnessprogramma, uittekenen.

Komt de dementerende hier alleen of 
komt ook de verzorgende mee?
De verzorgende komt inderdaad mee. 
Ik zie hier geregeld hoe de verzorgende 
naast de cliënt zelf op een hometrainer 
zit. Zoiets bevordert natuurlijk de spon-
tane relatie tussen beiden.

Dementie en depressie hangen vaak 
samen. Heeft fitness ook wat dit be
treft gunstige gevolgen? 
Depressie bij deze doelgroep wordt heel 
vaak onderschat. Doordat wij deze men-
sen in een ander kader brengen, kunnen 
in nogal wat gevallen depressieve gevoe-
lens worden getemperd. Niet dat we hier 
meteen psychologen of psychotherapeu-
ten bij betrekken, neen, gewoon een fijne 
dag, leuke momenten beleven, een keer 
andere mensen zien, dat doet al zoveel.

Van fitnessen wordt hier een heel ge
beuren gemaakt?
We doen véél meer dan iemand zomaar 
op een fitnesstoestel plaatsen. We streven 
er altijd naar van de fitnessdag – één of 
twee keer per week – een bijzondere dag 

te maken. De cliënt wordt thuis opge-
haald. Voor velen is dat al bijzonder: ze 
kleden er zich bijvoorbeeld speciaal voor. 
Hier aangekomen krijgen de cliënt en de 
verzorgende van Familiehulp een drank-
je, daarna ook een lunch. Pas daarna gaat 
hij fitnessen, niet om te presteren, maar 
gewoon voor het plezier. We verplichten 
absoluut niemand om hier te komen; wie 
komt, doet dat omdat hij graag komt. En 
na het fitnessen volgen een douche, een 
bezoek aan de jacuzzi, een kopje koffie of 
een frisdrank. Dan pas gaat de cliënt, met 
een goed gevoel, weer naar huis.

Fitnessen zou mensen met een demen
tie ook een betere nachtrust bezorgen.
Nachtrust kan inderdaad een probleem 
zijn. Door gebrek aan prikkels vallen deze 
mensen vaker overdag in slaap. ’s Nachts 
slapen ze dan weer niet. Door hier te be-
wegen en in een andere omgeving te ver-
toeven, wordt het dag-nachtritme op een 
natuurlijke manier hersteld. Ook voor de 
partner of andere gezinsleden is dit echt 
belangrijk. Ook zij kunnen dan van een 
deugddoende nachtrust genieten.

Uw fitnesscentrum is vrij uitgebreid?
We kunnen ons centrum natuurlijk niet 
vergelijken met de grote commerciële 
centra, maar dankzij de projectsubsidie 
van 75.000 euro van de Vlaamse Gemeen-
schap, konden we toch echt professionele 
apparaten te kopen. Fitnessapparaten 
ook die specifiek aan de fysieke moge-
lijkheden van de ouderen zijn aangepast. 
Bijvoorbeeld doordat de loopband extra 
traag kan bewegen, of doordat de ap-
paraten de oudere meer steun bieden. 
Daarnaast staan vier zeer ervaren fysio-
therapeuten garant voor een verantwoord 
gebruik van alle toestellen.

De samenwerking met Familiehulp 
kwam al ter sprake. Maar er wordt ook 
samengewerkt met het Expertisecen
trum voor Dementie Orion?
Uiteraard zijn we nieuwsgierig naar de 
effecten, de resultaten van ons project. 
Orion kan ons daarbij helpen. Niet met 
zomaar wat nattevingerwerk, maar met 
gedegen onderzoek. Voor dat onderzoek 
heeft ook de KU Leuven al belangstelling 
laten blijken; we hopen er nog andere 
universitaire centra bij te betrekken. Het 
zou mooi zijn mochten op basis van dit 
onderzoek ook elders gelijkaardige initi-
atieven worden genomen. En nog mooier 
als de overheid er de nodige middelen 
voor ter beschikking zou stellen!

FvB

Bewegen leidt tot  
beter brein
In onze hersenen treden met het ou-
der worden belangrijke veranderin-
gen op. Van ons dertigste tot ons ne-
gentigste levensjaar wordt het volume 
van de cerebrale cortex tot 15 procent 
kleiner, het volume cerebrale witte 
stof neemt tot 25 procent af. De ven-
trikels of hersenholten worden daar-
entegen groter.

Vooral de hersengebieden die instaan 
voor hogere functies degenereren. 
Taken als informatie organiseren en 
structureren, plannen maken, doel-
gericht handelen, gedrag sturen, 
controleren en corrigeren worden 
daardoor een stuk lastiger. Ook het 
geheugen heeft onder dit verlies te 
lijden. Door aan fitness te doen kan 
deze schade worden beperkt of zelfs 
worden hersteld. Met scans van de 
hersenen (fMRI- scans) is aangetoond 
dat de hersenactiviteiten van licha-
melijk fitte ouderen beter zijn dan die 
van leeftijdgenoten met een minder 
goede lichamelijke conditie.

“Ge komt nog eens 
buiten”

De gebruikers van de fitness in Ten 
Kerselaere zijn enthousiast over het 
programma. Dat blijkt ook uit de reac-
ties van twee oudere dames. (Omwille 
van privacy zijn beide namen fictief, 
nvdr.):

Mevrouw Verhaege: ‘Ik kom graag 
naar hier omdat ik hier nog eens on
der de mensen kom. Hier zie ik ook 
nog eens oude schoolkameraden van 
vroeger. Ge komt nog eens buiten en 
omdat Familiehulp erbij is was ik niet 
bang om de eerste keer iets nieuws te 
doen.’

Mevrouw Vandenbroucke: ‘Ik kom 
heel graag naar hier. Mijn dag is dan 
een keer gebroken.  Ik kom onder de 
mensen. En bewegen is gezond. Dat is 
dus ook goed.’
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juridisch

De Europese richtlijn 2004/18 verplicht de 
zogenaamde “aanbestedende diensten” 
om overheidsopdrachten boven een be-
paald bedrag uit te schrijven volgens de 
procedure van de Europese aanbesteding. 
Het gaat dan niet alleen om overheden en 
nutsbedrijven, maar ook om instellingen 
die met overheidsgeld worden gefinan
cierd. Dus mogelijk ook om de zorgsector.

Private ziekenhuizen en rust- en verzor-
gingstehuizen die voor meer dan de helft 
door de overheid gefinancierd worden, 
zouden voortaan – net als de openbare 
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen 
vandaag al – voor tal van opdrachten ver-
plicht worden om aanbestedingen uit te 
schrijven.

De Belgische wetgever kan uiteraard niet 
anders dan de Europese richtlijnen te vol-
gen. In het Staatsblad van 15 juni en van 

Private zorginstellingen verplicht  
tot openbare aanbestedingen?

eurOpese Wetgeving binnenkOrt in uitvOeringsbesluiten gegOten

Frank Lippens: “Het goedkoopste kan op termijn 
weleens het duurste zijn, en omgekeerd.”

Worden algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische instellingen binnenkort  
verplicht om openbare aanbestedingen uit te schrijven voor elke belangrijke aankoop?  
dat zou best weleens kunnen. tegen eind 2009 worden immers de belgische uitvoeringsbesluiten 
verwacht die de europese richtlijnen moeten volgen. Zorgwijzer ging praten met Frank lippens,  
voorzitter van de Werkgroep Overheidsopdrachten van Zorgnet vlaanderen.

16 juni 2006 verschenen de wetten die de 
aanbestedingen moeten regelen, maar 
de uitvoeringsbesluiten worden pas ver-
wacht tegen het einde van het jaar.

Frank Lippens, directeur van het Sint-Vin-
centiusziekenhuis in Deinze, is voorzitter 
van de Werkgroep Overheidsopdrachten 
van Zorgnet Vlaanderen. We vroegen hem 
een stand van zaken.

Frank Lippens:  De private ziekenhuizen 
zijn er zich al lang van bewust dat Europa 
hun werking steeds strenger reguleert. 
Dat ze als aanbestedende overheden 
zouden  worden beschouwd, wordt ech-
ter aangevoeld als een inbreuk op het 
privé-initiatief. Kijk, als de overheid onze 
bouwprojecten subsidieert, dan is het 
normaal dat we met de procedure voor 
overheidsopdrachten werken. In die zin 
zijn we er al mee vertrouwd. Toch vinden 

we een eventuele  uitbreiding ervan een 
fundamentele aantasting van onze iden-
titeit. We kiezen zeker nog niet allemaal 
voor de toepassing van de Europese wet-
geving, zeker niet zolang de Belgische 
wetgever de normen niet in uitvoerings-
besluiten heeft omgezet.

Zullen opdrachten die nu zonder aan
bestedingen worden toegekend later 
niet worden teruggefloten of gesanc
tioneerd?
Aangezien we onszelf niet als overheden 
zien en aangezien de overheid ons daar-
over niet uitdrukkelijk in kennis heeft ge-
steld, zien we niet in hoe al uitgevoerde 
opdrachten zouden worden gesanctio-
neerd. Private instellingen hechten veel 
belang aan continuïteit en het opbouwen 
van een langdurende relatie met leveran-
ciers. Het goedkoopste kan op termijn 
weleens het duurste zijn en het duurste 
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Stephan Depré: “Het debat over het al 
dan niet van toepassing zijn van de wet-
geving overheidsopdrachten op de pri-
vate zorginstellingen gaat in hoofdzaak 
over de vraag of er sprake is van een 
“overheersende invloed van de over-
heid”, die maakt dat de voorzieningen als 
aanbestedende overheid moeten worden 
beschouwd. Aangezien de instellingen in 
zeer ruime mate afhangen van overheids-
financiering, twijfelt vandaag niemand 
er nog aan dat de overgrote meerderheid 
van deze instellingen aan dit criterium 
beantwoordt. 

Dat de private ziekenhuizen, zoals de 
openbare ziekenhuizen, als aanbesteden-
de overheid moeten worden beschouwd,  
betekent dat ze de wetgeving overheids-
opdrachten voor het geheel van hun acti-
viteiten moeten toepassen en dus niet en-
kel voor hun gesubsidieerde opdrachten, 

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

“Aankoopbeleid van de zorgsector in beweging”
Stephan Depré is als jurist verbonden aan de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van  

de Eerste Minster. Hij maakt er deel uit van het team dat instaat voor de redactie van de wetgeving  
overheidsopdrachten, een taak die in hoofdzaak bestaat uit de omzetting van de Europese richtlijnen.

zoals tot voor kort werd aangenomen. Dit 
geldt althans voor de grote opdrachten 
die de zogenaamde Europese drempel-
bedragen bereiken. Maar ook beneden 
de bedoelde bedragen is vanuit Europees 
perspectief voorzichtigheid geboden, 
aangezien hoe dan ook altijd rekening 
moet worden gehouden met de principes 
van het EG-verdrag: transparantie, mede-
dinging, gelijkheid, niet-discriminatie, 
evenredigheid,...

We kunnen er ons dan ook alleen maar 
over verheugen dat uit de statistieken 
blijkt dat steeds meer opdrachten van 
private ziekenhuizen volgens de regels 
van het overheidsopdrachtenrecht wor-
den bekendgemaakt en gegund. Dit toont 
duidelijk dat het bewustwordingsproces 
daadwerkelijk wordt omgezet in het aan-
koopbeleid van de ziekenhuizen.
Wat dit laatste betreft, hebben we er ove-

rigens alle begrip voor dat de omscha-
keling in de aankoopprocedures geen 
evidentie is. We hebben wel stellig de in-
druk dat de stafmedewerkers van Zorgnet 
Vlaanderen zich sinds enige tijd grondig 
in de problematiek hebben verdiept en 
dat ze er alles aan doen om hun leden te 
informeren over alle ontwikkelingen op 
het terrein. De toepassing van de wetge-
ving overheidsopdrachten vraagt immers 
heel wat kennis. Kennis, die niet altijd en 
overal instant aanwezig is. In de praktijk 
zien we dan ook dat heel wat zorginstel-
lingen zoeken naar samenwerkingsver-
banden, waarbij één instelling optreedt 
als aankoop- of opdrachtencentrale voor 
een groep van voorzieningen. Los van 
de vereenvoudiging die dit voor de deel-
nemende instellingen kan betekenen, is 
dit zeker een instrument dat kan bijdra-
gen tot een correct en efficiënt aankoop-
beleid.”

Stephan Depré

– door de goede kwaliteit en een lange 
levensduur – het goedkoopste. Er is ook 
nog zoiets als dienst na verkoop.
Het is niet moeilijk om als Europese firma 
een slag te slaan en daarna met de noor-
derzon te verdwijnen. In de sector van de 
bouwprojecten zien we  vaak dat onder de 
prijs gaan in een later stadium door een 
lawine aan meerprijzen wordt gecompen-
seerd. De economische crisis zal de zaken 
niet eenvoudiger maken. De patiënt of be-
woner wordt daar niet beter van. De over-
heid zal dus sterke argumenten moeten 
hebben om de private voorzieningen te 
overtuigen. Er is trouwens nog altijd geen 
uitsluitsel over de interpretatie van het 
Europese begrip “aanbestedende dienst” 
en of wij er al dan niet onder ressorteren.

Als aanbestedingen uiteindelijk toch 
verplicht worden – wat niet onwaar
schijnlijk is – wat zijn dan de bedrijfs
matige gevolgen? 
De bureaucratie neemt ongetwijfeld toe. 
De aankoopdiensten zullen versterkt 
moeten worden met een personeelsuit-
breiding. De return daarvan is niet gega-
randeerd. Nu wordt vaak met een klein 
team zeer bewust en professioneel aan-
gekocht, meestal na advies van de pro-

fessionele gebruikers: een materiaalcom-
missie, het farmaceutisch comité, noem 
maar op. Het is nu al de gewoonte om in 
veel gevallen minstens drie prijsoffertes 
te vragen bij betrouwbare leveranciers. 
En er zijn ook initiatieven voor gezamen-
lijke aankopen.
Ik zie ook een probleem voor de aankoop 
van medische apparaten, instrumenten 
en verbruiksgoederen. Veel bedrijven 
hanteren per Europees land een aparte 
prijszetting en laten zelf niet toe dat we 
over de grens goedkoper aankopen. 
Waarom treedt Europa daar niet tegen 
op? En als Europa ons gaat verplichten 
om artsen aan te werven via aanbeste-
ding, zoals sommigen beweren, dan pas-
sen we volledig!

Zorgnet Vlaanderen is niet van plan 
in het defensief te gaan, maar wil wel 
proactief optreden en waar mogelijk 
bijsturen. Waar en hoe denkt u dat dit 
concreet mogelijk is?
De strategie van de werkgroep is bij onze 
leden nog onvoldoende bekend. Vooraf 
hebben we de nodige expertise verzameld 
en inzicht verworven in deze nieuwe ma-
terie. Een aantal ervaringsdeskundigen 
werd gehoord. Vervolgens zijn we met de 

betrokken specialisten van de overheid in 
dialoog gegaan om de marges op te zoe-
ken waarbinnen we kunnen werken en 
om na te gaan hoe we bij het tot stand ko-
men van de  uitvoeringsbesluiten betrok-
ken kunnen worden.
Daarna willen we in dialoog gaan met 
sectorgenoten die er zich misschien nog 
niet bewust van zijn dat ook zij tot de 
zogenaamde aanbestedende overheden 
kunnen behoren. We denken hier bijvoor-
beeld aan de mutualiteiten. Ten slotte wil-
len we voor onze leden tools ontwikkelen 
om de procedures, als er geen ontkomen 
mogelijk is, correct na te leven.

Misschien zal de vrije concurrentie 
voor de sector ook positieve gevolgen 
hebben?
We moeten ook dat durven onderzoeken, 
ja. Wellicht staan we te kritisch tegenover 
deze wetgeving en moeten we bij belang-
rijke investeringen ook eens onze koud-
watervrees overwinnen en de Europese 
markt durven verkennen. De overheid 
zou met wat creativiteit dergelijke pro-
cedures kunnen stimuleren, zonder ons 
daartoe te verplichten. Hoe vrij is immers 
nog het vrije initiatief als we geen keuze 
meer hebben?

FvB
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symposium crisiscommunicatie  
en mediabeleid

commu- 
nicatie

Vertrouwen winnen 

in tijden van crisis
“ge moogt nog alle boekjes ter wereld lezen, een crisis blijft altijd iets onverwachts.”  

aldus minister van staat Herman de Croo op het symposium Crisiscommunicatie en  
mediabeleid in kortrijk. toch kun je maar beter goed voorbereid zijn op calamiteiten.  
Want publiek en pers verwachten niet alleen dat je kordaat optreedt, maar ook dat je  

snel, duidelijk en eerlijk communiceert. en dat is niet altijd evident.

mooie demonstratie van door de argeloze 
vrijwilligers ongenadig hard het vuur aan 
de schenen te leggen. Een beetje al te ge-
makkelijk misschien, want veel tips of 
wijsheden voegde Linda De Win daar niet 
aan toe.
Neen, dan liever Frank Vergeer. Als  
eerste spreker van de dag vond deze 
welbespraakte Nederlandse communi-
catie-expert meteen de juiste toon. Zijn  

Het derde symposium “Rampenmanage-
ment” van de spoedgevallendienst van 
AZ Groeninge stond vrijdag 27 maart  
helemaal in het teken van de communi-
catie. In het auditorium van sponsor  
Eandis zaten vertegenwoordigers van 
spoed- en andere ziekenhuisdiensten, 
maar ook leidinggevenden en communica-
tiemedewerkers van brandweerkorpsen, 
politiezones en stedelijke overheden.

Herman De Croo zorgde op het einde van 
het symposium als een volleerd conferen-
cier voor de relativerende noot. De spre-
ker die de diepste sporen naliet, was ech-
ter journaliste Linda De Win. Zij opende 
het namiddagprogramma met vier cases, 
waarvoor zij telkens een vrijwilliger in-
terviewde. “Journalisten zijn een slecht 
soort mensen”, waarschuwde Linda De 
Win vooraf. En ze gaf daar meteen een 

zorgwijzer   |   ��

VRT-journaliste Linda De Win tijdens een interactieve sessie: 
“Journalisten zijn een slecht soort mensen.”



bijdrage was dan ook de meest gesmaakte 
van de dag.

Van injectie naar conflict
“Het doel van crisiscommunicatie is het 
verdienen en het behouden van het pu-
bliek vertrouwen”, stelt Frank Vergeer. 
We moeten dat echter doen in een samen-
leving die volop verandert, en dat maakt 
het er niet gemakkelijker op. We worden 
geconfronteerd met weblogs en podcasts, 
met YouTube en open forums, met Twit-
ter en SMS-berichtgeving. Die ontwikke-
lingen zorgen ervoor dat het nieuws zich 
vandaag sneller dan het geluid verspreidt. 
Het zijn overigens meer en meer de gewo-
ne burgers die het nieuws aanbrengen, 
en niet de beroepsjournalisten. Als er een 
ramp of een incident gebeurt, maakt Jan 
met de pet met zijn gsm een foto of een 
filmpje en luttele seconden later staat het 
nieuws met beeld en al op het internet. 
Gewone mensen nemen de beroepsjour-
nalisten – en vaak ook de hulpverleners 
en de communicatieverantwoordelijken –  
in snelheid.

“Bij crisiscommunicatie moet je daarmee 
rekening houden”, aldus Vergeer. “Je 
kunt moeilijk op een persconferentie be-
weren dat je nog niet weet of er ook dode-
lijke slachtoffers zijn, als er op hetzelfde 
ogenblik al een filmpje op YouTube staat 
waarop bodybags te zien zijn. Beeldtaal 
krijgt overigens een steeds grotere impact 
tegenover woordtaal. En dat kan ook juri-
dische implicaties hebben voor de hulp-
verleners. Stel dat je als hulpverlener een 
fout maakt tijdens een interventie en een 
omstaander neemt daarvan een foto, dan 
kan die foto de wereld rondgaan. Het is 
niet uitgesloten dat op basis van die beel-
den ook klachten kunnen komen.”

Door al die ontwikkelingen is het com-
municatiemodel helemaal overhoop 
gegooid. Vroeger was er sprake van de 
“injectienaald”: de boodschap werd er 
als het ware in geprikt – communicatie 
als louter eenrichtingsverkeer. Daarna 
volgde het zogenaamde “ordemodel”, 
waarbij een dialoog tot stand kwam, met 
feedback. Maar vandaag zitten we volop 
in een “conflictmodel”, waarbij iedereen 
met iedereen communiceert en er nauwe-
lijks nog een rangorde is. “Iedereen heeft 
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als het ware zijn eigen televisiestation”, 
poneert Frank Vergeer. “En dat televisie-
station heet YouTube.”

Een en ander betekent ook dat de defini-
tie van een crisis veranderd is. “Wanneer 
het publiek een situatie als crisis ervaart, 
dan is het ook crisis”, zegt Frank Vergeer. 
“Wat u daar zelf over denkt, is nauwelijks 
nog van belang. De perceptie is realiteit.”

Wat en hoe communiceren?
Wat verwachten mensen eigenlijk van 
de overheid of andere beleidsvoerders 
in tijden van crisis? “Dezelfde vragen ke-
ren altijd terug, wat ook de aard van de 
crisis is”, aldus Vergeer. “Probeer zo snel 
mogelijk een antwoord te geven op de 
vragen: wat is de crisis of het risico, wat 
doet u eraan, hebt u de zaken onder con-
trole, op welke manier loop ik een risico, 
wat zijn de mogelijke gevolgen en wat 
kan ik er zelf aan doen. Dat zijn simpele 
vragen, die vrijwel meteen beantwoord 
kunnen worden. We moeten dat dan ook 
doen.”

De media stellen natuurlijk ook andere 
vragen. Zij willen zo snel mogelijk de 
naam van een schuldige weten. Ze zijn 
op zoek naar human interest-verhalen. Ze 
gaan onderzoeken of er meer achter zit, 
of er sprake is van een samenzwering, en-
zovoort. In een minimum aan tijd wordt 
over de crisis gecommuniceerd, zelfs 
als er officieel nog niets naar buiten is 
gebracht. En het is in die context dat de 
beleidsvoerders moeten werken. “Alle 
crisiscommunicatie start met een omge-
vingsanalyse”, stelt Frank Vergeer. “Dat 
is zowat de belangrijkste taak van een 
communicatiefunctie. Op basis van die 
analyse wordt een strategie uitgetekend, 
zowel voor de publieksvoorlichting als 
voor de persvoorlichting. Als dat gebeurd 
is, moeten de resultaten en de effecten 
van onze communicatie gemeten worden; 
opnieuw een omgevingsanalyse, met  
andere woorden. En zo gaat het verder.”

Zoals aan het begin gesteld: de doelstel-
ling van crisiscommunicatie is het her-
stellen of behouden van het vertrouwen. 
“Het is erg belangrijk om te beseffen dat 
dat vertrouwen niet alleen gebaseerd 
wordt op wat we zeggen”, aldus Vergeer. 



10 gouden tips

1. Zorg voor één loket voor pers- en 
publieksvoorlichting – op een 
tweede niveau kunnen de vragen 
dan verdeeld worden.

2. Maak binnen het eerste Gouden 
Uur een eerste statement.

3. Scheid geruchten van feiten.  
Als er geen nieuwe feiten zijn, 
communiceer dan over het ver-
dere verloop van het proces.

4. Organiseer vaste persmomenten, 
zo vaak als nodig.

5. Haal consequent de buiten-
wereld naar binnen; weet wat 
er leeft en speelt in de samen-
leving.

6. Zet eigen deskundigen in.

7. Wacht niet tot de crisis, maar 
maak een plan en ken je part-
ners.

8. Doe aan risicocommunicatie als 
opmaat voor goede crisiscom-
municatie.

9. Toon leiderschap en empathie.

10. Maar bovenal: lieg nooit.

Bron: Presentatie Communicatie 
strategie tijdens een crisis, zinvol  
of zinloos? van Frank Vergeer, 
partner/senior adviseur bij 
Inconnect in Rotterdam.

“55% van onze communicatie heeft te ma-
ken met fysiologie: de manier waarop we 
ons gedragen, de zorg en de empathie die 
we uitstralen, de eerlijkheid en de com-
petentie die we tentoonspreiden. 38% 
heeft te maken met de tonatie, de manier 
waarop we iets zeggen. En slechts een lut-
tele 7% van onze boodschap is gestoeld 
op de woorden die we kiezen. Vertrouwen 
van de bevolking zullen we krijgen als we 
overzicht, inzicht, leiderschap en empa-
thie bieden.”
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financieel beleid

bouw- 
dossiers

De gezondheidszorg moet mee evolu- 
eren met de demografische ontwikke- 
lingen. De vergrijzing plaatst de sector 
voor diverse uitdagingen, waarop zowel 
de ouderenzorg als de algemene en de 
psychiatrische ziekenhuizen een ant-
woord moeten bieden. Ook op het vlak 
van de infrastructuur zijn er dringend 
nieuwe initiatieven nodig. Anders dreigt 
de opvang van oudere cliënten en pa-
tiënten over enkele jaren in het gedrang 
te komen. In de gezondheidssector wor-
den de nodige voorbereidingen getrof-
fen. Alleen maakt de overheid van elk 
bouwdossier een hele lijdensweg. Het 
invoeren van PPS-formules – Publiek-
Private Samenwerking – verandert hier-
aan niets.

Snelheid in bouwdossiers is nooit een 
sterke troef van de overheid geweest. 
Maar de huidige problemen vinden toch 
vooral hun oorsprong in het alternatief 
subsidiëringsmodel dat in 2006 voor 
het VIPA ingevoerd werd. Met dit model 
wou de overheid de toenmalige ach-
terstand in de subsidieaanvragen voor 
infrastructuurwerken op korte termijn 
wegwerken. De oplossing kwam simpel 
gezegd hierop neer: laat de zorgvoorzie-
ningen zelf de middelen voorschieten, 
stel het uitbetalen van de subsidies aan 
de instellingen zoveel mogelijk uit door 
ze te spreiden over twintig jaar en kop-
pel daaraan ook nog eens voorwaarden. 
Voor de zorgvoorzieningen die het risico 
nog aandurven, zit er sindsdien niets an-
ders op dan dure kredieten bij de banken 
aan te gaan.

PPS in VIPA biedt geen oplossing
De overheid is zich bewust van de pro-
blemen en zoekt uitwegen om de bouw-
dossiers weer vlot te krijgen. Ze kent de 
diagnose, maar de behandeling die ze 
voorschrijft werkt niet. Zo is er nu een 
aanpassing van het VIPA-decreet in de 
maak, die PPS-formules moet toelaten.

In het decreet zou het begrip “initiatief-
nemer” vervangen worden door “aanvra-
ger”. Dat past perfect in het plaatje van 
een DFBM-overeenkomst, een formule 
die bouwdossiers regelt van concept over 
bouw, financiering tot en met onderhoud 
van een gebouw: Design, Build, Finance 
en Maintain. Een zorgvoorziening treedt 
dan niet meer op als bouwheer, maar als 
contractpartij.

Ook “indirecte financiering” wordt mo-
gelijk. Tot nu toe ging men ervan uit dat 
de aanvrager van de subsidies zelf de 
investeringen moest financieren. Voort-
aan zou het dus ook indirect kunnen, 
bijvoorbeeld via een DFBM-model.
Het voorontwerp van aanpassing van 
het decreet creëert voorts de mogelijk-
heid voor de Vlaamse Regering om de 
nieuwe PPS-modaliteiten uit te testen in 
pilootprojecten.

Er mangelt jammer genoeg een en ander 
aan de plannen met PPS-formules. Zo 
blijft de afbetaling net als in de alter-
natieve financiering gespreid over een 
periode van twintig jaar. Dat zorgt voor 
belangrijke meerkosten voor de voorzie-
ningen, die intrestlasten moeten betalen 
op de voorfinanciering. Zorgnet Vlaande-

ren wil dat elke cent wordt geïnvesteerd 
in infrastructuur en zorgbehoefte, niet in 
het betalen van dure kredieten.

Om de bouwdossiers terug vlot te krij-
gen, zijn twee belangrijke ingrepen no-
dig. Ten eerste moeten we terug naar een 
subsidiëring van de investeringen via een 
eenmalige correcte uitbetaling, zoals het 
geval was vóór 2006. Daarnaast moeten 
de huidige procedures korter en eenvou-
diger gemaakt worden. Beide elementen 
kunnen bijdragen tot een aanzienlijke 
kostenvermindering en een verhoging 
van de efficiëntie. Een eenmalige uitbe-
taling vermijdt hoge kosten voor intrest-
lasten. De verkorting van de procedures 
betekent een aanzienlijke tijdwinst, wat 
ook kostenbesparend is.

Er is bovendien een veel eenvoudiger al-
ternatief voor de PPS-formule. Laat een 
private partner de mogelijkheid om een 
gebouw te realiseren naar de normen en 
behoeften van de opdrachtgever-exploi-
tant en laat die opdrachtgever-exploi-
tant het gebouw als het klaar is kopen 
aan dezelfde susbsidievoorwaarden als 
VIPA. Zo doet elk waar hij goed in is: de 
ene bouwt, de andere exploiteert. Het 
grote verschil met PPS schuilt hierin dat 
de exploitant bij aankoop meteen ook 
eigenaar is van het gebouw en zakelijk 
recht heeft op het goed. Dat is belangrijk 
voor de balans en voor de kredietwaar-
digheid bij de banken. Want hoe minder 
intrestlasten een zorgvoorziening moet 
dragen, hoe beter betaalbaar de zorg 
voor de eindgebruiker blijft.
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“Soms krijg ik weleens de vraag: wat doet 
een pastoraal medewerker eigenlijk? Dan 
zeg ik altijd: ik doe wat een aalmoezenier 
doet in een gevangenis of een parochie. 
Zingeving in de ruimste zin, daar gaat 
het om. Die dimensie behartig ik samen 
met vele andere medewerkers. Omdat ik  
theoloog van opleiding ben, vertrek ik 
altijd vanuit een christelijke invalshoek 
maar ik sta open voor alles.

Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar 
de zin van ons bestaan. In de psychiatrie 
is die vraag eens zo prominent aanwezig. 
In een algemeen ziekenhuis ben je vaak 
binnen en buiten op twee weken en life 
goes on. Wie hier binnenstapt, weet dat 
het vaak voor een lange periode is. Hier 
krijgen mensen ook te horen dat ze man-
kementen hebben waar ze heel hun leven 
tegenaan zullen lopen. Stel je voor dat 
men jou vertelt dat je nooit een gezin zal 
kunnen stichten. Waar is dan de hoop die 
je verder doet leven?

Vandaag is de dag begonnen met een 
overlegmoment omdat een van onze 
patiënten, een twintiger, voor de trein 
gesprongen is. Op zo’n momenten heerst 
er hier verslagenheid: bij het personeel 
en de patiënten. En ook al is die per-
soon gestorven, toch vinden we dat zijn 
naam nog eens mag klinken. Daarom 
organiseren we binnen de maand een 
herdenkingsdienst waarop we ook de 
familieleden uitnodigen. Daar horen ook 
gesprekken in het bijzijn van een psycho-
loog bij om wat gebeurd is te kaderen. Na 
zo’n voorval zijn patiënten immers eens 
zo fragiel.

Ik werk hier al sinds 2000. Toen ik hier 
toekwam, zei een psychiater tegen me: 
“Mevrouw, je moet hier zeven jaar werken 
om het vertrouwen van de mensen te win-
nen.” Het is niet omdat er aan mijn deur 
een bordje met ‘pastor’ hangt, dat patiën-
ten automatisch naar mij toekomen om 
hun diepste verdriet te vertellen. Deze 
instelling telt vijfhonderd patiënten en 
dubbel zoveel personeelsleden. Dat is een 
echte machinerie. Voor de meeste mede-
werkers was ik in het begin ook een soort 

Een pastor, wat brengt dat op?

katrien COrnette, pastOraal MedeWerker  
universitair psyCHiatrisCH CentruM sint-kaMillus in bierbeek

moment- 
opname

marsmannetje. “Een pastor. Wat brengt 
dat op?”, vroegen de collega’s zich af.

Het grote verschil tussen mij en de the-
rapeuten is dat ik de tijd heb, en die ook 
mag nemen, om heel intens met mensen 
bezig te zijn. Patiënten spreken ook an-
ders tegen mij. Ik heb niet de gewoonte 
om dossiers in te kijken of daar nota’s van 
te nemen. In mijn bureau is er veel plaats, 
staan er comfortabele zetels en wie dat 
wil, kan er een wierookstokje branden. 
Bij mij kan een patiënt vrijuit vertellen dat 
hij het hier allemaal niet meer ziet zitten.

Een psychiatrisch verpleegkundige luis-
tert daar ook naar, maar die schrijft dat 
wel op, waarna er misschien beslist wordt 
om de medicatie te verhogen omdat ‘die 
patiënt aan het einde van zijn Latijn zit’. 
Bij mij blijft alles binnenskamers. Als ik 
hoor of merk dat een patiënt een gevaar is 
voor zichzelf of anderen, heb ik natuurlijk 

Katrien Cornette: “Voor de meeste collega’s  
was ik in het begin een marsmannetje.”

wel de beroepsplicht dat te melden. Maar 
de meesten komen hier stoom afblazen, 
niet onlogisch als je jarenlang in een in-
stelling leeft.

Niet met elke patiënt verloopt het con-
tact even vlot. Van sommigen moet je ook 
echt de bijsluiter kennen. Alcoholici bij-
voorbeeld, die hier doorgaans een vrij sec 
programma volgen, gebruiken mijn kan-
toor weleens als ontsnappingsroute. Bij  
Korsakov-patiënten, die nogal vergeet-
achtig zijn, moet ik er dan weer op letten 
dat ze wel komen opdagen.

Waarom ik dit doe? Omdat ik zelf ooit 
enorm veel steun heb gekregen van een 
pastor. Als persoon ben ik daar sterk uit-
gekomen. Vanaf dan wou ik doen wat hij 
deed: een klankkast zijn voor mensen die 
nadenken over het leven.”

WV





Dimitri Shostakovich (1906-1975) schreef 
de 15 strijkkwartetten over een periode 
van maar liefst 36 jaar. Het merendeel 
ervan droeg hij op aan (leden van) het 
Beethovenkwartet, dat de première ver-
zorgde van 13 kwartetten en met wie de 
componist nauwe vriendschapsbanden 
onderhield. Enkele werken zijn ook een 
getuigenis van de liefde die hij koesterde 
voor de vrouwen die lief en leed met hem 
deelden: het zevende kwartet is een pos-
tume liefdesode aan zijn eerste vrouw 
Nina; het negende in de reeks droeg 
Shostakovich op aan zijn derde vrouw 
Irina.
Wat de kwartetten zo speciaal maakt, is 
hun synthese van 35 jaar uit het leven 
en werk van de Russische componist, 
waarin hij evolueert van een vrolijke, op-
timistische en misschien ietwat naïeve 
jongeman naar de introspectieve en me-
ditatieve stijl van een oudere heer.
Shostakovich rukt het strijkkwartet uit 
de traditie door de intieme sfeer ervan 
te laten afwisselen met een symfonische 
schrijfwijze, waarbij het kwartet eerder 
bij het orkest aanleunt dan bij de kamer-
muziek. Een lezing, een fototentoonstel-
ling en een Russisch buffet op zondag  
17 mei vervolledigen de ervaring.

Meer informatie vindt u op
www.concertgebouw.be.

Danel Kwartet / Integrale Shostakovich 
in het Concertgebouw in brugge brengt het danel kwartet van 15 tot  
17 mei een integrale uitvoering van shostakovich’ 15 strijkkwartetten. 
enkele lezers van Zorgwijzer kunnen er gratis bij zijn.

cultuurwijzer

Vrijkaarten
Zorgwijzer geeft vijf keer twee kaarten (ter waarde van 15 euro  
per kaart) weg voor het eerste concert op vrijdagavond 15 mei 
om 20 uur. Daarnaast kunnen wij één lezer gelukkig maken met  
twee pasjes die toegang geven tot alle vijf concerten van deze 
Shostakovich-integrale (ter waarde van 50 euro per pasje).

Iets voor u? Stuur dan vóór 11 mei een mailtje naar Chris Teugels: 
ct@zorgnetvlaanderen.be. Geef duidelijk aan of u naar het concert 
op vrijdagavond 15 mei dan wel naar de integrale concertreeks 
wilt.

Programma

Vrijdag 15 mei om 20 uur
Kwartet nr. 4 / nr. 8 / nr. 1 / nr. 2

Zaterdag 16 mei om 15 uur
Kwartet nr. 7 / nr. 6 / nr. 5

Zaterdag 16 mei om 20 uur
Onuitgegeven versie van Kwartet nr. 9  
(recent teruggevonden partituur van  
1961-62) / nr. 9 (1964) / nr. 15

Zondag 17 mei om 11 uur
Kwartet nr. 11 / nr. 10 / nr. 3

Zondag 17 mei om 15 uur
Kwartet nr. 12 / nr. 13 / nr. 14

vijftien kwartetten, vijf concerten, drie daGen

Dimitri Shostakovich, 1906-1975

 

	 	Ja, ik wil graag Zorgwijzer gratis toegestuurd krijgen.

 
 Naam

 Organisatie

 Functie

 Adres
  
 Telefoon

 E-mail
 

Zorgwijzer gratis 
in uw brievenbus?

Stuur deze bon naar Zorgnet  
Vlaanderen, t.a.v. Chris Teugels,  

Guimardstraat 1, 1040 Brussel.  
Of via e-mail aan 

ct@zorgnetvlaanderen.be.
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spieGelinG

Op 17 maart had ik het genoegen het debat  
dat Caritas organiseerde met het oog op de 
Vlaamse verkiezingen te modereren. Een ge-
noegen jawel, zeker omdat moderator spelen 
niet mijn baan is, eerder een hobby, terug te 
voeren op mijn liefde voor het gesproken en 
geschreven woord. Voor alle duidelijkheid: ook 
mijn baan van afgevaardigd bestuurder van de 
groep Emmaüs doe ik graag, en in die functie 
heb ik over alles wat aan bod kwam tijdens het 
debat een duidelijke mening. Als moderator 
mocht ik die echter niet tentoonspreiden, want 
er zaten al zes opinies aan tafel en ik werd ge-
acht die alle zes aan bod te laten komen.

Wat opviel: hoewel de partijvoorzitters waren 
gevraagd, stuurden ze allen, op Groen! na, een 
andere vertegenwoordiger. Bij het debat voor 
de federale verkiezingen in 2006 was dat wel 
anders: toen waren alle voorzitters er, op één 
na. Is dit een zoveelste bewijs dat het fede-
rale niveau nog steeds zwaarder weegt? Dat 
welzijn en gezondheid, zonder het federale 
financieringssysteem, te soft zijn voor de grote 
politiek(ers)? Te veel specialistenwerk? Terwijl 
vragen over omvang en kwaliteit van het aan-
bod voor zieken, ouderen, mensen met een 
handicap, gezinnen en jongeren aan de rand 
van samenleving, net enorm belangrijk zijn 
voor de kwaliteit van onze samenleving.

Specialisten dus. Dat CD&V minister van Wel-
zijn en Gezondheid Veerle Heeren stuurde, lijkt 
me evident. En ik moet zeggen dat ze als derde 
minister op die post in één regeerperiode blijk 
gaf van een stevige dossierkennis. Ook haar 
collega sp.a-minister Frank Vandenbroucke 
deed dat, al putte hij voor dit thema wat te 
vaak uit zijn eigen beleidsdomein onderwijs. 
Voorzitster Mieke Vogels was zelf ooit minister 
van Welzijn en is altijd even enthousiast, een 
plezier om haar in het panel te hebben. Open 
VLD stuurde een vervanger van een vervanger 
van voorzitter Somers, Bart De Wever waagde 
het niet zijn reputatie als slimste mens in de 
weegschaal van gezondheid en welzijn te wer-

Modereren  
voor het goede doel

column

Michel Vanholder

pen en stuurde twee vervangers, en De Decker 
stuurde een senator.

Hoe houd je zes praatgrage politici in toom? 
Hoe krijg je hen in een keurslijf van antwoor-
den van drie minuten geperst? Ik moet zeggen 
dat het aardig lukte, mede dankzij het aanzwel-
lende muziekje bij het naderen van de tijdsli-
miet. Alleen de professor was soms moeilijk 
in te tomen. De enige man naast vijf vrouwen: 
alweer een vooroordeel de wereld uit.

Het was een leuk spektakel, maar wat ik me 
afvraag na een dergelijk debat: heeft de zaal 
er echt wat aan gehad? Waren de politici 
voldoende duidelijk? Zijn er nieuwe opinies 
of beloftes op tafel gelegd die de ambities 
van Caritas helpen realiseren? Gaan Caritas-
bestuurders en -directeurs naar huis met hun 
ideale keuze voor de volgende Vlaamse rege-
ring? En misschien wel de allerbelangrijkste 
vraag: helpt een dergelijk debat om van poli-
tici medestanders te maken in de strijd voor 
voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg? 
Mijn persoonlijk oordeel: dit debat alleen kan 
dat niet. Maar je moet als zorgverlener politici 
voortdurend informeren over en betrekken bij 
wat je dagelijks ervaart: via schriftelijke en 
mondelinge communicatie, via bezoeken aan 
je voorziening – voldoende intens om hen te 
laten beleven wat daar echt gebeurt - en ja, 
ook via een publiek debat als dat van 17 maart. 
Voortdoen dus Caritas. Als ik mag, ben ik er 
ook volgende keer weer bij.

Michel Vanholder,  
afgevaardigd bestuurder Emmaüs
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Express Medical Brussels
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Express Medical Charleroi
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Express Medical Gent
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Express Medical Leuven
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www.expressmedical.be

Express Medical is dé referentie op het vlak van uitzendwerk, werving en selectie, en projectsourcing binnen de 

gezondheids- en farmaceutische sector in België. Al 20 jaar zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden en het plaatsen 

van verpleegkundigen, (para)medisch en wetenschappelijk personeel.

Meer info? Contacteer het Express Medical kantoor in uw regio!

Express Medical dankt alle verpleegkundigen 
voor hun inzet en professionalisme!

Internationale Dag van de Verpleegkundige 

12 mei 2009



U zet zich elke dag in voor anderen. Omdat u weet dat uw zorg het verschil kan maken. Met recht verlangt u net zo 
veel toewijding van uw bank-verzekeraar. Daarom engageren we ons meer dan ooit om ziekenhuizen, woon- en 
zorgcentra en andere verzorgingsinstellingen met alle middelen te ondersteunen. Op www.kbc.be/spos leest u er 
meer over. Groeit uw instelling? Dan denken wij graag met u mee. Want we beschikken over een ruim aanbod aan 
gespecialiseerde bank- en verzekeringsdiensten, specifi ek afgestemd op wie met de zorg voor anderen begaan is. 
Onze social-profi tmedewerkers maken er een erezaak van om uw plannen te doen slagen, samen met de adviseur in 
uw KBC-kantoor. Kom eens langs. En u zult zien: praten werkt. 

Samen zorgen we ervoor dat uw plannen 
de beste kansen krijgen.

www.kbc.be/spos

we hebben het voor u Een onderneming van de KBC-groep
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