
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12	 Probleemgedrag op school anders aangepakt
18	 Bestuurszaken: Robert Jonckheere
22	 sTimul wil zorg zonder routine
26	 Pleidooi voor innovatie en maatschappelijk debat

zorgwijzer
06 Magazine  |  September 2009

Zo
rg

w
ijz

er
 v

er
sc

h
ijn

t a
ch

t k
ee

r 
pe

r 
ja

ar
  |

  J
g.

 1
 n

r.
 0

6 
 | 

 Z
or

gn
et

 V
la

an
de

re
n

, G
u

im
ar

ds
tr

aa
t 1

, 1
0

40
 B

ru
ss

el
  |

  A
fg

if
te

ka
n

to
or

 A
n

tw
er

pe
n

 X
 M

as
sp

os
t  

|  
P

 9
02

0
10

“Eerst besparen, dan investeren”“Eerst besparen, dan investeren”
Interview met minister Jo Vandeurzen



zorgwijzer   |   0�

Inhoud 06

03	 Editoriaal

04		 Korte	berichten

06		 Interview	minister	Jo	Vandeurzen	–		
	 het	regeerakkoord	gewikt	en	gewogen

11		 Vlaming	erg	tevreden	over	ziekenhuizen

12		 Probleemgedrag	op	school	anders	aangepakt

14		 TraBB	stelt	de	bewoner	centraal

16	 Respect	voor	patiënten,	bezoekers	en		
	 medewerkers

18		 Bestuurszaken:	Robert	Jonckheere

20		 Dossier	arbeidsduur	in	eindfase

22		 sTimul	wil	zorg	zonder	routine

25		 Momentopname:	Marleen	Claeys

26	 	Pleidooi	voor	innovatie	en	maatschappelijk		
	 debat

28		 Cultuurwijzer

30		 Spiegeling:	Marc	Van	Ranst

Zorgwijzer is het magazine van  
Zorgnet Vlaanderen (voorheen VVI).  
Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar.

Redactie: Commad

Interne	coördinatie:  
Lieve Dhaene 

Werkten	mee	aan	dit	nummer:  
Frederik Coussée,  Peter Degadt, 
Ivan Mervillie,  Johan Pauwels, 
Filip van Brabander, Wim Verdoodt,  
Debbie Verschueren 

Vormgeving: www.dotplus.be

Fotografie: Gianni Barbieux, Mine  
Daelemans, Patrick Holderbeke,  
Johan Martens, Ivan Mervillie,  
Thomas Van Haute 

Verantwoordelijke	uitgever:		
Guido Van Oevelen  
p/a Zorgnet Vlaanderen 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Zorgnet Vlaanderen – tel. 02-511 80 08. 
www.zorgnetvlaanderen.be
Het volgende nummer van Zorgwijzer 
verschijnt in de week van 9 november.

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

colofon



0�   |   september 2009

Peter Degadt

editoriaal

De gezondheidszorg krijgt vrij veel aan-
dacht in het regeerakkoord van de nieuwe 
Vlaamse regering van minister-president 
Kris Peeters. Zowel voor de ziekenhuizen 
als voor de ouderenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg bevat de tekst een aan-
tal mooie voornemens. Voornemens die 
in grote lijnen tegemoet komen aan waar 
Zorgnet Vlaanderen voor staat: betaal-
bare, toegankelijke en kwaliteitsvolle 
zorg. Dat verheugt ons, uiteraard.

Toch blijven we waakzaam, en zelfs wat 
bezorgd. Daar zijn verschillende redenen 
voor.

Ten eerste, een regeerakkoord mag dan 
al een belangrijk engagement zijn, toch 
blijft de tekst vrij vaag, voorzichtig en 
voor meerdere interpretaties vatbaar. De 
regering zal investeren in de noodzakelij-
ke zorginfrastructuur. Mooi zo. Maar wan-
neer? En hoeveel? En op welke manier?  
De regering zal de kostprijs voor een ver-
blijf in een woonzorgcentrum beperken. 
Prima initiatief. Maar wanneer? En hoe? 
De regering wil de geestelijke gezond-
heidszorg uitbouwen en outreachende 
initiatieven ondersteunen. Prachtig. Maar 
opnieuw rijzen de vragen: wanneer, hoe 
en in welke mate? Mooie voornemens, 
vaag geformuleerd, bieden geen garan-
ties. Je kunt er nog alle kanten mee op.

Een tweede reden tot bezorgdheid is de 
penibele financiële situatie waarin deze 
regering moet werken. We hebben be-
grip hiervoor. En we kunnen zelfs voor 
een deel meegaan in het verhaal van Kris  
Peeters dat er eerst bespaard moet wor-
den en dat we dan wel zullen zien hoeveel 
ruimte er is voor nieuwe investeringen. 
Dat klinkt aannemelijk. Maar tegelijk zet 
het alle beloftes op losse schroeven. Wie 
kiest voor zorg, zoals deze regering be-
weert te doen, moet die keuze ook hard 
maken. Goed bestuur is bij uitstek een 
kwestie van durven kiezen, ook in tij-
den van crisis. We laten ons niet met een 
kluitje in het riet sturen met een verhaal 
van “We kiezen voor zorg, maar spijtig ge-
noeg is er geen geld.”

Waakzaamheid geboden
We hopen ook dat deze regering komaf 
maakt met haar kwalijke reputatie over-
regulerend tewerk te gaan. Veel Vlaamse 
regels jagen onze voorzieningen in de 
kosten, zonder dat er iets tegenover staat. 
Zuinig met de centen, maar ook zuinig 
met de regels moet dan het motto zijn.

Een derde reden tot waakzaamheid is 
dat de Vlaamse regering maar beperkte 
bevoegdheden heeft op het gebied van 
de gezondheidszorg. Veel van de voor-
nemens van deze Vlaamse regering 
zullen in overleg en in akkoord met de 
federale overheid gerealiseerd moeten 
worden. Naast het centen-excuus dat de 
Vlaamse regering kan inroepen, ligt hier 
een tweede excuus voor het rapen: “Wij 
kiezen voor zorg, maar spijtig genoeg wil 
de federale overheid niet mee.” Want op 
federaal niveau wordt de broeksriem ook 
aangehaald. Zelfs de wettelijke groeinorm 
van 4,5% voor de gezondheidszorg komt 
onder druk te staan.

Zijn we te pessimistisch? Neen, integen-
deel. Zorgnet Vlaanderen onderschrijft in 
hoge mate de passages over de gezond-
heidszorg in het regeerakkoord. Wij wil-
len graag meewerken aan de realisatie 
ervan. Wij kijken dan ook met belangstel-
ling uit naar de voorstelling in oktober 
van de beleidsnota van kersvers minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Jo Vandeurzen. Allicht krijgen we dan al 
een beter zicht op de concrete invulling 
van de vaag geformuleerde voornemens 
uit het regeerakkoord. En als die concrete 
woorden dan ook nog eens omgezet wor-
den in concrete daden, dan verdient deze 
regering niets dan lof en onze volle steun. 
Maar met vage beloftes alleen kan je geen 
gezondheidszorg bouwen.

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder
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Researcher Katrien	 Verleye van de Vle-
rick Management School houdt innovatie 
in de ouderenzorg tegen het licht.

donderdag	8	oktober
Rob	 Renaerts van Netwerk Bewust Ver-
bruiken vertelt over maatschappelijk ver-
antwoord aankopen in de zorgsector.

Frederik	Imbo stelt geweldloze communi-
catie in de praktijk voor.

Drs. Sikko	 De	 Jong uit Nederland heeft 
het over multidisciplinair werken aan 
probleemgedrag.

Herman	 Wauters stelt het project “Pluk 
de Dag” voor, een docusoap over het le-
ven met dementie.

vrijdag	9	oktober
Luc	 Vanhaverbeke geeft een uiteenzet-
ting over voedingsautomaten in de zorg.

Karolien	 Rottiers spreekt over de cam-
pagne handhygiëne in de woonzorg-
centra.

Nekkerhal iN MecheleN

Expo 60+ met ruim seminarieprogramma
in de Nekkerhal in Mechelen vindt op 7, 8 en 9 oktober expo 60+ plaats. Deze vakbeurs  
voor de zorgsector is dit jaar aan zijn 15de editie toe. Zowat 250 toeleveranciers stellen  
er hun diensten en producten voor. Daarnaast is er een uitgebreid seminarieprogramma.

Expo 60+ lokte vorige keer 7.396 bezoe-
kers, van wie 63% uit de ouderenzorg, 
14% uit de ziekenhuizen en 23% andere. 
Met een 50-tal seminaries biedt de organi-
satie ook dit jaar een aanbod om u tegen 
te zeggen. De thema’s die aan bod komen, 
zijn heel divers. Een beperkt overzicht.

woensdag	7	oktober
Minister Jo	Vandeurzen geeft toelichting 
bij de krachtlijnen van het nieuwe woon-
zorgdecreet.

Energieconsulent Dirk	 Decraecke ver-
telt over alternatieve financierings-
bronnen voor energieprojecten in de 
zorgsector.

Organisatiecoach Rik	Wynants toont hoe 
we zorgzaam en coachend leiding kun-
nen geven aan een zorgteam.

Karine	 Soenen en Jurn	 Verschraegen 
spreken over competentie in de zorg voor 
personen met dementie.

In	 het	 Psychiatrisch	 Centrum	 Broe-
ders	 Alexianen	 in	 Boechout	 vindt	 op	
vrijdag	 9	 oktober	 een	 studiedag	 rond	
verslavingszorg	plaats.	“Geboeid	door	
complexiteit	–	een	zoektocht	naar	een	
gepaste	 zorg	 voor	 polygebruikers”	
luidt	de	titel.

Hulpverleners worden in toenemende 
mate geconfronteerd met patiënten die 
meerdere middelen gebruiken (polyge-
bruikers). Tegelijk ontbreken duidelijke 

StuDieDag verSlaviNgSZorg

Geboeid door complexiteit
richtlijnen en behandelstrategieën, wat 
maakt dat werken met deze patiënten 
voor zorgverleners en teams vaak een 
zoektocht is. Dat is het thema van de  
studiedag.

In de voormiddag wordt ruimte gemaakt 
voor wetenschappelijke bijdragen, waar-
in de problematiek nationaal en interna-
tionaal geschetst wordt. In de namiddag 
staat de praktijk centraal, met ervaringen 
van op de werkvloer. In workshops wordt 

kort

een antwoord gezocht op de volgende vra-
gen: hoe omgaan met gedragsproblemen 
bij polygebruikers en wat is het effect op 
de hulpverleners? Hoe omgaan met her-
val, drop-out en reizen tussen verschil-
lende zorgsystemen?

De studiedag vindt plaats in PC Broeders 
Alexianen, Provinciesteenweg 408 in 
Boechout. Vrijdag 9 oktober, aanvang om  
9 uur. Meer informatie en inschrijvingen, 
tel. 03 460 15 71.

Het	volledige	programma	met	alle
praktische	informatie	vindt	u	op
www.	expo60plus.be.

Patrick	Laisnez vertelt meer over zelfma-
nagement voor zorgmanagement.

Yucel	Kahraman geeft zijn visie op inter-
culturele relaties in de zorg.
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Woensdag	 7	 oktober	 houdt	 barones	
Hilde	 Kieboom	 in	 Leuven	 een	 voor-
dracht	over	spiritualiteit	in	de	gezond-
heidszorg.	 Prof.	 dr.	 Paul	 Schotsmans	
verzorgt	de	inleiding.

Aan de hand van het verhaal uit het Jo-
hannesevangelie over de ontmoeting 
tussen Jezus en de blindgeborene, wil 
Kieboom aftasten hoe wij met de schuld-
vraag van ziekte en lijden omgaan, wat de 
betekenis is van de zieke aan te raken, in 
navolging van de bijna Heilige Damiaan 
die de onaanraakbare melaatsen van Mo-

De situatie wordt dag na dag opgevolgd en waar nodig bij-
gestuurd. Zo werd op dinsdag 1 september beslist om, zoals 
voorzien, de eerste verdeling van antivirale middelen aan 
huisartsen via de lokale zorgmeldpunten in de gemeen-
ten te laten verlopen maar ook om de latere herbevoorra-
ding dan toch via de apothekers te organiseren. Voor de  
meest actuele officiële informatie kunt u terecht op  
www.influenza.be. Waar nodig ondersteunt ook de arbeids-
geneeskundige dienst of Zorgnet Vlaanderen de zorgvoor-
zieningen met raad en daad. Zorgnet Vlaanderen blijft 
aandringen bij de bevoegde overheden en het com-
missariaat voor een generiek BCP voor de woonzorg-
centra en voor de psychiatrische ziekenhuizen. Ook 
blijven we hameren op de nood aan een oplossing 
voor de opvorderingsproblematiek die momenteel 
niet geregeld is.

Hoe dan ook, de ziekenhuizen hebben zich de 
voorbije weken en maanden terdege voor- 
bereid op de mogelijke pandemie. Veel voor-
zieningen hebben de griepdreiging aan- 

grieppaNDeMie

Stilte of storm?

lokai tot zijn broers maakte, en hoe een 
spirituele blik verder leidt dan de pasto-
rale dienst.

Hilde Kieboom richtte in 1985 de Sint-
Egidiusgemeenschap in Antwerpen 
op. In deze gemeenschap willen jonge 
mensen zich naast hun gezins- en be-
roepsleven inzetten voor de armen in de 
eigen stad. De vrijwilligers willen brug-
gen slaan tussen arm en rijk, jong en 
oud, allochtoon en autochtoon. In 2003 
werd Hilde Kieboom als voorzitter van 
de Sint-Egidiusgemeenschap in ons land 

door Koning Albert II als barones in de 
adelstand verheven voor  haar inzet voor 
solidariteit met de zwakken in de samen-
leving en voor haar inzet voor dialoog en 
vrede.

De conferentie op 7 oktober wordt geor-
ganiseerd door de Faculteit Geneeskunde 
van de K.U.Leuven in samenwerking met 
Bank Degroof. Plaats: Heilige Geestcol-
lege, Louis Janssenszaal, Naamsestraat 
40 in Leuven. Aanvang om 14.30 uur. 
Meer informatie op 09 266 13 71 (mevrouw  
Régine Delvaux, Bank Degroof).

iN het Spoor vaN DaMiaaN

Spiritualiteit en gezondheidszorg

kort

Op	het	ogenblik	dat	u	dit	artikel	 leest,	woedt	de	aan-
gekondigde	grieppandemie	mogelijk	in	alle	hevigheid.	
Maar	voor	hetzelfde	geld	is	de	grote	opstoot	na	het	her-
vatten	van	de	zomervakantie	er	(nog?)	niet	gekomen.	
Vandaag,	 vrijdag	 4	 september,	 lijkt	 alles	 in	 elk	 geval	
nog	rustig.	Was	het	de	stilte	voor	de	storm?

gegrepen om de interne organisatie van hun crisis- en ram-
penplan op punt te stellen. Het Business Continuity Plan dat 
de Stuurgroep Pilootziekenhuizen Grieppandemie opstel-
de, gold hierbij als leidraad. Baat het niet, het schaadt ook 
niet: zelfs als de Mexicaanse griep vooralsnog geen gigan-
tische vormen aanneemt, dan blijven de inspanningen een 
goede oefening en voorbereiding op een eventuele andere 
pandemie, van de vogelgriep bijvoorbeeld.



IntervIew met mInIster Jo vandeurzen

aan het begin van het gesprek waarschuwt kersvers minister Jo vandeurzen ons dat hij  
inhoudelijk nog niet veel kwijt kan. Daar is het nog iets te vroeg voor. toch laat de minister  

hier en daar al in zijn kaarten kijken. Zo wil hij in het vipa-dossier nog dit jaar duidelijkheid 
scheppen. het woonzorgdecreet wordt integraal uitgevoerd. en er kunnen stappen gezet  

worden naar een deregulering, gekoppeld aan accreditering. in alles wat hij onderneemt,  
wil minister vandeurzen grondig overleg plegen met de sector. 

“In het regeerakkoord staan heel duidelijke engagementen voor investeringen  
in de zorg- en welzijnssector. Maar eerst moeten we door die periode  
van besparingen. Dat moet iedereen in alle duidelijkheid weten.”
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 Dat Jo Vandeurzen als nieuwe 
     Vlaams minister van Welzijn,                                          
             Volksgezondheid en Gezin werd aan-
gesteld, mag weinig verbazing wekken. 
Zijn interesse voor de zorg en zijn kennis 
van het werkveld zijn alom bekend.

Minister	Jo	Vandeurzen:	Na de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1988 ben ik voor-
zitter geworden van het OCMW van Genk. 
Dat is een vrij groot OCMW, dat ook een 
aantal instellingen beheerde, waaronder 
een rustoord en het Sint-Jansziekenhuis. 
In 1996 hebben we het ziekenhuis uit het 
OCMW gehaald en gefuseerd met het An-
dré Dumontziekenhuis in Waterschei en 
het Sint-Barbaraziekenhuis in Lanaken. 
Dat is het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) 
geworden, waarvan ik voorzitter was tij-
dens de fusie en daarna nog bijna tien 
jaar. Ook in het parlement heb ik me –  
naast mijn interesse voor justitie – vooral 
toegelegd op de gezondheidszorg, de 
ziekteverzekering en de OCMW’s.

U	bent	elf	 jaar	voorzitter	geweest	van	
ZOL,	van	1996	tot	2007.	Welke	prioritei-
ten	had	u	in	die	periode?
Er was natuurlijk in de eerste plaats de 
fusie. Dat was een hectische periode, bij 
momenten zelfs chaotisch. Mijn ambitie 
is altijd geweest om aan te tonen dat ook 
in de openbare context een ziekenhuis 
als een professionele organisatie gerund 
kan worden. Ik wou het ZOL uitbouwen 
tot een aantrekkelijk ziekenhuis, zowel 
op het gebied van prijs-kwaliteit voor de 
patiënt, als op het vlak van de verloning 
voor het personeel en de goede afspraken 
met de artsen. Ik ben altijd een sterke 

De uitdaging van een fusie is altijd het 
koppelen van schaalvoordelen aan klein-
schaligheid in de zorgverlening. Dat is 
voor een beheerder een grote organisato-
rische uitdaging: hoe kun je de voordelen 
uit schaalvergroting realiseren en tegelijk 
de dienstverlening voor de patiënt zeer 
kleinschalig houden,  bijna in een één 
op één relatie. Ziekenhuizen zijn fascine-
rende, uiterst complexe organisaties. Die 
complexiteit, de vele actoren, de unieke 
positie van de artsen in dat geheel… en 
er dan toch in slagen om de patiënt één 
globaal medisch-zorgaanbod aan te rei-
ken, dat is toch iets wat mij het meeste 
bijblijft. Het is niet zo dat schaalvergro-
ting per definitie beter is. Daarvan ben ik 
afgestapt, eerlijk gezegd. Ik denk dat elke 
schaal zijn voor- en zijn nadelen heeft. 
De kunst is juist om binnen een gegeven 
context de juiste keuzes te maken. Dat 
moet je vanuit de eigenheid van elke zor-
ginstelling realiseren, rekening houdend 
met de eigen sterktes, maar ook met de 
andere instellingen in de omgeving, met 
de eerste lijn, enzovoort. Elke zorginstel-
ling zoekt het beste evenwicht, zoekt hoe 
ze kan excelleren.

Prioriteiten

“De	 zorgbehoevenden	 in	 de	 samen-
leving	 mogen	 niet	 aan	 hun	 lot	 over-
gelaten	 worden,	 ook	 niet	 wanneer	 de	
budgettaire	 middelen	 schaars	 zijn,”	
lezen	we	in	het	regeerakkoord.	Allicht	
zullen	er	toch	keuzes	gemaakt	moeten	
worden.	Wat	zijn	uw	prioriteiten?
De Vlaamse regering kiest ervoor om een 

delijke engagementen voor investeringen 
in de zorg- en welzijnssector. Maar eerst 
moeten we door die periode van bespa-
ringen. Dat moet iedereen in alle duide-
lijkheid weten. 

Een	teer	punt	voor	de	zorgsector	is	het	
VIPA-dossier.		In	het	regeerakkoord	le-
zen	we:	“Het	Vlaamse	aandeel	binnen	
de	federale	bouwkalender	wordt	geop-
timaliseerd,	 met	 inbegrip	 van	 het	 ge-
bruik	van	de	90/10	regel,	waar	en	indien	
mogelijk.”	Dat	klinkt	vaag	en	voorzich-
tig.	Wat	is	uw	concrete	doelstelling?
Ik wil heel snel klaarheid brengen in dit 
dossier. Er is een decreetwijziging in de 
maak, die voor de bouw van ziekenhuizen 
nieuwe vormen van financiering toelaat, 
waaronder ook PPS-constructies (Privaat 
Publieke Samenwerking). Tegen eind dit 
jaar moet dit rond zijn. Ik wil werken met 
een experiment, een casus om daaruit te 
leren. Het decreet laat dat uitdrukkelijk 
toe. We gaan dus stap voor stap werken, 
met pilootprojecten. Sommige instellin-
gen hebben hiervoor al interesse getoond. 
Meer kan ik er voorlopig niet over kwijt.
Ik wil op korte tijd ook duidelijkheid ver-
schaffen over de budgettaire ruimte van 
het VIPA voor de volgende jaren. Ik be-
sef heel goed het belang en de urgentie 
van dit dossier voor de hele zorgsector. 
En inderdaad, we gaan moeten kijken in 
welke situatie het aangewezen is om op 
de 90/10-regel van de federale overheid 
in te spelen en in welke situaties dat min-
der aangewezen is. Je mag ervan uitgaan 
dat het VIPA zowat het eerste dossier zal 
zijn dat we zullen concretiseren in de vol-
gende maanden.

“Er komt snel duidelijkheid  
in VIPA-dossier”

interview

believer geweest van een professioneel 
management. We moeten ons niet te veel 
blind staren op ideologie, maar ons rich-
ten op de kern: kwaliteitsvolle zorg voor 
de patiënt. Daarin heb ik veel geïnves-
teerd, dat was mijn grootste prioriteit.

De	professionalisering	van	de	zorg	zit	
de	 jongste	 decennia	 in	 een	 stroom-
versnelling.	 Hebt	 u	 bepaalde	 dingen	
geleerd	die	u	nu	meeneemt	in	uw	op-
dracht	als	minister?

budgettaire koers te varen, om de begro-
ting weer in evenwicht te krijgen. We wil-
len de inspanningen doen aan het begin 
van deze legislatuur. Dat betekent bespa-
ren, met als doel over enkele jaren weer 
beleidsruimte te hebben voor nieuwe ini-
tiatieven. Dat is de beste methode om din-
gen te veranderen, te vernieuwen, te re-
aliseren. Voor de periode 2011 en daarna 
kiest de Vlaamse regering uitdrukkelijk 
voor een warm, zorgzaam en sociaal be-
leid. In het regeerakkoord staan heel dui-

Zal	Vlaanderen	ook	de	nieuwe	federa-
le	bouwnormen	uit	2007	hanteren	voor	
algemene	ziekenhuizen	en	pyschiatri-
sche	verzorgingstehuizen?
Ik zie dat als één geheel: de aanpassing 
van de prijs per vierkante meter, het toe-
gelaten aantal vierkante meter, de 90/10, 
de PPS-formules, de alternatieve finan-
ciering. We gaan dat allemaal in één be-
leidskader gieten, zodat iedereen duide-
lijk weet waar hij aan toe is. Nogmaals, ik 
weet dat er een aantal belangrijke inves-
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teringsaanvragen van ziekenhuizen, vaak 
fusieziekenhuizen, voorliggen.

In	 het	 regeerakkoord	 is	 sprake	 van	
een	 nieuw	 basisdecreet	 “Vlaamse	 so-
ciale	 bescherming”,	 met	 onder	 meer	
de	plannen	voor	een	Vlaamse	hospita-
lisatieverzekering.	 Gaat	 het	 hier	 over	
een	vangnet	voor	mensen	die	een	ver-
zekering	op	de	markt	niet	kunnen	be-
talen?	Of	over	een	basisverzekering	die	
alle	Vlamingen	sowieso	zullen	moeten	
of	kunnen	afsluiten?
De Vlaamse hospitalisatieverzekering 
gaat uit van een tweepersoonskamer en 
moet voor iedereen betaalbaar zijn. Met 
de ziekenhuizen, ziekenfondsen, ver-
zekeraars en artsen gaan we daarover 
overleg plegen. We moeten nauwgezet 
de modaliteiten overeenkomen, binnen 
het kader van de Vlaamse bevoegdhe-
den. Mensen die geen private verzekering 
meer kunnen krijgen, 65-plussers bijvoor-
beeld, moeten uiteraard in deze Vlaamse 
verzekering kunnen stappen. Maar we 
moeten er ook rekening mee houden dat 
veel mensen een groepsverzekering heb-

nisch verhaal. Ook hier zal dus veel over-
leg nodig zijn met de betrokkenen, zodat 
dit niet leidt naar een complexe bureau-
cratie. Ik wil dit efficiënt realiseren.

Prijzenpolitiek

Wordt	 het	 hele	 woonzorgdecreet	 in-
tegraal	 uitgevoerd	 en	 zo	 ja,	 op	 welke	
termijn?
De uitvoering van het woonzorgdecreet 
wordt één van de grote aandachtspun-
ten voor de ouderenzorg tijdens deze le-
gislatuur. Een aantal innovatieve zaken 
moet nog operationeel gemaakt worden. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de assisten-
tiewoningen. De programmatie van de 
residentiële ouderenvoorzieningen moet 
hier ook aan bod komen, met de link naar 
de programmatie in de thuiszorg. Dat zal 
uiteraard gefaseerd gebeuren, we kun-
nen niet alles in één keer. Ook hier wil ik 
goede afspraken maken met alle betrok-
kenen op het terrein. Ik besef dat er voor 
veel actoren heel wat op het spel staat: 
het gaat over programmatie, over erken-

beleid. We zullen het moeten hebben over 
de prijzenpolitiek, bijvoorbeeld. Dat zal 
dus ook weer overleg vragen met de sec-
tor van de rustoorden, met alle partners 
die exploiteren.

“We	 bouwen	 de	 centra	 voor	 geestelij-
ke	 gezondheidszorg	 uit,	 zodat	 ze	 een	
daadwerkelijke	ondersteuning	beteke-
nen	van	de	eerste	lijn	en	outreachend	
werken	 naar	 andere	 sectoren	 toe”,	
zegt	 het	 regeerakkoord.	 Welke	 initia-
tieven	wilt	u	concreet	nemen?
Hiervoor is allereerst overleg nodig met de 
federale overheid. De Vlaamse bevoegd-
heden op dit vlak zijn beperkt. Ik wil snel 
weten waar de federale minister naartoe 
wil met de psychiatrie. Gaan we de recon-
versie stimuleren? Gaan we het fameuze 
artikel 107 uitvoeren, dat toelaat dat men 
de middelen gebruikt voor transmurale of 
andere projecten? Dat is belangrijk om te 
weten, zodat we daar vanuit Vlaanderen 
passend kunnen op inspelen. Budgettair 
moet ik aan de CGG’s zeggen wat ik aan  
iedereen moet zeggen: dat er in de eerste  
periode niet veel middelen beschikbaar zijn.

ben of een hospitalisatieverzekering van 
het bedrijf. Er zijn dus heel veel randvoor-
waarden. Vandaar ook dat er in de tekst 
heel uitdrukkelijk verwezen wordt naar 
het overleg met alle betrokkenen. Ik voor-
zie de opstart hiervan niet voor het eerste 
jaar. Hiervoor moet eerst de budgettaire 
marge gecreëerd worden.

Er	 wordt	 wel	 onmiddellijk	 werk	 ge-
maakt	 van	 het	 inkomensgerelateerd	
maken	van	de	bijdrage	van	een	aantal	
thuiszorgdiensten,	lezen	we	in	het	re-
geerakkoord.
Dat klopt. Het is één van de elementen uit 
het woonzorgdecreet, dat al goedgekeurd 
is in het parlement. Het is een heel tech-

ningscriteria, over taakafspraken… Ik 
ben niet van plan om over één nacht ijs te 
gaan. Ik wil daar voldoende overleg over 
organiseren.

U	wilt	ook	werk	maken	van	“een	nieuw	
systeem	van	begrenzing	van	de	kosten	
voor	 residentiële	 ouderenvoorzienin-
gen”.	 De	 doelstelling	 is	 dat	 de	 kost-
prijs	 voor	 de	 resident	 niet	 hoger	 ligt	
dan	zijn	inkomen.	Hebt	u	al	enig	idee	
hoe	u	dit	wilt	realiseren?
Ik heb daar wel wat ideeën over, maar dit 
is niet iets voor de eerste fase. Eerst rich-
ten we ons op de eerste lijn, met de thuis-
zorg. De realisatie hiervan voor de resi-
dentiële sector vergt heel wat flankerend 

De	problemen	in	de	kinderpsychiatrie	
zijn	nijpend.
Dat is de vraag naar de reconversie hé. In 
welke mate is de federale minister bereid 
om inspanningen te doen om een recon-
versie naar K-bedden mogelijk te maken. 
Daar is absoluut behoefte aan. We kunnen 
hier overigens ook de link maken naar de 
integrale jeugdzorg. Daar leeft de optie 
van de unieke toegangspoort, waarbij in 
overleg met de CGG’s, de ambulante zorg, 
de bijzondere jeugdzorg, Kind en Gezin, 
de CLB’s en alle andere partners gestreefd 
wordt naar één unieke toegang voor hulp 
en zorg. Ook hier is intersectoraal overleg 
nodig. En ook hier kunnen de K-diensten 
aan bod komen. Vlaanderen heeft niet 

“Ik ben er absoluut voorstander 
van om in de verschillende  
sectoren met een aantal initia-
tieven te experimenteren om  
eruit te leren. Normen hoeven 
niet altijd een rem te zijn. Soms 
moet men de normering leren 
gebruiken op een goede manier.”
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zoveel bevoegdheden op dat vlak, we 
moeten dus naar overleg met de federale 
minister.

Zichtbare	kwaliteit

Op	het	gebied	van	de	kwaliteitszorg	in	
de	 zorginstellingen	 wilt	 u	 meer	 zicht-
baarheid	 realiseren.	 Hebt	 u	 concrete	
voorstellen?
In het regeerakkoord staat een belang-
rijke passage over de accreditering. We 
aanvaarden het  principe dat bepaalde 
inspecties en erkenningen van zware 
diensten in de ziekenhuizen vervangen 
kunnen worden door een systeem van 
accreditering. Dat moeten we zorgvuldig 
onderzoeken, in overleg met de sector en 
met de federale overheid. De bedoeling 
is voorts om aan de patiënt duidelijkheid 
te geven over bepaalde elementen van de 
kwaliteit van de zorg in een zorgvoorzie-
ning. Ik druk mij voorzichtig uit, omdat 
dit zeer complex is. We moeten altijd ap-
pelen met appelen vergelijken. Ik wil dit 
ook in een internationaal kader bekijken. 

Kwaliteit	betekent	ook:	voldoende	me-
disch	 personeel.	 Er	 is	 vandaag	 al	 een	
nijpend	 tekort	 aan	 spoedartsen,	 kin-
derartsen	en	kinderpsychiaters.
Vlaanderen maakt deel uit van de plan-
ningscommissie. We gaan daar onze po-
sitie moeten bepalen. Ik wil dit grondig 
bekijken. Het houdt ook verband met 
wat in het onderwijsluik van het regeer-
akkoord staat: dat we actie zullen moe-
ten ondernemen voor de zorgberoepen 
in het algemeen. Ik wil met mijn collega 
voor Onderwijs bekijken welke initiatie-
ven we kunnen nemen. Het is absoluut 
nodig dat we heel gericht en concreet 
actie voeren. We moeten ook nakijken 
of we nieuwe beroepen kunnen defini-

eren, die inspelen op de behoeften van 
de sector.

U	gaat	ook	voor	een	betere	organisatie	
van	de	zorg.	Vanuit	de	sector	zijn	er	al-
vast	enkele	voorstellen:	het	schrappen	
van	nutteloze	registraties,	het	vereen-
voudigen	van	de	administratie	en	het	
verbeteren	van	de	IT-ondersteuning.
Ik besef dat er heel wat registraties zijn 
en dat de administratieve druk hoog ligt. 
Ik wil hier ook iets aan doen, in overleg 
met het federale niveau. Zelf heb ik er 
absoluut geen behoefte aan om alles wat 
op het federale niveau gebeurt nog eens 
over te doen. Ik weet dat dit absoluut niet 
geapprecieerd wordt door de mensen op 

We gaan niet het warme water uitvinden. 
We kunnen beter aansluiten bij interna-
tionale trends en inzichten.

Ook	 voor	 de	 woonzorgcentra	 wordt	
een	systeem	van	accreditering	onder-
zocht.
Ja. We kiezen voor een soort van deregu-
lering, voor een andere vorm van controle 
op kwaliteit en toegankelijkheid. Accredi-
tering is een mogelijke formule. Daar wordt 
al lang over gesproken. We moeten eens 
zien in welke mate we dit in de praktijk 
kunnen omzetten. Ik kies voor de geleide-
lijke aanpak, stap voor stap, in overleg met 
de sector. Als men teveel ineens probeert, 
komt er vaak niets van terecht.

Op 9 juli 2009 stelde minister-president 
Kris Peeters zijn regeerakkoord voor. 
Zorgnet Vlaanderen is verheugd dat 
de gezondheidszorg er als belangrijk 
thema in naar voren komt. De nieuwe 
Vlaamse regering zegt uitdrukkelijk te 
kiezen voor een participatief beleid, 
met een grote betrokkenheid van het 
middenveld. Zorgnet Vlaanderen wil 
als koepelorganisatie alvast zijn ver-
antwoordelijkheid opnemen.

De zorgbehoevenden in de samenle-
ving mogen niet aan hun lot worden 
overgelaten, ook niet wanneer de bud-
gettaire middelen schaars zijn. Met dit 
standpunt komt de Vlaamse regering 
tegemoet aan een uitdrukkelijke eis 
van Zorgnet Vlaanderen. We verwach-
ten dan ook dat de noodzakelijke mid-
delen snel en efficiënt worden vrijge-
maakt. In het regeerakkoord staan de 
investeringen in gezondheidszorg en 
zorginfrastructuur bij de prioriteiten. 
Zorgnet Vlaanderen maakt zich echter 
zorgen over de concrete bedragen en 
de kalender van de beschikbaarheid 
van de middelen. Voor de ziekenhui-
zen alleen al is er de komende vijf jaar 
jaarlijks 342 miljoen euro in het VIPA 
nodig. Voor de ouderenzorg is dat 
jaarlijks 111,5 miljoen euro. Maar het 
gaat niet alleen over centen. De admi-
nistratieve lasten en de doorlooptijd 

in bouwdossiers zijn hopeloos ineffi-
ciënt, complex en ondoorzichtig.

Voor de ouderenzorg rekent Zorgnet 
Vlaanderen op een volledige en snelle 
uitvoering van het woonzorgdecreet. 
Dat de Vlaamse regering een systeem 
wil invoeren om de kosten voor de be-
woners in de residentiële zorg te be-
perken, is een mooi voornemen, waar 
Zorgnet Vlaanderen al langer voor 
pleit. Alleen is nog niet duidelijk hoe 
dit aangepakt wordt. In geen geval 
mogen de zorginstellingen hiervan de 
dupe worden.

De plannen van de Vlaamse regering 
in de geestelijke gezondheidszorg zijn 
over het algemeen toe te juichen: de 
uitbouw van de centra voor geestelij-
ke gezondheidszorg, het outreachend 
werken naar andere zorgactoren, 
meer zorg in de samenleving, de uit-
bouw van zorgcircuits en netwerken. 
Maar ook hier mag het niet bij mooie 
beloften blijven.

Voor een grondiger evaluatie van 
de plannen van de nieuwe Vlaamse  
regering blijft het nog even wachten 
op de beleidsnota van minister Jo  
Vandeurzen, waarin allicht meer con-
crete gegevens en een kalender zullen 
worden opgenomen.

Eerste	reactie	Zorgnet	Vlaanderen		
op	regeerakkoord
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normen. In het overleg met de bevoegde 
federale minister gaan we daar in ge-
sprek over gaan. Ik denk persoonlijk dat 
een aantal van die normen aan evaluatie 
toe zijn. Een simpel voorbeeld: de zieken-
huiswet beschrijft een aantal departe-
mentele indelingen van het ziekenhuis, 
terwijl veel ziekenhuizen ondertussen 
werken met een gekantelde organisatie. 
Normen zijn niet voor de eeuwigheid ge-
schreven. 

Toch	 leeft	 de	 indruk	 dat	 er	 op	 het	
werkveld	 samenwerkingen	 ontstaan,	
die	dan	soms	botsen	op	regels	die	daar	
niet	 voor	 bedoeld	 zijn.	 Dat	 normen	
soms	 een	 hindernis	 zijn	 om	 nieuwe	
dingen	uit	te	proberen.
Ik ben er absoluut voorstander van om 
in de verschillende sectoren met een 
aantal initiatieven te experimenteren om 
eruit te leren. Normen hoeven niet altijd 
een rem te zijn. Soms moet men de nor-
mering leren gebruiken op een goede 
manier. Ik geef een voorbeeld: ik weet 
dat er vragen zijn voor meer samenwer-
king tussen psychiatrische en algemene 
ziekenhuizen, om bijvoorbeeld psychi-
atrische bedden te exploiteren op de 
campus van algemene ziekenhuizen. Ik 
denk dat we hier moeten zoeken hoe we 
binnen de regelgeving dit soort zaken 
kunnen helpen realiseren. In de fase van 
het conceptueel nadenken moet de admi-
nistratie er niet zijn om te zeggen wat er 
allemaal niet kan, maar moeten we zoe-
ken – als we het een goed idee vinden –  
hoe we dat binnen de bestaande regel-
geving mogelijk kunnen maken. Ik heb 
in Genk bijvoorbeeld heel wat samen-
werkingsmodellen opgezet, in de kinder-
psychiatrie, in de radiotherapie, rond de 
PET-scanner,… Telkens zijn we erin ge-
slaagd om een goed model te vinden. En 
dat waren geen papieren constructies hé. 
Dat was met vzw’s en rechtspersonen… 
telkens een hele organisatie, maar uitein-
delijk zijn we erin geslaagd om ze te re-
aliseren. De Vlaamse administratie heeft 
dat trouwens sterk ondersteund.

Even	 over	 het	 zorgregiodecreet:	 dat	
wordt	 door	 de	 sector	 beschouwd	 als	
een	 “feodaal”	 model.	 Zorgnet	 Vlaan-
deren	 is	 tegenstander	 van	 een	 plan-
ning	 van	 zorgvoorzieningen	 op	 basis	
van	 een	 geografisch	 gekunstelde	 op-
deling	van	Vlaanderen.
Het decreet is wat het is, ik ga daar niets 
aan wijzigen. Ik geloof trouwens dat er 
stilaan een consensus is over de vraag 
wanneer dat zorgregiodecreet wordt ge-
bruikt en wanneer het minder aangewe-

zen is. De laatste aanvullende normen 
die de Vlaamse overheid gemaakt heeft 
voor de hartcentra, hebben gewerkt op 
basis van dat zorgregiodecreet en ik heb 
op dat punt niet het grote debat gehoord. 
Men weet dat het zorgregiodecreet meer 
aangewezen is op eerstelijndiscussies, 
veeleer dan dat het moet dienen voor re-
ferentiecentra, die een heel andere ver-
wijzingspolitiek veronderstellen dan een 
louter geografisch perspectief. Naar mijn 
aanvoelen is deze discussie uitgekristal-
liseerd en weet iedereen ondertussen dat 
er situaties of thema’s zijn waarin die geo-
grafische discussie meer belang heeft dan 
in andere.

Een	pragmatische	aanpak	dus?
Ik denk dat we daar inderdaad beter prag-
matisch in kunnen zijn.

“De	 Vlaamse	 Regering	 zal	 structureel	
initiatieven	 ondersteunen	 die	 vanuit	
zorgethiek	 bijdragen	 tot	 meer	 kwali-
teit	en	welbehagen	 in	de	welzijns-	en	
gezondheidszorg.”	 Zorgnet	 Vlaande-
ren	pleit	in	dit	verband	voor	de	oprich-
ting	 van	 een	 Vlaams	 Overlegplatform	
Zorgethiek	 dat	 bestaande	 actoren	 in-
zake	 onderzoek,	 onderwijs,	 vorming	
en	 dienstverlening	 op	 het	 gebied	 van	
de	zorgethiek	met	elkaar	in	verbinding	
brengt.	Hoe	staat	u	hier	tegenover?
Ik sta open voor alle formules. Mijn punt 
is dat gezondheidszorg  niet alleen een 
kwestie van centen en van logistiek, van 
normen en wetten is. We moeten ook na-
denken over de menswaardigheid, over 
het respect voor mensen. Dit is bij uitstek 
een thema waar de politiek niet met de 
waarheid op zak loopt. Als overheid kun-
nen we er enkel toe bijdragen dat er re-
flectie is, dat er aandacht voor is, dat er 
ruimte is om die reflectie te maken. Ik ga 
met iedereen overleggen om te zien hoe 
we dit op de beste manier kunnen waar-
maken.

Om	af	te	sluiten:	wat	staat	er	de	komen-
de	maanden	concreet	op	uw	agenda?
Ik ga een globale beleidsnota maken die 
de periode van de komende vijf jaar over-
spant. Die nota moet klaar zijn in oktober. 
Daaraan gekoppeld wil ik de budgettaire 
ruimte vastleggen voor het eerste jaar, wat 
een besparingsjaar wordt. Tegelijk wil ik 
een aantal prioriteiten uittekenen voor de 
jaren daaropvolgend. En dan zijn er de 
dossiers op de korte termijn: het VIPA-be-
leid, de bijdragen voor de thuiszorg, het 
overleg met de federale overheid.

FD

de werkvloer. Een deel van de oplossing 
ligt in het verbeteren van de ICT-toepas-
singen. Dat is trouwens ook opgenomen 
in het regeerakkoord, in het kader van 
het Medisch Centrum Vlaanderen van het 
project Vlaanderen In Actie. We gaan daar 
serieus op inzetten tijdens deze legisla-
tuur, zowel voor de eerste lijn als voor 
de ziekenhuizen. Er is trouwens al heel 
veel voorhanden. Denk aan eHealth. Ook 
in de zorgvoorzieningen is men dikwijls 
al ver gevorderd met projecten rond een 
elektronisch medisch dossier. We moeten 
al die troeven bundelen, standaardiseren 
en delen met elkaar.

Normen	en	regels

Het	 normenkader	 voor	 de	 erkenning	
van	 ziekenhuizen	 wordt	 geëvalueerd,	
aldus	 het	 regeerakkoord.	 “Zo	 nodig	
zal	 de	 Vlaamse	 overheid	 aanvullende	
erkenningsnormen	 uitvaardigen.”	 Een	
veel	 gehoorde	 verzuchting	 van	 de	
sector	is	dat	er	veel	normen	en	regels	
gemaakt	worden,	waar	steevast	onvol-
doende	 financiering	 tegenover	 staat.	
De	sector	wil	een	meer	flexibele	inter-
pretatie	van	de	normen,	zodat	nieuwe	
vormen	van	samenwerking	en	een	ef-
ficiëntere	inzet	van	het	personeel	mo-
gelijk	worden.
Wat dat laatste betreft, zitten we dicht 
bij het thema van de accreditering. Als 
we gaan naar een stuk deregulering, dan 
moeten we bekijken hoe de output meet-
baar en de kwaliteit zichtbaar zijn. Nu, 
veruit de meeste normen zijn federale 

“We kiezen voor een soort van dere-
gulering, voor een andere vorm van 
controle op kwaliteit en toegankelijk-
heid. Accreditering is een mogelijke 
formule.”



Een	 Europese	 enquête	 wijst	 uit	 dat	
Vlamingen	heel	tevreden	zijn	over	de	
ziekenhuizen	en	de	gezondheidszorg.	
Om	deze	kwaliteit	aan	te	houden,	pleit	
Zorgnet	Vlaanderen	voor	de	invoering	
van	een	systeem	van	accreditering.

Liefst 95% van de bijna 600 ondervraagde 
Vlamingen is tevreden over de kwaliteit, 
de beschikbaarheid en de toegankelijk-
heid van de Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 
ruim boven het Europese gemiddelde van 
circa 75%. Dat blijkt uit een analyse van 
de studiedienst van de Vlaamse regering 
op basis van een enquête over gezond-
heidsvoorzieningen die in 2007 werd uit-
gevoerd op vraag van de Europese Com-
missie. 
Over de kwaliteit van de verzorgingsvoor-
zieningen – woonzorgcentra en centra 
voor geestelijke gezondheidszorg – is 
70% van de Vlamingen tevreden. Wat de 
toegankelijkheid en de beschikbaarheid 
van deze voorzieningen betreft, is maar 

Sommige	 ziekenhuisfacturen	 blijven	
onbetaald.	Ziekenhuizen	kunnen	niet	
anders	dan	deze	facturen	af	te	boeken	
en	 de	 kosten	 van	 opname,	 behande-
ling	 en	 verzorging	 zelf	 op	 zich	 te	 ne-
men.	Voor	patiënten	die	het	financieel	
moeilijk	 hebben,	 doen	 zorginstellin-
gen	 bovendien	 extra	 inspanningen.	
Dat	blijkt	uit	een	recente	enquête	van	
Zorgnet	Vlaanderen	bij	dertig	Vlaamse	
ziekenhuizen.

De dertig bevraagde ziekenhuizen boek-
ten in 2007 gezamenlijk een bedrag van 
5,2 miljoen euro aan niet betaalde zieken-

50% positief. Allicht speelt hier het pro-
bleem van de wachtlijsten.
Ook de tevredenheid over de Vlaamse 
specialisten en huisartsen is zeer hoog. 
Zij varieert van 85 tot 98%. Ook de kwa-
liteit en beschikbaarheid en toegankelijk-
heid van thuiszorg wordt nergens positie-
ver beoordeeld dan in België.

Accreditering
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg 
ook in de toekomst te garanderen, pleit 
Zorgnet Vlaanderen voor een systeem van 
accreditering. Geaccrediteerde ziekenhui-
zen  bewijzen immers dat ze kwaliteitsvol 
werken volgens internationale richtlijnen 
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huisfacturen af. Dat is een gemiddelde 
van meer dan 170.000 euro per zieken-
huis per jaar.
Om mensen met betalingsproblemen te 
helpen, nemen ziekenhuizen vaak eigen 
initiatieven. In alle ziekenhuizen kunnen 
mensen bij de sociale dienst terecht met 
vragen over de betaling van hun factu-
ren. Nagenoeg alle ziekenhuizen bieden 
de mogelijkheid om de factuur gespreid 
in de tijd af te betalen. Voor sommige 
dure ambulante verstrekkingen passen 
de zorgverleners het derdebetalersysteem 
toe. Dat betekent dat de patiënt alleen het 
remgeld betaalt en dat het ziekenhuis het 

ereloon rechtstreeks factureert aan het 
ziekenfonds.
In bepaalde ziekenhuizen is daarnaast 
een intern solidariteitsfonds opgericht, 
dat gespijsd wordt met benefieteve-
nementen, acties van medewerkers of 
schenkingen voor het goede doel. Met 
zo’n fonds kunnen facturen van mensen 
met betalingsproblemen (gedeeltelijk) 
worden vereffend.
In andere ziekenhuizen kan de hoofdge-
neesheer ereloon- of materiaalsupple-
menten schrappen van de ziekenhuisfac-
tuur. Ook kamersupplementen worden 
soms kwijtgescholden.

De Vlaming zegt heel tevreden te zijn over de kwaliteit van de zorg.

Ziekenhuizen leveren inspanningen  
voor patiënten met financiële problemen

en wetenschappelijke standaarden. Ze 
krijgen regelmatig controle van onafhan-
kelijke auditeurs die de kwaliteit van de 
zorg in kaart brengen en vergelijken met 
andere ziekenhuizen. Ziekenhuizen die 
op bepaalde punten slecht zouden sco-
ren, moeten zich conformeren aan de gel-
dende standaarden. Zoniet, dan verliezen 
ze hun accreditatie. Goede praktijken die-
nen als inspiratie voor nieuwe kwaliteits-
normen en leiden zo tot hogere standaar-
den in de hele zorgsector.
Voor patiënten en bezoekers is een accre-
ditatie een zichtbaar en herkenbaar teken 
dat een ziekenhuis kwaliteitsvolle zorg 
garandeert.

enquête

hoogSte Score iN europa

Vlaming 
erg tevreden  
over ziekenhuizen



Nabil is een Marokkaanse jongen van 
15 jaar. Sinds zijn achtste woont hij in 
België. De laatste tijd stapelen de pro-
blemen zich op. Hij heeft veel conflicten 

Pros-ProJect cGG de Pont  
In mechelen

uit de  
praktijk

Coördinator Tom van  
Waterschoot: “We begeleiden  
in eerste instantie de jongere,  
maar ook zijn omgeving  
wordt bij het traject  
betrokken.”

Probleemgedrag op school  
anders aangepakt

Sinds 2004 slaan in Mechelen het centrum voor geestelijke gezondheidszorg De pont,  
het onderwijs en de stad de handen in elkaar bij de aanpak van probleemgedrag op school.  

“het unieke aan ons proS-project – problemen op school – is dat het niet alleen de  
jongere betrekt, maar ook het gezin, de wijk, de school ...”, zegt coördinator  

tom van Waterschoot. “Want een hulpverlener mag zich niet opsluiten.”

op school en een definitieve uitsluiting 
lijkt dichtbij. Vorig jaar heeft hij op een 
andere school ook al een uitsluiting ge-
kregen. Zijn ouders, die nauwelijks Ne-

derlands praten, zijn niet op de hoogte 
van Nabils problemen. Nabil is bang 
voor hun reactie en praat er liever niet 
over.
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wichtig verdeeld. Hetzelfde geldt voor het 
aantal jongens en meisjes. “We richten 
ons heel bewust tot de ietwat jongere 
leerlingen, omdat zij het meeste voordeel 
hebben van een extra begeleiding tijdens 
hun schoolloopbaan. Een 17- of 18-jarige 
verlies je al vlug uit het oog. Bij hen is het 
effect op lange termijn minder sterk aan-
wezig”, legt van Waterschoot uit. 
Doorverwijzingen naar PrOS verlopen 
altijd via een centrum voor leerlingenbe-
geleiding (CLB). “Dat is zo van in het be-
gin”, zegt van Waterschoot. “Het is ook de 
bedoeling dat CLB’s pas bij ons aanklop-
pen als scholen al iets hebben geprobeerd 
en men voelt dat er meer hulp nodig is. 
Ondertussen kennen de CLB’s PrOS zo 
goed, dat ze zelf kunnen voorstellen voor 
welke begeleiding ze een jongere aanmel-
den. Alle aanvragen worden door onze 
intakecel gecontroleerd op relevantie en 
noodzaak. Soms wordt een aanvraag niet 
weerhouden, maar dat is uitzonderlijk en 
er zal altijd een grondige inhoudelijke re-
den worden gegeven. Dat kan zijn omdat 
wij een andere module geschikter vinden, 
maar net zo goed omdat de motivatie bij 
de jongere ontbreekt.”
Het voorbije schooljaar telde PrOS 113 
aanmeldingen en 107 begeleidingen. De 
redenen waarom die bij PrOS terechtkwa-
men, zijn divers. “Grosso modo onder-
scheiden we drie categorieën probleem-
gedrag”, vertelt van Waterschoot: “Wat 
het vaakst voorkomt, is het zogenaamde 
acting-out gedrag: boos worden, respect 
eisen, de schuld voor het eigen falen bij 
de omgeving leggen. Soms komt daar fy-
siek geweld bij kijken. De tweede grootste 
groep zijn de spijbelaars, de leerlingen 
die zich niet meer inzetten in de klas. Dat 
noemen we vermijdingsgedrag. Een min-
derheid van de jongeren die we begelei-
den vertoont acting-in gedrag: piekeren, 
psychosomatische klachten, emotionele 
problemen… Vaak komt die laatste cate-
gorie jongeren wegens  hun problematiek 
niet bij ons maar in de reguliere hulpver-
lening terecht.”
Veel jongeren in het PrOS-project hebben 
problemen op het niveau van hechting. 
“De meesten komen uit probleemgezin-
nen: de ouders zijn gescheiden of ze 
hebben een psychiatrisch verleden. De 
jongeren groeien vaak op in eenouderge-
zinnen of bij familie. Ze kampen met een 
ontwrichte situatie, waardoor ze minder 
mogelijkheden hebben meegekregen dan 
andere kinderen. Dat uit zich op allerlei 
niveaus, zo ook op hun gewetensontwik-
keling. Ze vertonen vaak brutaal gedrag 
en houden weinig rekening met ande-
ren.”

Leren	beheersen
Of de PrOS-begeleidingen ook een zicht-
baar effect hebben op dergelijk gedrag 
is volgens van Waterschoot moeilijk te 
meten. “De vraag is welke indicatoren je 
daarvoor gebruikt. Het departement On-
derwijs koppelt dat bijvoorbeeld aan de 
vaststelling of zo’n jongere een A-, B- of C-
attest haalt. Zelf vind ik dat niet de beste 
methode. Het is niet omdat je een C-attest 
haalt dat je probleemgedrag vertoont op 
school. Daar kunnen ook andere redenen 
voor zijn. Wat wij proberen te meten, is 
wat onze jongeren denken over de bege-
leiding. Zijn ze tevreden? Hebben ze er 
iets aan gehad? Hebben ze iets geleerd? 
Kunnen ze opnieuw op een goede manier 
naar school gaan?”
PrOS stelt die vragen niet alleen aan jon-
geren, maar ook aan ouders, scholen en 
CLB’s. De resultaten staan in het PrOS-
jaarverslag. “Wat opvalt, is dat iedereen 
behoorlijk tevreden is over de begelei-
ding. De tevredenheidsgraad ligt rond 80 
%. Als we vragen of ze ook iets geleerd 
hebben, antwoordt ongeveer 65 % van de 
deelnemers positief. Dus ook wie meent 
niet echt iets bijgeleerd te hebben, is vaak 
toch tevreden over wat hij meegemaakt 
heeft”, zegt van Waterschoot.
“Onze medewerkers worden op straat nog 
regelmatig aangesproken door jongeren 
over hun PrOS-ervaring. Sommigen van 
hen zijn daarna toch van school gestuurd, 
maar zelfs dan kijken ze nog meestal po-
sitief terug op hun verblijf bij ons.”
Maar er zijn ook jongeren met wie het 
dankzij PrOS echt weer beter gaat. “Som-
migen hebben hier geleerd hoe ze zich 
moeten beheersen. En we boeken ook re-
sultaten op het niveau van de ouders en 
de school. Voor ze met ons en hun kind 
rond de tafel zitten, hebben de ouders 
vaak geen flauw idee van wat hun zoon 
of dochter op school uitspookt. Dankzij 
ons krijgen ze daar meer vat op. Wat de 
scholen betreft, proberen we de negatieve 
houding die ze vaak ten opzichte van een 
probleemjongere aannemen – wat niet 
onlogisch is – om te buigen tot een posi-
tieve instelling waarin opnieuw plaats is 
voor aanmoediging. Jongeren zijn daar 
zeer vatbaar voor.”
Vijf jaar na de start van PrOS is van Wa-
terschoot dan ook meer dan tevreden 
over wat hij zowel de jongeren, de ouders 
als de scholen kan bieden. “Ik zeg niet 
dat we in elke situatie een rol van bete-
kenis kunnen spelen, maar wie met ons 
in contact komt, apprecieert wel de steun 
die ze van ons krijgen.”

WV

De stad Mechelen heeft een onderwijsge-
schiedenis waarin probleemjongeren te 
vaak een prominente rol spelen. Om daar 
een mouw aan te passen, is lang gezocht 
naar een partner om die jongeren op te 
vangen en te helpen. In 2004, op het mo-
ment dat er een kleine subsidie voorhan-
den was, heeft de stad het CGG De Pont 
aangesproken. “We hadden al langer 
expertise rond jongeren en adolescenten 
met probleemgedrag”, vertelt klinisch 
psycholoog Tom van Waterschoot. “Er 
zijn toen nog andere organisaties aange-
sproken, maar uiteindelijk is de stad met 
ons in zee gegaan.”
Sindsdien is PrOS uitgegroeid tot een  
alternatief hulpverleningsmodel dat pro-
bleemjongeren op verschillende manie-
ren opvangt. Afhankelijk van zijn situatie 
komt een jongere in aanmerking voor een 
korte of lange begeleiding, individueel 
of in groep. Sommigen komen regelma-
tig op gesprek, anderen nemen deel aan 
een time-out project en laten de school-
banken enkele weken achter zich. Maar 
niemand moet. Wie door PrOS begeleid 
wordt, doet dat op vrijwillige basis.
De meeste jongeren staan daar volgens 
van Waterschoot ook open voor. “Al moet 
dat soms met een korreltje zout worden 
genomen. Jongeren die voor PrOS worden 
aangemeld, slepen dikwijls al een hele 
geschiedenis aan problemen op school 
met zich mee: schorsingen, gedragsover-
eenkomsten, strafstudies... Het water 
staat hen aan de lippen en ze voelen dat 
wij zowat hun laatste kans zijn. De druk 
om mee te doen, ligt dus hoog. In het be-
gin is er vaak wat wantrouwen, maar eens 
ze hier zijn, hebben ze vlug door dat wij 
niet van de school zijn. Wij presenteren 
ons als een onafhankelijke gesprekspart-
ner, die samen met hen naar een oplos-
sing wil zoeken.”

115	jongeren	per	jaar
Als een van de drijvende krachten achter 
het PrOS-project tekent van Waterschoot 
sinds 2004 mee de lijnen uit. “Netwerking 
is heel belangrijk. Als een jongere aange-
meld wordt, vragen we onmiddellijk alle 
betrokken actoren mee rond de tafel. Nu 
kan dat gewoon lijken, maar vijf jaar ge-
leden gold nog de opvatting dat het beter 
was om met zo’n adolescent individueel 
aan de slag te gaan.”
Momenteel begeleidt PrOS ongeveer 115 
jongeren per jaar, van 10 tot 18 jaar oud. 
De gemiddelde leeftijd schommelt rond 
de 14 jaar. De grootste groep jongeren die 
bij PrOS belanden – een derde –  komen 
uit de tweede graad BSO. De andere rich-
tingen (ASO, TSO, BUSO & DO) zijn even-
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TraBB  
stelt de bewoner centraal

Wie in Moerzeke, deelgemeente van hamme, het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef binnenstapt, 
merkt het meteen: in de moderne gebouwen heerst een gemoedelijke sfeer; bewoners en  

medewerkers hebben het hier naar hun zin. WZc Sint-Jozef is dan ook de bakermat van trabb,  
wat staat voor transdisciplinaire bewonersgerichte basishouding. Directeur Marita De Medts  
legt enthousiast uit hoe trabb is ontstaan en hoe de basishouding iedereen gelukkig stemt.

Hoe	is	het	TrABB-concept	ontstaan?
Marita De Medts: Eigenlijk is het concept 
het gevolg van een lang proces. Acht jaar 
geleden merkten we dat de mensen die 
hier kwamen wonen steeds ouder wer-
den. Deze oudere mensen zijn vaak hulp-
behoevender en dus ook meer afhankelijk 
van anderen. We vroegen ons af  hoe we 
op die evolutie konden inspelen. We wil-
den ons vooral richten op wat de bewo-
ners wél nog konden. En we respecteren 
de persoonlijke keuzes van de bewoner 
zoveel als mogelijk.

Dat	 is	 duidelijk	 het	 element	 ‘bewo-
nersgericht’	in	TraBB.
Dat klopt, wij hebben het over de ‘regie 
van het eigen leven’. Die regie moet zoveel 
mogelijk in handen van de bewoner blij-
ven, uiteraard binnen de mogelijkheden 
van elk individu. Dat betekent dat we niet 
alles overlaten aan de hulpverlener, dat 
de bewoner zelf veel meer inspraak krijgt. 
Dat begint al bij heel eenvoudige dingen. 
De bewoner kan bijvoorbeeld zelf beslis-
sen welke kleren hij die dag aan wil, of op 
welk uur hij wil ontbijten.

Aandacht	 voor	 de	 bewoner	 van	 een	
rust-	 en	 verzorgingstehuis	 is	 natuur-
lijk	 niet	 nieuw.	 Waarin	 onderscheidt	
TraBB	 zich	 van	 andere	 werkvormen?	
Waarin	zit	het	vernieuwende?
De begrippen ‘bewonersgericht’, ‘totaal-
zorg’, ‘zorg op maat’ worden wel vaker 
gebruikt. Wat wij hier doen, en dat is 
het nieuwe, is dat voor élke medewerker 
heel erg concreet maken. Niet alleen het 

verzorgend en verplegend personeel is 
betrokken, maar ook schoonmakers of 
logistieke medewerkers. Iedereen weet 
hier precies wat hij of zij moet doen om 
persoonsgericht te werken.
De concrete richtlijnen worden gevisuali-
seerd door de tien trappen van het denk-
beeldige huis dat TraBB is (zie inzetstuk). 
Dat iedereen hier dezelfde basishouding 
aanneemt, laten we ook blijken door  
iedereen hetzelfde uniform te geven. 
Alle uiterlijke verschillen vallen weg, 
de bewoners weten dat iedereen hen op  
dezelfde manier benadert.
Kijk, een uurtje geleden was ik nog op 
de kamer van een dame. Ook zij voelt 
aan dat iedereen hier bewonersgericht 
werkt, met als gevolg dat ze me vroeg 
haar haren te wassen. Toevallig aan mij, 
maar ze weet dat ze met die vraag bij ie-
dereen terechtkan. Een ander voorbeeld 
is dat van onze groene lampjes. Gaat 
iemand een kamer binnen – schoon-
maakster, verzorgende, om het even 
wie – dan klikt die een groen lampje 
aan zodat op de gang te zien is dat op 
dat moment iemand met volle  aandacht 
met de bewoner bezig is. Of het nu om 
verzorgen, schoonmaken of gewoon een 
praatje slaan gaat, dat maakt niets uit. 
Dat is het ‘transdisciplinaire’ van TraBB, 
we zijn er samen voor de bewoner. Als 
de bewoner iets wil, dan kan hij zich 
richten tot diegene die op dat moment 
aanwezig  is.

U	en	uw	team	werken	niet	alleen	trans-
disciplinair,	 maar	 bewust	 ook	 inter-

generationeel.	Jong	komt	naar	oud,	en	
omgekeerd.
Wie in een rust- en verzorgingstehuis 
gaat wonen, mag niet zomaar van de we-
reld buiten dat huis worden geïsoleerd. 
We hechten dan ook veel belang aan het 
uitbouwen van externe relaties. Zo komt 
OKRA hier kaarten, houdt Ziekenzorg 
hier een pannenkoekendag, komt de fan-
fare op bezoek. Of we gaan met bewoners 
in een dorpscafé een oud, lokaal volks-
spel spelen. 
We zorgen er ook voor dat jong en oud 
elkaar ontmoeten. We werken daarvoor 
erg goed samen met de basisschool van 
deze gemeente. Zo hebben we voorlees-
momenten. Kinderen van het vijfde en 
zesde leerjaar krijgen in de klas een taal-
oefening. Ze kiezen uit de krant een ar-
tikel, bijvoorbeeld over voetbal, of over 
het koningshuis. Voor bejaarden die dat 
willen – alleen voor hen, want niets moet 
– komen de kinderen hun teksten voorle-
zen. In de praktijk blijkt dat ouderen dit 
erg appreciëren én dat ook de kinderen 
hier veel aan hebben. Onlangs was er nog 
een uitstap van bewoners, samen met 
kinderen van de basisschool, naar Tech-
nopolis. En kinderen legden ouderen 
ook al uit hoe met een computer wordt 
gewerkt. 
Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit 
contact met jongeren erg belangrijk is, 
werken we ook samen met studenten van 
de lerarenopleiding van de Erasmusho-
geschool in Brussel. Zij begeleiden hier 
activiteiten die we met ouderen en kin-
deren organiseren. Het is uiteraard onze  
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bedoeling dat deze studenten in hun la-
tere leven als leraar dit soort initiatieven 
gaan herhalen.

Brengt	 de	 nieuwe	 basishouding	 geen	
extra	werkdruk	met	zich	mee?
Ik moet toegeven dat we hier boven de 
normen werken, maar er is iets funda-
mentelers. En dat is dat vriendelijk zijn 
tegen de mensen, dat de hele attitude van 
TraBB, geen extra tijd kost. Bovendien 
passen alle vergaderingen, alle overleg 
binnen de bestaande tijdsstructuur. Me-
dewerkers hoeven daaraan dus geen ex-
tra uren te wijden.

Een	van	de	 tien	 trappen	van	TraBB	 is	
‘aandachtspersoon	 zijn’.	 Wat	 is	 een	
aandachtspersoon?
Net als overal verschillen mensen van el-
kaar. Ook hier is er een brede variëteit van 
bewoners, maar ook van medewerkers. 
Dat betekent dat het met de een al beter 
kan klikken dan met de ander. Is dat zo 
tussen een bewoner en een medewerker, 
dan kan die laatste de aandachtspersoon 
van de bewoner worden. Het vertrouwen 

Marita De Medts: “Niet alleen het verzorgend en verplegend  
personeel werkt volgens de TraBB-principes, maar ook  
de schoonmakers, de logistieke krachten en alle andere  
medewerkers.”

tussen beiden is nog iets groter, de aan-
dachtspersoon voelt de ander nog iets be-
ter aan en wordt als het ware de pleitbe-
zorger voor de bewoner. Dat kan om heel 
eenvoudige dingen gaan. Zo is er hier een 
dame van wie de zoon is overleden. Het is 
voor haar erg belangrijk dat het gedenk-
kaartje van de zoon altijd goed zichtbaar 
op de kast staat. De aandachtspersoon 
kan deze boodschap naar andere mede-
werkers overbrengen.

TraBB	zit	vaak	in	heel	kleine	dingen,	zo-
als	het	gebruik	van	verkleinwoorden.
Dat heeft alles te maken met het tonen 
van respect. Iemand die zijn of haar hele 
leven met Gust of Emma is aangesproken, 
moet hier niet plots Gustje of Emmaatje 
worden. Wie als mevrouw wil worden 
aangesproken, kan dat vragen. We hou-
den daar heel bewust rekening mee. En 
we zullen de bewoners zeker niet vragen 
of ze nog wat patatjes willen. Neen, ook 
dat is een kwestie van respect, ook dat is 
TraBB.

FvB

Een	huis	met		
tien	trappen
De tien trappen van TraBB vor-
men de essentiële elementen die 
een volgehouden bewonersge-
richte en transdisciplinaire basis-
houding mogelijk maken.

1. Vriendelijk zijn

2. Aanwezig zijn

3. Respect en privacy bieden

4. Aandachtspersoon zijn

5. Vrijwilligerswerk integreren

6. Communiceren

7. Transdisciplinair werken

8. Autonomie bevorderen

9. Benaderen en handelen  
vanuit het TraBB-concept

10. Externe relaties uitbouwen
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Wie kent het gevoel niet? De onzekerheid, 
onwennigheid en misschien zelfs angst bij 
de opname in het ziekenhuis. We komen 
in een nieuwe omgeving terecht waar we 
veel van onszelf moeten blootgeven. Maar 
dat is de 21ste eeuw. Van passieve patiënt 
zijn we geëvolueerd naar een actieve en 
geïnformeerde consument. We zijn kri-
tische deelnemers die betrokken willen 
worden bij keuzes en beslissingen, ook 
in het zorgproces. We verwachten met 
andere woorden een professionaliteit op 
alle vlakken. Net zoals onze geliefden dat 
doen wanneer ze ons in het ziekenhuis 
komen bezoeken.

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart 
Tienen speelt actief in op die tendens. 
Kwaliteitscoördinator Joeri Dejaeger licht 
toe: “Onze opdrachtverklaring legt de 
focus op gepersonaliseerde basiszorg. 
Wij zijn geen universitair ziekenhuis met 
hypergespecialiseerde behandelingen en 
wetenschappelijk onderzoek, maar we 
willen wel uitblinken in de gepersonali-
seerde basiszorg die we aanbieden.”
Een rondvraag bij patiënten en huisartsen 
en een medewerkersenquête leerden dat, 
naast een kwalitatieve basiszorg, de aan-
dacht voor de individuele patiënt en een 
respectvolle houding met een aangepaste 
communicatiestijl, de grootste troeven 
zijn van een regionaal ziekenhuis. “Uit de 
klachtenmeldingen bleek dat die laatste 
kwaliteiten nog voor verbetering vatbaar 
waren”, vervolgt Dejaeger.

Er werd een interne werkgroep opgericht. 
Op vraag van de directie ontwikkelde die 
een vormingsproject rond het thema Res-
pectvolle omgang met patiënten, bezoe-
kers en medewerkers. Naast Joeri Dejaeger 
maken ook de coördinator VTO (vorming, 
training, opleiding), de diensthoofden 
administratie en communicatie, de di-
recteur HR en klinisch psycholoog Karen 
Ceunen deel uit van de werkgroep Project 
Respect.

“Oorspronkelijk ging alle aandacht naar 
één luik: de respectvolle omgang met 
patiënten en bezoekers”, verduidelijkt 
Karen Ceunen. “Maar heel snel hebben 
we er een tweede luik aan toegevoegd: 
respect voor de medewerker. Om goed 
voor een ander te kunnen zorgen, moet 
je eerst goed voor jezelf zorgen. Je moet 
je als zorgverlener door de collega’s en de 
directie gesteund voelen. We kwamen tot 
de vaststelling dat het eerste luik moeilijk 
realiseerbaar is zonder het tweede. Zelfs 
in die mate dat we er de bijscholingsses-
sie uiteindelijk mee laten starten.”

Voor elk van deze twee luiken formu-
leerde de werkgroep tien actiedomeinen. 
Wat de omgang met patiënten en bezoe-
kers betreft zijn dat onder andere: De pa-
tiënt staat centraal, hij/zij heeft inbreng 
en inspraak in het zorgproces en Je geeft 
correcte informatie in verstaanbare taal. 
Voor de omgang met medewerkers geldt 
onder meer: Je werkt optimaal samen met 

je directe collega’s en met andere mede-
werkers en Je stelt je loyaal op tegenover 
de organisatie.
Karen Ceunen: “Het gaat om punten 
waarvan wij vinden dat er nog verbete-
ring mogelijk is. De bedoeling van deze 
bijscholing is om tot een bewustwording 
te komen. Door te blijven focussen op die 
aandachtspunten, willen we onderstre-
pen wat wij belangrijk vinden. We vragen 
aan onze medewerkers hoe zij daar te-
genover staan en hoe we samen kunnen 
werken aan het realiseren van onze doel-
stellingen.”

Sensibiliseren
Wanneer Karen Ceunen en Joeri Dejaeger 
overlopen welke middelen zij ter beschik-
king hebben, blijkt duidelijk dat het op-
zet sterk gedragen wordt door de directie. 
Er was om te beginnen een nieuwsgierig 
makende affichecampagne, waarvan de 
eerste affiche alleen de tekst ‘Respect?’ 
toonde. Daarna volgden een professio-
neel vormgegeven en gedrukte handlei-
ding, een drietal filmpjes die telkens een 
patiëntensituatie tonen, en een vier uur 
durende bijscholingssessie.

Karen Ceunen: “We willen vermijden 
dat het project te belerend overkomt. Zo 
hebben we in de handleiding alle aan-
dachtspunten geïllustreerd met ludieke 
cartoons. En tijdens de bijscholingssessie 
maken we tijd voor koffie met koffiekoe-
ken of taart.”

een respectvolle omgang met patiënten, bezoekers en medewerkers. hiermee  
wil het regionaal Ziekenhuis heilig hart in tienen het verschil maken. een uitgebreid  

vormingspakket sensibiliseert alle medewerkers. kwaliteitscoördinator Joeri Dejaeger  
en klinisch psycholoog karen ceunen geven tekst en uitleg. op 23 oktober wordt  

het project ook voorgesteld tijdens een symposium op campus Sint-Jan.

proJect iN het regioNaal ZiekeNhuiS heilig hart iN tieNeN

uit de  
praktijk

Respect voor patiënten,  
bezoekers en medewerkers
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“Deze koffiebreak maakt deel uit van de 
cursus. Het geeft de deelnemers de gele-
genheid wat bij te praten en elkaar beter 
te leren kennen”, vult Joeri Dejaeger aan. 
“Een betere kennis leidt tot een groter res-
pect.”

Ook over de samenstelling van de groepen 
die de bijscholingssessie volgen, is goed 
nagedacht. Joeri Dejaeger: “In een zie-
kenhuis ontstaan vaak eilandjes waar ge-
lijkgestemden elkaar ontmoeten en waar-
tussen weinig onderlinge contacten zijn. 
Om dat te doorbreken, streven we een zo 
heterogeen mogelijke samenstelling van 
de groepen na. De groep telt maximaal 
twintig deelnemers en verzamelt idealiter 
mensen uit alle departementen en func-
ties. Van de schoonmaakploeg tot kader 
en directie.” Achteraf bekeken blijkt dat 
de grote sterkte te zijn van het project. De 
cursus groeide uit tot een unieke ontmoe-
tingsplaats voor directieleden, midden-
kader, artsen, bedienen en arbeiders.

Wat ook bijdraagt aan het succes is dat de 
productie zoveel mogelijk binnenshuis 
werd gehouden. Dat komt de betrokken-
heid bij het project ten goede. Joeri Dejae-
ger: “De filmpjes werden bijvoorbeeld ge-
regisseerd door onze hoofdapotheker en 
alle rollen werden gespeeld door mede-
werkers, waaronder een tweetal artsen.” 
Om het verrassingseffect te bewaren, wer-

den de filmpjes in het geheim gemaakt 
op zaterdagvoormiddag. “Ook voor de 
inhoud en vormgeving van de affiches en 
het handboek stonden eigen mensen in.”

Een tweetal weken voor de medewerkers 
deelnemen aan de opleidingssessie, ont-
vangen ze het handboek. Dat kunnen ze 
rustig doornemen. Karen Ceunen: “Het 
handboek wil aanzetten tot zelfevaluatie. 
Ga voor de spiegel staan en bekijk wat je 
goed doet en wat er beter kan.” Op de laat-
ste bladzijden staat een overzicht van de 
verschillende actiedomeinen, met ruimte 
om in te vullen welke van die domeinen 
de medewerker verder wil ontwikkelen, 
wat hij ermee wil bereiken, hoe hij dat wil 
bewerkstelligen en op welke manier hij 
de bereikte resultaten gaat evalueren. “De 
antwoorden hoeven de medewerkers niet 
voor te leggen. Maar het is een handige 
tool om een zelfevaluatieplan op te stel-
len, dat opgevolgd en gecoacht wordt.”

Leren	van	elkaar
Dan volgt de cursus. Iedereen stelt zich 
voor, de filmpjes worden bekeken en be-
sproken en er is een groepsopdracht die 
focust op de verschillende actiedomei-
nen. Op het einde van de sessie volgt een 
eerste evaluatie. De deelnemers vertellen 
welke onderdelen van het initiatief ze ge-
slaagd vinden en wat volgens hen beter 
kan. Drie maand later volgt dan een in-

houdelijke evaluatie van het project. Is 
het materiaal dat werd aangereikt zinvol 
gebleken op de werkvloer? Is er een nood-
zaak aan specifieke verdere bijscholing? 
Is de motivatie gebleven? Karen Ceunen: 
“Op die manier kunnen we de opleiding 
bijschaven waar nodig. De feedback 
wordt ook, met toestemming van de deel-
nemers en anoniem, teruggekoppeld naar 
de directie.”

De sessies gingen van start in september 
2008 en worden over een periode van 
drie jaar driewekelijks in huis georga-
niseerd. Daarna wordt voor de nieuwe 
werknemers de opleiding met een zekere 
regelmaat herhaald. De sessie zelf wordt 
steeds gegeven door twee medewerkers.

Joeri Dejaeger: “Intussen is gebleken dat 
de interesse van andere zorginstellingen 
in ons project zeer groot is. Het zou jam-
mer zijn om het vele werk dat we sinds 
begin 2008 in het project geïnvesteerd 
hebben, alleen voor onszelf te houden. 
Midden september versturen we een uit-
nodiging naar alle acute Vlaamse zieken-
huizen om op 23 oktober op de campus 
Sint-Jan de voorstelling van Project Res-
pect bij te wonen. Ook de psychiatrische 
ziekenhuizen en de woon- en zorgcentra 
mogen een uitnodiging verwachten.”

IM

Joeri Dejaeger en Karen Ceunen ontwikkelden samen met een interne werkgroep een breed 
gedragen vormingsproject met een handboek, filmpjes en een opleidingssessie.
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Robert Jonckheere wacht ons op in het 
bureau van de algemeen directeur. Hij 
toont zich oprecht blij met de aandacht 
die Zorgwijzer aan de bestuurders wil be-

steden. Het geriefelijke bureau is het ge-
paste decor voor het interview over de rol 
en de motivatie van een bestuurder. Voor 
de foto wil Jonckheere echter liever niet 

plaatsnemen op de directeursstoel. “Dat 
zou onrechtmatig zijn. Er moet een duide-
lijk onderscheid gemaakt worden tussen 
de algemeen directeur en de bestuurder. 

Met de nieuwe artikelenreeks Bestuurszaken richt Zorgwijzer de schijnwerpers op  
de vele honderden bestuursleden die in vlaanderen mee het beleid bepalen in  

algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en woonzorgcentra. Wie zijn ze,  
wat drijft hen, wat houdt hen bezig? als eerste is robert Jonckheere aan de beurt,  

voorzitter van het regionaal Ziekenhuis Sint-trudo in Sint-truiden. 

robert Jonckheere, voorzItter 
reGIonaal zIekenhuIs sInt-trudo

bestuurs- 
zaken

“Strategie bepalen  
vergt bijzondere competenties”

Robert Jonckheere: “Er is geen ziekenhuis waar  
niet wordt gebouwd. Is er geen middel om die  

ervaring te delen, waardoor je tijd en kosten uitspaart  
en het eindproduct optimaliseert?”
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waren vaak heel goede managers. Alleen 
lieten ze zich net zo vaak omringen door 
mensen die niet van hetzelfde kaliber wa-
ren.”

Naast de directie gaf  hij ook de raad van 
bestuur orde en stabiliteit. “Voordien 
leek het hier te vaak een duiventil. Met le-
den die kwamen en gingen. Nu heeft het 
bestuur opnieuw een zekere autoriteit en 
is de vertrouwensrelatie met het  manage-
ment grotendeels hersteld. De samenwer-
king tussen management, bestuur en art-
sen staat weer centraal.”

In die overgangsperiode was Jonckheere 
bijna dagelijks in het ziekenhuis te vin-
den. “Nu die transitie achter de rug is en 
er een goed werkende directie aan het 
hoofd van de instelling staat, beperkt 
mijn aanwezigheid zich tot twee à drie 
dagen per week. Hoewel ik vind dat het 
nog minder moet. De directie bestaat uit 
een team competente en geëngageerde 
professionelen. Ik vraag mij af of dit ook 
niet de weg is die het bestuur op moet: 
het professionaliseren van de bestuur-
ders. Op het ogenblik zijn we met veer-
tien bestuurders. Ik ben ervan overtuigd 
dat het met acht, maximaal tien ook kan. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
bepalen van de strategie en voor het toe-
zicht op de uitvoering van die strategie. 
De directie op haar beurt is verantwoor-
delijk voor het operationele aspect, voor 
de implementatie van die strategie. Die 
verschillen in verantwoordelijkheid vra-
gen een andere aanpak en andere com-
petenties.”

Netwerken
Op de vraag naar zijn hoofdbekommernis 
als bestuurder, antwoordt Jonckheere dat 
die uit vier strategische punten bestaat. 
“Ten eerste is er de kwaliteitsbewaking. 
En daarmee bedoel ik niet alleen de me-
dische kwaliteit, wat vanzelfsprekend 
is, maar ook de kwaliteit in organisatie 
en multidisciplinaire benadering.” Om 
daar een goed zicht op te krijgen, vindt 
Jonckheere het belangrijk dat de rol van 
regionale ziekenhuizen ten overstaan van 
universitaire en centrumziekenhuizen 
duidelijk gedefinieerd wordt. “De basis-
opdracht van een regionaal ziekenhuis 
bestaat uit het behandelen van alle cou-
rante specialistische basispathologieën. 
Het upgraden van de eigen technische 
capaciteiten in een poging te concurre-
ren met universitaire ziekenhuizen is een 
verkeerde piste. Vooreerst ben je veel te 
afhankelijk van de beschikbare artsen en 
verder is de achterstand veel te groot.”

Een tweede punt van bekommernis is het 
datamanagement. “Voor een regionaal 
ziekenhuis is dit een hele opgave. Het 
vereist een enorme investering in men-
sen en financiële middelen. Waar vind je 
onderlegde medewerkers en ben je bereid 
die een marktconforme vergoeding te ge-
ven? Voor een kleiner ziekenhuis zoals 
het onze is een dergelijke evolutie niet 
evident.” Sint-Trudo is al een tijdje bezig 
met de uitbouw van het IT-park en Jonck-
heere weet hoeveel dat van de organisatie 
vraagt. En dat brengt ons bij zijn derde 
punt van aandacht: netwerking. “Sint-
Truiden zelf telt drie ziekenhuizen, waar-
van twee psychiatrische instellingen. 
Verder telt de streek nog verschillende 
ziekenhuizen van onze taille. Zoals die in 
Diest, Overpelt en Tienen.”

Jonckheere ziet hier een mogelijkheid 
tot samenwerking. “De vele studies en 
de dure consultancies die we hebben 
laten uitvoeren om tot een optimale uit-
bouw van ons IT-park te komen, kunnen 
bruikbaar zijn voor andere ziekenhuizen. 
Waarom zouden die dezelfde inspanning 
nog eens overdoen als onze conclusies 
ook voor hen gelden? Bij een samenwer-
king kan dergelijke informatie uitgewis-
seld worden tussen de verschillende part-
ners. De opdracht van bestuur en directie 
is ook de financiële middelen, het geld 
van de belastingsbetaler, optimaal aan te 
wenden.” Een ander voorbeeld ziet Jonck-
heere in de bouwwerken die momenteel 
aan de gang zijn in Sint-Trudo. “Er is geen 
ziekenhuis waar niet wordt gebouwd. Is 
er geen middel om die ervaring te delen, 
waardoor je tijd en kosten uitspaart en 
het eindproduct optimaliseert?”

Wat hem ten slotte ook sterk bezighoudt, 
is het beperkte aanbod van jong verple-
gend personeel. “De hoofdmoot van het 
verplegend personeel nu bevindt zich in 
een leeftijdscategorie die binnen afzien-
bare tijd de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt. “Vroeger hadden we hier een ver-
pleegschool. Graag zou ik die opnieuw 
zien. Waarom zouden we niet samen met 
een aantal gelijksoortige ziekenhuizen 
aan een oplossing werken?”

Voor we afscheid nemen wil Robert Jonck-
heere nog één ding kwijt. “Op 2 oktober 
vindt de inhuldiging van onze nieuw-
bouw plaats, met een academische zit-
ting. En twee dagen later nemen we deel 
aan Open Bedrijvendag. Iedereen is van 
harte welkom.”

IM

Ik zou het evenmin appreciëren mocht ie-
mand in mijn stoel poseren.” De toon is 
gezet.

Robert Jonckheere staat aan het einde 
van zijn tweede mandaat als voorzitter 
van de raad van bestuur. In 2000, kort na 
zijn pensionering, trad hij toe tot de raad 
van bestuur van Sint-Trudo. Twee jaar la-
ter werd hij voorzitter. “Over een tiental 
maanden loopt mijn tweede mandaat ten 
einde. Dan wil ik een stap terugzetten, al 
wordt daar momenteel nog zwaar over ge-
bakkeleid,” lacht hij.

Na een carrière als bankier vond Jonck-
heere, toen zestig, het nog veel te vroeg 
om stil te zitten. “Ik moest mij op de een 
of andere manier actief blijven inzetten. 
Dat mijn grootvader een van de eerste 
chirurgen in West-Vlaanderen was, is al-
licht niet vreemd aan mijn keuze om mij 
te engageren in de zorgsector. Zijn heroï-
sche verhalen over hoe hij met de wagen 
het West-Vlaamse platteland doorkruiste 
om op locatie chirurgische ingrepen te 
verrichten, zullen mij altijd bijblijven.”

Of zijn keuze ook een reactie is op de 
harde en soms harteloze wereld van het 
bankwezen waar hij gedurende zijn gehe-
le professionele carrière actief was, wil hij 
niet met zoveel woorden gezegd hebben. 
Feit is wel dat dit niet de eerste uiting is 
van het maatschappelijke engagement 
van Jonckheere. “Na mijn middelbare 
studies, begin jaren 1960, trok ik naar het 
toenmalige Zaïre om er als ontwikkelings-
helper te werken. Ik bleef er twee jaar en 
bij mijn terugkeer ben ik economie gaan 
studeren. Eerst in Brussel en daarna in 
Leuven.” Jonckheere zag voor zichzelf een 
plaats weggelegd bij de Nationale Bank, 
maar hij koos uiteindelijk voor een com-
merciële functie bij de Generale Bank. Hij 
sloot er zijn loopbaan af als directeur-ge-
neraal van de zone Noordoosten en direc-
teur-generaal private banking.

Professionalisering
Bij zijn aanstelling tot voorzitter zat Sint-
Trudo volop in een overgangsperiode. 
Van een ziekenhuis dat gerund werd door 
een zustercongregatie naar een met een 
lekendirectie. “Die overgang heeft grote 
inspanningen gevraagd. Er moest een 
sterk management komen. Van de zes 
directieleden toen blijven er nu nog twee 
over. Dat heeft bloed, zweet en tranen 
gekost.” Jonckheere wil daarmee niet ge-
ringschattend doen over de inzet en de 
competentie van de zusters. “Ze stonden 
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op de bres en 



le breekpunten bestaan bij beide partijen, 
zodat een compromis uiteindelijk niet be-
reikt kon worden. Hieronder vindt u een 
overzicht van de standpunten die door de 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
uiteindelijk werden ingenomen.

Protocol	uitbreiding	mobiele	equipe
De werkgeversorganisaties menen dat  
bepalingen over de werking en de inzet 
van de mobiele equipe veeleer materie 
zijn voor een protocol dan voor een col-
lectieve arbeidsovereenkomst. De syn-
dicale organisaties zijn bereid om de 
optie van een protocol te aanvaarden, op 
voorwaarde dat het protocol gelijktijdig 
ondertekend wordt met de collectieve 
arbeidsovereenkomst over de bekendma-
king van uurroosters.
Wat betreft de inhoud van het protocol 
houden de vakbonden vast aan de eis 
om de bijkomende jobs aan de bestaande 
mobiele equipe toe te voegen, wat een 
integratie in die equipe veronderstelt. De 
werkgeversorganisaties stemmen ermee 
in dat de bijkomende jobs zullen dienen 
voor het invullen van een mobiel team. 
Dat team hoeft echter niet noodzakelijk 
één geheel te vormen met de bestaande 
mobiele equipe, die immers vaak vol-
gens uiteenlopende regels eigen aan de 
instelling werkt. Als compromis wordt de 
integratie van het nieuwe team in het be-
staande team als algemeen principe voor-
opgesteld, maar met de mogelijkheid om 
op ondernemingsvlak andere afspraken 
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Ter herinnering: over het verloop van de 
pilootprojecten werd eerder al verslag 
gedaan in Zorgwijzer nr.1. De projecten in 
de dertig ziekenhuizen werden op de voet 
gevolgd door een wetenschappelijk team. 
Dat team zou tegen begin juni 2009 de re-
sultaten van de projecten voorleggen. De 
sociale partners hadden dan in principe 
nog een maand tijd om tot sectorale ak-
koorden te komen.
De resultaten van het wetenschappelijk 
team bleken echter pas in de loop van juli 
beschikbaar te zijn. Dit heeft de sociale 
partners er niet van weerhouden om in 
juni toch tal van vergaderingen te beste-
den aan het dossier arbeidsduur. Het doel 
bleef immers collectieve arbeidsovereen-
komsten sluiten voor 30 juni 2009, zodat 
de bijkomende jobs voorzien voor juli 
2009 in het Sociaal Akkoord van 26 april 
2005 met zekerheid konden worden vrij-
gegeven.
Gedurende deze onderhandelingen kon-
den de standpunten over tal van aspecten 
dichter bij elkaar gebracht worden of soms 
zelfs verzoend. Er bleven echter ook enke-

te maken voor de reeds bestaande mo-
biele equipe.

CAO	bekendmaking	van	uurroosters
De syndicale organisaties wensten dat 
uurroosters een (onwerkbaar) lange ter-
mijn op voorhand bekendgemaakt wer-
den, zodat ze een stabiel en voorspel-
baar karakter kregen. Inmiddels kon die 
eis deels teruggedrongen worden door 
te werken met een gefaseerde bekend-
making, namelijk een voorlopig rooster 
voor de volgende maand ten minste één 
maand op voorhand en een definitief 
rooster voor een week 7 dagen op voor-
hand. De meeste syndicale organisaties 
leken zich hiermee te kunnen verzoenen. 
Het breekpunt bleef echter de oproeppre-
mie die de syndicaten wensten in te voe-
ren. Als hiervoor geen financiering voor-
zien wordt vanuit de overheid, is dit voor 
de werkgevers onbespreekbaar. De perso-
neelslasten zijn nu al veel hoger dan de 
inkomsten. Bijkomende lasten zijn voor 
velen de spreekwoordelijke druppel...

Bijkomende	punten	betreffende	
arbeidsduur
Zorgnet Vlaanderen, hierin gesteund 
door de andere werkgeversorganisaties, 
wil dat samen met bovenstaande punten 
ook enkele andere aspecten van de ar-
beidsduurregeling meegenomen worden 
in de lopende besprekingen. Het betreft 
hier enerzijds een aanpassing van de re-
gel van de elf uren rust tussen twee op-

in 2008 werd in dertig belgische ziekenhuizen een pilootproject arbeidsduur  
georganiseerd. Die projecten moesten tegen eind juni 2009 uitmonden  

in sectorale akkoorden tussen de sociale partners. Maar door vertraging en  
door onenigheid tussen de sociale partners is deze deadline niet gehaald.  

het initiatief ligt nu bij de minister van Sociale Zaken. een stand van zaken.

DoSSier arbeiDSDuur iN eiNDfaSe 

Moeizaam overleg  

sociale partners

sociaal-
juridisch
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eenvolgende prestaties en anderzijds een 
aanpassing van het krediet voor deeltijd-
se werknemers. De syndicale organisaties 
slaagden er niet in hieromtrent een ge-
meenschappelijk standpunt in te nemen.
Over tal van aspecten kon aldus een 
consensus bereikt worden, maar enkele 
breekpunten stonden een akkoord in de 
weg. Om alsnog uit deze impasse te ge-
raken heeft het kabinet van Sociale Za-
ken het initiatief genomen om de sociale  
partners samen te brengen en een voorstel 
van akkoord te formuleren. Beide partijen 
hebben inmiddels hun reactie hierop te 
kennen gegeven. Verdere besprekingen 
vinden plaats in de loop van september.

Wetenschappelijke	resultaten
Ondertussen heeft ook de wetenschappe-
lijke equipe zijn resultaten van de piloot-
studie bekendgemaakt. In grote lijnen 
komen hieruit de volgende vaststellingen 
naar voren: 
– Een goede communicatie en wissel-

werking tussen directie en diensthoof-
den is van essentieel belang.

– De inzet van de mobiele equipe is geen 
garantie noch voldoende voorwaarde, 
maar wel noodzakelijk voor een goed 
roosterbeleid.

– Langer op voorhand communiceren 
van uurroosters kan een einde maken 
aan de bestaande wisselcultuur.

– Bekendmaking van uurroosters ge-
beurt vaak in verschillende fasen, met 
een voorlopig rooster en een definitief 
rooster.

– De werking van de mobiele equipe 
wordt in de verschillende instellingen 
op uiteenlopende manieren georgani-
seerd

In het najaar organiseert Zorgnet Vlaan-
deren een studiedag over deze materie.

DVE

Voor	 de	 tiende	 keer	 lanceert	 Cera	
Award	 een	 oproep	 naar	 de	 social-
profitorganisaties.	 Heeft	 uw	 orga-
nisatie	 een	 technisch-wetenschap-
pelijk	 probleem?	 Dien	 dan	 voor		
1	november	uw	project	in.

Wil uw organisatie werk maken van 
een fundamenteel technisch, techno-
logisch of wetenschappelijk onderzoek 
om nooit eerder geteste toepassingen 
te gebruiken? En wilt u hiervoor een 
‘technische’ student inschakelen? Dan 
kunt u deelnemen aan Cera Award. 

De projecten richten zich naar burgerlijk 
ingenieurs, industrieel ingenieurs en ba-
chelorstudenten IWT en TI.

Inschrijven kan tot 1 november 2009.  
Expert-docenten evalueren de ingediende 
projecten. De meest gefundeerde dossiers 
maken kans op een gelimiteerd project-
budget van Cera Award.
In de maanden februari, maart en april 
worden de studenten warm gemaakt voor 
de social-profitdossiers. Cera Award voert 
een promotiecampagne in de 12 Vlaamse 
hogescholen en de 3 Vlaamse universitei-

ten die de opleiding industrieel en bur-
gerlijk ingenieur/bio-ingenieur aan-
bieden. Bovendien doen de betrokken 
docenten alle mogelijke inspanningen 
om de onderwerpen te promoten, zodat 
elk dossier terecht komt bij een gemoti-
veerde student.
Voor Cera Award is het belangrijk dat de 
student zich inwerkt in de organisatie 
en er voldoende tijd doorbrengt om het 
werkterrein grondig te leren kennen.

Alle informatie en een inschrijvingsfor-
mulier vindt u op www.cera-award.be.

Sociale	innovatie	met	Cera	Award



Verpleegkunde is vaak routine geworden. 
Dat merkte Trees Coucke toen ze zelf nog 
als verpleegkundige en stagebegeleidster 
aan de slag was. “Ik heb dikwijls gezien 
hoe het niet moet: verpleegkundigen die 
ouderen als kinderen behandelen, die hen 
hun privacy en autonomie ontnemen, die 
de echte zorgvraag uit het oog verliezen.”

Volgens Trees Coucke is dat een probleem 
van zowel de sector als het onderwijs. “Je 
kunt studenten wel leren wat ethiek is en 
hen vertellen hoe ze goede zorg moeten 
verlenen, maar wat ben je daarmee als ze 
dat in de praktijk niet altijd toepassen?”
Het klinkt misschien vreemd, maar dat is 
het volgens Coucke niet. De helft van een 
opleiding verpleegkunde bestaat uit sta-
ges waarin studenten zien, horen en voe-
len hoe mensen verzorgd worden. En dat 
gebeurt niet altijd zoals het moet, meent 
ze. “Voor een student is het zeer moeilijk 
om zijn ambitie, idealisme en theoreti-
sche kennis in zijn werk te leggen als hij 
ziet dat anderen, die misschien al twin-
tig jaar verplegen, dat anders doen. En 
welke stagiair zal het aandurven om een 
geroutineerde verpleegkundige daarop te 
wijzen?”

Klassieke excuses als onderbemande 
diensten en een gebrek aan tijd, ma-
ken daarbij niet veel indruk. “Vergt het 
echt zoveel meer tijd om iemand op een 
vriendelijke manier te verzorgen”, vraagt 
Coucke zich af.

Ann Lammens, educatief medewerker 
bij sTimul, nuanceert: “Als je tijdens een 
avondshift als enige verantwoordelijk 
bent voor honderd bewoners van een rust-
huis, is dat niet evident. En verpleegkun-
dige is en blijft een knelpuntberoep. Bo-
vendien word je al snel meegesleurd door 
minder goede voorbeelden. Opboksen te-
gen de gangbare manier van verzorgen, is 
niet eenvoudig. In de gesprekken met de 
deelnemers van onze inleefsessies horen 
we vaak dat ze zich echt moeten verant-
woorden tegenover hun collega’s als ze 
een patiënt eens wat extra aandacht wil-
len geven. Of vind je het normaal dat een 
verpleegkundige moet uitleggen waarom 
hij een bewoner die nu naar het toilet wil, 
ook nu naar het toilet brengt in plaats van 
te wachten tot het afgesproken plasuur? 
Maar de groepsdruk is groot en je moet 
al sterk in je schoenen staan om daar te-
genin te gaan.”

Toch kan het ook anders. Uit onderzoek 
dat Coucke en Lammens samen hebben 
uitgevoerd voor hun masterproef, blijkt 
dat er op plaatsen waar de leidinggevende 
veel aandacht heeft voor zijn medewer-
kers vaak wel goede zorg wordt gegeven. 
Instellingen waar van de verpleegkundi-
gen vooral wordt verwacht dat ze in de 
weer zijn, scoren minder goed. “Op die 
plaatsen is men soms zelfs bang om een 
praatje te slaan met een patiënt. Want dat 
zou weleens als niet werken kunnen wor-
den beschouwd”, legt Ann Lammens uit.

“Iemand die kort in een ziekenhuis ver-
blijft, zal zich dat zo hard niet aantrek-
ken. Die is na een paar dagen opnieuw 
thuis. Maar wat als je de laatste jaren van 
je leven zo moet doorbrengen in de oude-
renzorg?”, vervolgt Trees Coucke.

Zo	mak	als	een	lam
In de scriptie van Lammens en Coucke 
staan nog voorbeelden. Zoals dat van 
een mevrouw die op 1 november naar 
het graf van haar dochter wil, maar niet 
mag omdat de instelling daarvoor niet 
verzekerd is. “Vreemd, want in andere 
instellingen kan dat wel”, meent Coucke. 

vorming

sTimul wil zorg zonder routine
hoe voelt het als bejaarde in een rusthuis verzorgd te worden? in het zorgethisch lab sTimul in Moorsele 

wrijven zorgverleners zich de ogen uit. twee dagen en een nacht lang worden ze er behandeld als  
rusthuisbewoners. een baanbrekend concept waarvoor binnen- en buitenlandse belangstelling bestaat. 

“hier ontdekken velen dat ze sommige zaken al jaren fout aanpakken”, zegt directeur trees coucke.
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“En als je dan ziet hoe er met het verdriet 
van die mevrouw wordt omgegaan… Die 
dame weent en wat zegt de verzorgende? 
‘Je moet niet wenen. Ik kan daar niet te-
gen.’ Einde discussie. Die verzorgende 
beschermt gewoon zichzelf. Omdat ze dat 
probleem geen plaats kan geven, omdat 
ze zich niet gesteund voelt, of om welke 
reden ook. Daarna is die verzorgende 
wel bij ons gekomen om te zeggen dat 
ze met die mevrouw in zat. Ze weet dat 
er iets scheelt, maar op het moment dat 
het moet, kan ze geen steun geven. Ook al 
omdat ze daarover botste met haar hoofd-
verpleegkundige. Dan begrijp ik best dat 
als ze nog eens zoiets meemaakt, ze op-
nieuw zo reageert.”

Om dergelijke situaties te verhelpen, is 
in 2007 sTimul ontstaan: een samenwer-
king tussen ouderenzorg en onderwijs. 
Uniek aan sTimul zijn de inleefsessies die 
het organiseert: tweedaagse ervaringen 
voor zowel studenten als zorgverleners 
(verpleegkundigen, zorgkundigen, poets-
hulpen, ergotherapeuten, animatoren, 
kinesisten…), waarbij de studenten in de 
rol van de zorgverleners kruipen en de 
zorgverleners in de huid van de rusthuis-
bewoners.
“Het mag verbazen, maar we kunnen 
zorgverleners hiervoor enthousiasmeren. 
De meesten beseffen wel dat er bepaalde 
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Ann Lammens en Trees Coucke: “De meeste zorgverleners beseffen wel dat er bepaalde 
zaken beter kunnen, maar hun ogen gaan pas echt open als ze het aan den lijve ervaren.”

“Verstrikt in routine van andere  
verpleegkundigen” dacht te hebben voor de manier waarop 

ze met mensen omgaat. “Vaak gaat het 
om details: hoe je een kamer binnen-
stapt, hoe je iemand aanspreekt… Tijdens 
je opleiding leer je dat ook, maar als je 
stage loopt, geraak je algauw verstrikt in 
de routine van andere verpleegkundigen. 
Tijdens je stage neem je wat andere, meer 
ervaren, verpleegkundigen doen meestal 
zonder veel vragen over. Ook wat ze even-
tueel fout doen. Zo kweek je gewoontes 
die niet altijd in het belang van de patiënt 
zijn.”
Volgens Ann-Sophie hebben de medewer-
kers van sTimul haar zeer goed begeleid 
in die bewustmaking. “Na de inleefsessie 
hebben we gepraat over onze ervaringen 
en konden we die vergelijken met die van 
de verpleegkundigen die we twee dagen 
lang verzorgd hebben als rusthuisbewo-
ners. Na zo’n ervaring denk je wel twee 
keer na over hoe je iemand verzorgt en 
wat je tegen iemand zegt.”

Ann-Sophie Bultynck kroop als studente 
in de huid van rusthuisverpleegkundige.

“Tijdens mijn laatste jaar als student heb 
ik op school gewerkt aan een eigen rust-
huisconcept, met een eigen visietekst en 
al wat daarbij komt kijken. Toen dat klaar 
was, hebben we dat bij sTimul twee da-
gen lang in de praktijk kunnen toepas-
sen. We wisten op voorhand dat het niet 
om echte patiënten ging. Maar of we daar 
directieleden of andere verpleegkundigen 
zouden aantreffen, was niet duidelijk”, 
herinnert Ann-Sophie Bultynck zich.

Als laatstejaarsstudent verpleegkunde 
kreeg ze dit voorjaar, samen met haar 
medestudenten, de opdracht twee dagen 
en een nacht lang zorg te dragen voor 
een tiental rusthuisbewoners, een rol die 
gespeeld werd door echte verpleegkundi-
gen. Zes maanden later werkt Ann-Sophie 
zelf als verpleegkundige, een job waar ze 
dankzij haar sTimul-ervaring een nieuwe 
kijk op heeft gekregen.
Bij sTimul leerde Ann-Sophie meer aan-

zaken beter kunnen, maar hun ogen gaan 
pas echt open als ze het aan den lijve er-
varen”, vertelt Trees Coucke. “Het doel 
van de inleefsessies is dat zorgverleners 
nadenken over hoe ze zorg geven en wat 
voor een effect dat heeft op de persoon 
die ze verzorgen – om daarna terug te  

keren naar het werkveld met meer aan-
dacht voor wat men wel of niet doet.”

Twee keer per week ontvangt sTimul een 
groep zorgverleners die bereid is om zich 
te laten verzorgen zoals zij voor anderen 
zorgen. De meeste deelnemers komen uit 



“Op dag twee verschrompelde  
mijn zelfbeeld”

Rusthuisdirecteur Hans De Clerck liet zich  
twee dagen verzorgen als rusthuisbewoner.

In het woon- en zorgcentrum Sint-Anna 
in Wingene is deelnemen aan een sTimul-
inleefsessie een essentieel onderdeel van 
het vormingsaanbod. Inmiddels heeft 
twee derde van het personeel er een ses-
sie opzitten.
“We hebben ooit intern vorming gegeven 
over zorgzaamheid. De positieve reacties 
hebben mij ertoe aangezet om nog een 
stapje verder te gaan”, vertelt directeur 
Hans De Clerck.

teur zich daaraan nog openlijk. Maar 
op dag twee was er al berusting. “Tot 
mijn eigen verbazing maakte zich een 
gelatenheid van mij meester. Ik zal 
het maar ondergaan en niet te veel 
protesteren, dacht ik. Des te vlugger 
ben ik weer alleen in mijn kamer. Je 
kan gerust zeggen dat mijn zelfbeeld 
grotendeels verschrompelde. En ik 
was daar nog maar twee dagen.”
Net omdat al heel wat personeels- 
leden van Sint-Anna een gelijkaardige 
sTimul-ervaring achter de rug hebben, 
wordt er in het woon- en zorgcentrum 
extra gewerkt aan een menselijke zorg. 
“Niet dat hier alles optimaal verloopt 
op dat vlak”, zegt de Clerck, “maar 
dankzij sTimul worden zorgethische  
situaties sneller bespreekbaar. Het  
taboe rond de zorgpraktijk leeft nu 
minder.”

Die stap ging richting sTimul, een project 
waar De Clerck intussen een hevige sup-
porter van is, zeker nadat hij het project 
aan den lijve heeft ervaren. “Eerst ging 
het me vooral om de voorbeeldfunctie. 
Als ik mijn medewerkers de opdracht geef 
om naar sTimul te gaan, is het goed dat ik 
hen voorga, dacht ik.”
Tijdens zijn inleefsessie ontdekte De 
Clerck zelf dat het niet altijd evident is 
om in een rusthuis te wonen. “Van de 
eerste dag word je geconfronteerd met 
zaken waarvan je schrikt: je geduld wordt 
geregeld op de proef gesteld, de tijd gaat 
langzaam, anderen maken keuzes voor 
jou. Ook een hele dag in een rolwagen zit-
ten zonder een andere houding te krijgen, 
is bijzonder lastig. Bovendien leef je met 
het besef dat er op elk moment iemand je 
kamer kan binnenlopen. Het voelde alsof 
ik mijn dagelijks leven zelf niet meer in 
handen had en ook privacy werd algauw 
een relatief begrip.”
De eerste dag ergerde de rusthuisdirec-

de ouderenzorg, maar er is ook interesse 
van psychiatrische ziekenhuizen en geri-
atrische ziekenhuisafdelingen. “Na twee 
dagen denken die allemaal hetzelfde: 
ik ga vanaf nu wel een afdekdeken ge-
bruiken, wel kijken als er iemand belt, 
wel meteen iemand van het toilet halen 
in plaats van een kwartier te wachten… 
Want zoals ik hier behandeld word, dat is 
niet leuk”, aldus Ann Lammens.

Zelfs de meest assertieve deelnemers, die 
’s ochtends nog vastbesloten zijn de las-
tige uit te hangen, veel lawaai te maken 
en voortdurend om aandacht te vragen, 
zijn na een dag zo mak als een lam. “Hier 
hangt dan dezelfde stilte die je in heel wat 
woon- en zorgcentra opmerkt”, zegt Ann 
Lammens. “Ouderen hebben nu eenmaal 
niet de gewoonte feedback te geven over 
wat ze wel en niet leuk vinden aan de 
manier waarop ze verzorgd worden, want  
’s anderendaags zijn ze opnieuw afhan-
kelijk van dezelfde mensen.”

Ook de deelnemers aan de sTimul-inleef-
sessies geven toe dat hun leven plots zo 
sterk bepaald werd door anderen, dat ze 

zich al snel nestelden in hun afhankelijke 
positie. “Al na dag één vragen de mees-
ten niet meer dan het strikt noodzakelijke 
zoals eten en naar het toilet gaan. De be-
hoefte om eens een babbeltje te slaan, 
wordt algauw aan de kant geschoven”, 
weet Ann Lammens.

Meer	dan	techniek
Goede zorg is meer dan techniek. Als ou-
deren over goede zorg spreken, denken ze 
vooral aan aandacht, respect, waardering 
en beleefdheid. “En geef toe, is het nu 
echt zo moeilijk om mevrouw van Doren 
te zeggen in plaats van Zulmatje”, vraagt 
Trees Coucke.

“Het is niet omdat je tachtig bent dat je 
met een verkleinwoord wil worden aan-
gesproken”, vindt ook Ann Lammens. 
“Maar blijkbaar zit dat er ingebakken.  
We merken dat hier ook. Onze simu- 
lanten komen toe en praten met elkaar 
op een zeer normale, volwassen manier. 
Maar vanaf het moment dat de sessie 
begint, start de verkleutering. Er is nie-
mand die hen zegt dat ze dat zo moeten 
doen, hé. Neen, ze hebben dat zo gezien  

tijdens hun stage en men aapt maar na.”

“Ook docenten leren hier veel bij”, weet 
Lammens. “Voor hen is een goede zorg-
verlener meestal iemand die zijn technie-
ken en interventies onder de knie heeft. 
Uiteraard is dat een vereiste, maar hier 
ontdekken ze dat al wat daar bijkomt ook 
belangrijk is. En dat daaraan meer aan-
dacht moet worden besteed, tijdens de 
stagebegeleiding bijvoorbeeld.”

Een en ander is volgens Trees Coucke ook 
te wijten aan de manier waarop het ver-
pleegkundige beroep gepromoot wordt. 
“Verpleegkunde wordt steevast voorge-
steld als een hoogtechnologisch beroep. 
Maar die techniek is misschien maar 10 % 
van het werk Er lopen zeer veel mensen 
rond met een goede, zorgende houding, 
die daardoor worden afgeschrikt. Het is 
hoogtijd dat er opnieuw meer aandacht 
komt voor wat verpleegkunde nog is: een 
beroep met veel aandacht en respect voor 
de patiënt. Is dat minder rendabel? Ja. 
Maar minder belangrijk? Neen.”

WV
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 “Ik werk al 23 jaar als psychiatrisch ver-
pleegkundige, altijd al hier in Duffel, 
maar wel op verschillende afdelingen. 
Tijdens mijn studies wou ik eigenlijk al-
gemeen verpleegkundige worden. Omdat 
ik tijdens mijn stages vond dat er in een 
algemeen ziekenhuis te weinig aandacht 
ging naar het psychische aspect van het 
ziek zijn, heb ik me daarna nog een jaar 
gespecialiseerd in de psychiatrische ver-
pleegkunde. Dat leek me de beste me-
thode om het anders aan te pakken. In 
tegenstelling tot nu was het toen evenwel 
niet zo gemakkelijk om een job in de ver-
pleegkunde te vinden. Dus ben ik toch 
beginnen te werken in een psychiatrisch 
ziekenhuis.
Zonder spijt. Want hoe langer ik deze job 
doe, hoe leuker ze wordt. Als pas afgestu-
deerde moest ik nog veel leren. Ik herin-
ner me dat ik wat jaloers was op verpleeg-
kundigen die al twintig jaar aan de slag 
waren: die wisten en konden al zoveel. 
Bij mij overheerste toen vooral een gevoel 
van onwetendheid en onzekerheid. Nu 
heb ik zelf al heel wat ervaring, wat mijn 
werk alleen maar boeiender maakt. Mo-
menteel werk ik op de opnameafdeling 
voor senioren. Dat is een afdeling met 
heel veel afwisseling, alleen al omdat er 
voortdurend nieuwe mensen binnenko-
men en elke patiënt een uitdaging op zich 
is.
Als psychiatrisch verpleegkundige word 
ik met verschillende ziektebeelden ge-
confronteerd: depressies, psychoses… 
Soms is een opname ook het gevolg van 
de decompressie na een samenloop van 
omstandigheden, zoals het verlies van 
een partner in combinatie met een ziekte. 
Dat maakt mensen kwetsbaar. In de psy-
chiatrie belanden is nooit evident, maar 
dat voor de eerste keer meemaken op la-
tere leeftijd, is dat zeker niet. Hetzelfde 
geldt voor de familie.
Wie met senioren werkt, weet dat daar 
niet alleen psychische maar ook medi-
sche en sociale aspecten bijhoren. Een 
kleine infectie bijvoorbeeld, kan bij onze 
patiënten enorm grote gevolgen hebben 
op andere vlakken. Wat ik spijtig vind, 
is dat mensen denken dat je uitgeblust 
mag zijn als je op deze afdeling wil wer-

Werken met ouderen geeft je energie

MarleeN claeyS, pSychiatriSch verpleegkuNDige iN pZ SiNt-NorbertuS iN Duffel

ken. Dat klopt niet. Om je werk goed te 
doen, moet je net over heel wat energie 
en enthousiasme beschikken. We hebben 
bijvoorbeeld heel wat depressieve patiën-
ten op onze afdeling. Die vergen niet al-
leen veel aandacht, ze zitten dikwijls ook 
zeer complex in elkaar. Vaak moet je heel 
goed zoeken om het exacte probleem te 
vinden. Eenvoudig is dat niet, maar dat 
krijg je aan de buitenwereld maar moei-
lijk uitgelegd.

Werken met senioren is om diverse rede-
nen prettig. De grootste voldoening haal 
ik uit het contact met mijn patiënten. Ze 
hebben levenservaring, veel te vertellen 
en zijn meestal ook zeer dankbaar. Niet 
dat dat altijd hoeft uitgesproken te wor-
den, maar senioren zullen daar vlugger 
iets over zeggen dan jonge mensen.
De laatste jaren is de manier van werken 

wel veranderd, vooral als gevolg van de 
toegenomen regelgeving. We hebben 
meer administratief werk, er zijn meer 
richtlijnen voor onze uurroosters… Onze 
autonomie wordt beperkt, terwijl die in 
de psychiatrie altijd vrij groot is geweest. 
De leeftijd van de gemiddelde patiënt ligt 
nu ook een stuk lager dan vroeger. Tege-
lijk duren behandelingen minder lang, 
vanuit de visie dat patiënten zo snel mo-
gelijk weer de draad van hun leven moe-
ten opnemen. Je voelt dus wel dat alles 
wat sneller moet.
Als verpleegkundige wil ik bijblijven. Een 
aantal jaar geleden heb ik een brugoplei-
ding gevolgd om mijn A1-diploma te ha-
len. Daarvoor was ik A2. En de voorbije 
zes jaar heb ik deeltijds de opleiding zie-
kenhuiswetenschappen gevolgd. Wat ik 
daarmee ga doen, weet ik nog niet. Ik heb 
het vooral uit interesse gedaan.”

moment- 
opname
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Pleidooi voor  
innovatie en maatschappelijk debat

Dankzij innovatie en research zijn er voortdurend nieuwe en veelal  
betere medische technieken en behandelwijzen beschikbaar. Maar zijn  

ze toegankelijk en betaalbaar voor iedereen? De jongste weken konden we  
in de pers de standpunten lezen van diverse actoren: artsen, verzekeraars,  

onderzoekers. gedelegeerd bestuurder peter Degadt van Zorgnet vlaanderen  
pleit voor het investeren in innovatie en voor een breder, maatschappelijk  

draagvlak bij het maken van keuzes in de gezondheidszorg.

opinie

De Britse microbioloog Alexander Fle-
ming ontdekte in 1928 dat zich per toeval 
een schimmel had gevormd naast zijn 
“gekweekte” bacteriën. In de omgeving 
van de schimmel bleken de bacteriën niet 
te groeien. Op deze manier werd een bac-
teriedodend middel ontdekt. Pas in 1940 
slaagde men erin de schimmel te isoleren, 
en kon de “penicilline” massaal worden 
ingezet in de bestrijding van infecties. In 
1967 voerde dokter Christian Barnard in 
het Groote Schuurziekenhuis in Kaapstad 
de eerste harttransplantatie uit op een 
mens. Op zich was dit een spectaculaire 
doorbraak, maar wellicht belangrijker 
is dat door deze gedurfde actie de hart-
chirurgie in het algemeen een enorme 
sprong voorwaarts maakte. Het zijn twee 
voorbeelden van spectaculaire successen 
in de moderne geneeskunde, die sinds-
dien voor miljoenen patiënten het ver-
schil maken tussen leven of sterven.

We moeten er ons bewust van zijn dat de 
gezondheid van een bevolking groten-

deels bepaald wordt door factoren zoals 
voeding, hygiëne, huisvesting, sociale 
verhoudingen en het milieu. Toch heeft 
ook de moderne gezondheidszorg een 
enorme meerwaarde te bieden. Die meer-
waarde uit zich o.m. in fijnere diagnostiek  
(bv. dankzij scanners), performantere 
technieken (bv. endoscopische of robot-
geassisteerde chirurgie, brachytherapie), 
betere medicatie voor somatische en psy-
chische ziekten, betere pijnbestrijding, 
snellere revalidatie en genezing van de 
patiënt. De steeds performantere medi-
sche technologie confronteert ons trou-
wens met ethische grenzen en vragen 
over de zinvolheid van sommige behan-
delingen.

Ook vandaag boekt de medische techno-
logie verdere vooruitgang. Maar er zijn 
verschillen met de “goede tijd” van pio-
niers zoals Fleming en Barnard. De ver-
betering is reëel, maar het zijn niet altijd 
even grote stappen voorwaarts in verge-
lijking met vroeger. De nieuwe mogelijk-

keuZeS iN De geZoNDheiDSZorg

“Een maatschappelijk debat is de  
enige juiste manier om legitimiteit  

te verwerven en de bevolking  
bereid te vinden om bij te dragen  

tot een solidair systeem.”
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heden richten zich veelal tot een kleinere 
populatie, waardoor de kostprijs per een-
heid relatief hoog is. Denk bijvoorbeeld 
aan een nieuw geneesmiddel voor 500 pa-
tiënten. Bovendien zijn de verbeteringen 
meestal niet het gevolg van toevalstref-
fers zoals bij Fleming, maar het resultaat 
van jarenlang labeur van wetenschappe-
lijke equipes (bv. het medicijn voor lever-
lijders van prof. Nevens, zie De Standaard 
van 21/08/20009). Ten slotte zijn er ook 
veel mislukkingen, tot frustratie van de 
onderzoekers en vooral van de geldschie-
ters (bv. de ontstekingsremmer Vioxx die 
uit de markt werd gehaald).

Toch zijn we met z’n allen heel tevreden 
dat een heupoperatie vandaag veel min-
der ingrijpend verloopt dan vroeger, wat 
een snelle revalidatie mogelijk maakt. Of 
dat we na een oogoperatie voor cataract 
nog dezelfde dag terug naar huis kunnen. 
Ook vinden we het normaal dat de beste 
techniek wordt gehanteerd, de beste im-
plantaten worden gebruikt (bv. stents bij 
hart- en vaatheelkunde of synthesemate-
riaal bij orthopedie), en de beste medica-
tie bij kankerbestrijding. We vinden dat 
medeburgers die chronisch ziek zijn, of 
nood hebben aan psychologische of psy-
chiatrische ondersteuning, recht hebben 
op de best beschikbare zorg.
 
Het debat over de terugbetaling van medi-
sche kosten speelt zich vandaag dan ook 
in andere termen af dan we gewoon zijn. 
Het budget van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering staat onder druk. De kosten-
stijgingen worden veroorzaakt door meer 
medische activiteit, als gevolg van een 

verouderende bevolking, door de toege-
nomen (maar dure) mogelijkheden op 
medisch-technologisch vlak, en door een 
betere bezoldiging van de medewerkers 
in de gezondheidszorg. De vraag is hoe 
we tot goede maatschappelijke keuzes 
kunnen komen.

Laat ons om te beginnen even stilstaan 
bij drie valkuilen.
De eerste valkuil is dat het probleem van 
de betaalbaarheid wordt doorgeschoven 
naar de zorgverstrekker. Voor een bepaal-
de aandoening is er een nieuwe, aantoon-
baar betere behandelwijze (een nieuw 
medicijn, materiaal, toestel, techniek…) 
beschikbaar. Dat is een gegeven. Maar 
wat gebeurt er wanneer de patiënt zich 
die nieuwe behandeling financieel niet 
kan veroorloven? Als de overheid – of “de 
maatschappij” – hier geen keuzes maakt, 
dan zijn het uiteindelijk de artsen en de 
ziekenhuizen die het dilemma, oog in oog 
met de patiënt, moeten oplossen. 

Een tweede valkuil is dat de betaalbaar-
heid van de ziekteverzekering wordt om-
schreven als een technisch probleem, dat –  
mits wat correcties hier en daar – onder 
de betrokken actoren kan worden opge-
lost. We pleiten er integendeel voor om 
de alternatieven helder voor te stellen 
en de keuzes maatschappelijk te legiti-
meren.

De innovatie fnuiken door defensief gedrag 
is een derde ontwijkingsmechanisme. 
We schuiven de kosten voor ons uit, en 
ontmoedigen innovatie. Zo lopen we in 
vergelijking met andere landen jarenlang 

achterop bij de registratie, erkenning, en 
terugbetaling van nieuwe behandelwijzen.

Hoe moet het dan wél? Wij zijn het niet 
gewoon een maatschappelijk debat te 
voeren over keuzes in de gezondheids-
zorg. Toch is precies dat debat de enige 
juiste manier om legitimiteit te verwerven 
en de bevolking bereid te vinden om bij te 
dragen tot een solidair systeem.
Hoe moeten we omgaan met innovatie?  
Vanuit het oogpunt van sociale rechtvaar-
digheid zou het een collectief nadeel zijn 
indien innovatie wordt afgeremd. Daar 
zouden rijkere en armere medeburgers 
nadeel bij hebben. We moeten dus ruimte 
creëren voor innovatie en marges blijven 
inbouwen voor onderzoek, ontwikkeling 
en eerste toepassingen. Moeten we dul-
den dat we een geneeskunde met twee 
snelheden ontwikkelen, de beste tech-
nieken voor de rijkere patiënten? Nee, 
dat kunnen we evenmin aanvaarden. We 
doen inspiratie op bij  de bekende filosoof 
John Rawls die stelt dat iedereen gelijke 
kansen moet krijgen. Ongelijke behande-
ling  tussen mensen is voor Rawls slechts 
aanvaardbaar wanneer ze ten goede komt  
aan mensen die het minder getroffen heb-
ben in het leven en extra ondersteuning 
nodig hebben om hun kansen te benut-
ten.  
Daarom moeten we prioriteit geven aan 
toepassingsdomeinen die naar goede 
verwachting deel kunnen worden van het 
collectieve systeem. 

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder  
Zorgnet Vlaanderen
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Onsterfelijk China, Hedendaags China, 
Kleurrijk China en China en de wereld.
Elk thema heeft een eigen hoofdtentoon-
stelling. Grote blikvanger is de expositie 
“Zoon van de hemel” in het Paleis voor 
Schone Kunsten. Deze tentoonstelling in 
het thema Onsterfelijk China belicht Chi-
na’s glorierijke verleden. De opdracht van 
de tentoonstelling is ambitieus: ongeveer 
250 werken moeten maar liefst vijftig eeu-
wen beschaving vertegenwoordigen.
Naast tentoonstellingen bevat het pro-
gramma ook voorstellingen van o.m. 
Shanghai Peking Opera Troupe, Guang-
dong Modern Dance Company, China 
National Acrobatic Troupe, evenals con-
certen van het China National Traditional 
Orchestra en de Hanggai Band.
Er is ook een literatuurluik en een film-
luik. Een theehuis aan de voet van de 
Kunstberg wordt van 15 september tot 14 
februari het epicentrum van het festival. 
Naast folders, programma’s en catalogi 

met themadagen en themaroutes, vind 
je gegarandeerd je gading. Zo zijn er the-
madagen rond de liefde (31 okt.), de klas-
sieken (1 nov.), zelfredzaamheid (7 nov.), 
geschiedenis (8 nov.) en wetenschap  
(11 nov.).
De Boekenbeurs, dat is ook lezingen, 
debatten en signeersessies. Ook gezond-
heid en welzijn komen een aantal keer 
aan bod. Zo presenteert dr. Luc Beaucourt 
op 1 november zijn nieuwe boek Dokter 
100% op de Boekenbeurs. Op 4 novem-
ber kan je naar de voorstelling van het 
boek Autisme en contextblindheid van  
Peter Vermeulen. Diezelfde dag stelt Manu 
Keirse zijn jongste boek Kinderen helpen 
bij verlies voor. Voorts worden onder meer 
nieuwe boeken over hoogbegaafdheid, 
ADHD, logopedie, CVS, een gezonde le-
vensstijl, stoppen met roken, acupunc-
tuur en geheugentechnieken voorgesteld.
Maar uiteraard hoeft de boog niet altijd 
gespannen te staan. De Boekenbeurs, dat 
is ook literatuur, poëzie, strips, kinder- en 
jeugdboeken, noem maar op. Voor de kin-
deren is er een Kidz-programma met au-
teurs die voorlezen, theater, workshops 
enz.

Boekenbeurs lonkt

De Boekenbeurs, dat is ook lezingen, debatten en signeersessies.
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Europalia ontdekt China
Europalia	viert	dit	 jaar	zijn	40ste	ver-
jaardag	 en	 doet	 dat	 met	 glans.	 Van	
8	 oktober	 2009	 tot	 14	 februari	 2010	 is	
China	gastland.	Zowat	50	tentoonstel-
lingen	 en	 450	 evenementen	 bieden	
een	 blik	 op	 de	 fascinerende	 cultuur	
van	een	immense	beschaving.

Het programma Europalia China wordt 
onderverdeeld in vier grote thema’s:  

Van	 zaterdag	 31	 oktober	 tot	 en	 met	
woensdag	 11	 november	 vindt	 in	 ant-
werp	 expo	 de	 jaarlijkse	 Boekenbeurs	
plaats.	 Omdat	 het	 dan	 ook	 herfstva-
kantie	 is,	 worden	 de	 kinderen	 extra	
verwend.	Maar	ook	voor	de	volwasse-
nen	 is	 er	 opnieuw	 een	 stevig	 en	 aan-
trekkelijk	randprogramma.

107 standhouders presenteren in antwerp 
expo om en bij de 60.000 boeken. Wie het 
meteen een beetje duizelt: geen nood, 
want dankzij het uitgekiende programma 

Het volledige programma en alle prakti-
sche informatie vind je vanaf 6 oktober 
terug op www.boekenbeurs.be.

Vrijkaarten
Zorgnet Vlaanderen heeft 5 keer 2 vrij-
kaarten voor de Boekenbeurs (waarde: 
8 euro per kaart). Iets voor jou? Stuur 
dan een mailtje met je naam en adres 
naar Chris Teugels op ct@zorgnetvlaan-
deren.be. De gelukkigen krijgen de toe-
gangskaarten thuis toegestuurd.

Vrijkaarten
Zorgnet Vlaanderen heeft 5 keer 2 vrijkaar-
ten voor de tentoonstelling “Zoon van de 
hemel” in het Paleis voor Schone Kun-
sten. Interesse? Stuur dan een mailtje met 
je naam en adres naar Chris Teugels via  
ct@zorgnetvlaanderen.be. De winnaars 
krijgen de kaarten thuis toegestuurd.

vind je er een schat aan informatie over 
China, de Chinese cultuur en tradities. Je 
kunt er ook genieten van een kopje thee 
en enkele Chinese specialiteiten.

Alle informatie over Europalia China vind 
je op www.europalia.be.



     Drie dagen vorming van topkwaliteit 
     op Expo 60+
     Op 7, 8 en 9 oktober 2009 biedt Expo 60+ u meer dan 50 seminaries van 
     topkwaliteit - mét bijscholingsattest. Bekijk meteen het seminarieprogramma 
     op www.expo60plus.be en schrijf u vandaag nog in.
     Hieronder alvast een greep uit het aanbod.

Krachtlijnen van het nieuwe woon-zorgdecreet
Seminarie 5 door Minister Jo Vandeurzen, woensdag 7 oktober, 11.45 - 12.45 u.

     Innovatie in de ouderenzorg: management op de rand van chaos?
     Seminarie 16 door Katrien Verleye, woensdag 7 oktober, 15.30 - 16.30 u.

     De ruit van klantgerichtheid in de zorg
     Seminarie 25 door Beli De Meyer, donderdag 8 oktober, 11.30 - 12.30 u.

     Dementie: een (docu)soap? Voorstelling project ‘Pluk de Dag’
     Seminarie 33 door Herman Wauters en Hilde Stroobants, 
     donderdag 8 oktober, 14.45 - 15.45 u.

     Druk, druk, druk ...
     Zelfmanagement voor zorgmanagement
     Seminarie 46 door Patrick Laisnez, vrijdag 9 oktober, 13.30 - 14.30 u.

     Meer info?
     www.expo60plus.be of 0900 00 585 (min. € 0,50/ minuut)
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“Het uitroepen van een pandemie bete-
kent niet dat de ziekte erger is geworden, 
het wil enkel zeggen dat de ziekte de hele 
wereld treft.”
De Morgen, 11 juni 2009

“We hebben niet zoveel ervaring met be-
ginnende pandemieën, omdat we ze tot 
tien jaar geleden wellicht niet eens op-
merkten.”
De Morgen, 22 mei 2009

“In het ergste geval zullen de scholen hun 
deuren moeten sluiten. In het beste geval 
zullen de meeste mensen er maar weinig 
van merken.”
Het Laatste Nieuws, 4 juli 2009

“Het goede aan die hele heisa is dat men-
sen even geschrokken zijn: “Oeioei, van 
griep kun je doodgaan.” Ja. Elk jaar ster-
ven er duizend mensen in ons land aan 
griep. In een honderdtal dagen tijd. Dat 
zijn er tien per dag, maar daar maken we 
niets van.”
De Standaard, zaterdag 11 juli 2009

“Elk jaar in november hangen de jour-
nalisten aan de lijn. “Is de griep al in het 
land?” Daar zitten mensen blijkbaar op 
te wachten, terwijl het helemaal niet zo 
belangrijk is. Wat ik daaruit leer? Ook al 
is de struggle for life voorbij en zijn onze 
basisbehoeften vervuld, ergens diep in 
ons zit toch nog de nood om altijd maar 
te piekeren.”
De Standaard, zaterdag 11 juli 2009

“Crisismanagement ligt me. Ik vind het 
leuk om beslissingen te nemen op basis 
van dertig procent van de gegevens die je 
eigenlijk nodig hebt om dat comfortabel 

sPIeGelInG

Een saus van  

Mexicaanse griep

opinie

professor viroloog Marc van ranst 
coördineert als interministerieel 

commissaris influenza de aanpak 
van de grieppandemie in ons land. 

Met zijn no nonsense aanpak 
en dito uitspraken haalde hij de 

voorbije maanden ettelijke keren 
de pers. een kleine bloemlezing, 

chronologisch geordend.

te kunnen doen. Vergelijk het met spoed-
chirurgie: misschien haalt de patiënt het, 
misschien niet, maar je hebt in elk geval 
iets ondernomen.”
De Standaard, zaterdag 11 juli 2009

“We willen teruggaan naar een normale 
toestand zoals bij een wintergriep, maar 
dan in de zomer.”
Het Laatste Nieuws, 13 juli

“Ik hoorde dat je in de bus de stang om 
aan te steunen niet meer mag vastpakken. 
Ik neem vaak de bus in het Antwerpse en 
als je je niet vasthoudt, lig je op de grond. 
Het lijkt mij gevaarlijker de stang te los-
sen, dan om ze aan te raken.”
De Standaard, 17 juli 2009

“Als mensen ziek zijn, zal daar nu snel-
ler een saus van Mexicaanse griep over 
gegoten worden. Vanaf half september 
gaan we inderdaad een verhoging zien 
van ziektesymptomen, een deel daarvan 
zal te wijten zijn aan het A/H1N1-virus, de 
rest niet.”.
Gazet van Antwerpen, 17 augustus

“Het is best mogelijk dat we door de in-
grijpende maatregelen netto op minder 
sterfgevallen uitkomen dan met de sei-
zoensgriep. Dat betekent niet dat we de 
teugels mogen vieren. Een doorgedreven 
campagne blijft een noodzaak.”
De Standaard, 28 augustus 2009

“We weten dat de sanitaire installaties op 
vele scholen te wensen over laten. In een 
land waar ze zonnepanelen subsidiëren 
zou ik willen oproepen ook geld vrij te 
maken voor beter sanitair.”
De Standaard, 28 augustus 2009

Marc Van Ranst



Express Medical Antwerpen
T. 03 281 19 44 

Express Medical Brussels
T. 02 512 13 00 

Express Medical Charleroi
T. 071 53 52 86 

Express Medical Gent
T. 09 245 22 10 

Express Medical Kortrijk
T. 056 53 32 19 

Express Medical Leuven
T. 016 62 47 57 

Express Medical Liège
T. 04 220 97 50 

Express Medical Wavre
T. 010 23 84 11

www.expressmedical.be

De rekruteringsspecialist 
voor de medische en 
wetenschappelijke sector

Bent u op zoek naar een interimmedewerker om 
uw team te versterken? Hebt u nood aan steun om 
uw studentencontracten te beheren? Of zoekt u een 
partner voor uw rekrutering en selectie? Neem dan 
contact op met het Express Medical team in uw regio:

Ben je een enthousiaste (m/v) verpleegkundige, zorg-
kundige, medisch secretaresse, kinesitherapeut of 
andere zorgprofessional? Zoek je een nieuwe uit-
daging in de medische sector? Maak dan kennis met 
Express Medical! Ontdek jobaanbiedingen op jouw 
maat op www.expressmedical.be

Express Medical is dé referentie op het vlak van uitzendwerk, selectie en outsourcing binnen de gezondheids- en farma-
ceutische sector in België. Al 20 jaar zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden en het plaatsen van verpleegkundigen, 
(para)medisch en wetenschappelijk personeel.



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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