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Spiritualiteit in de zorg
Interview met Hilde Kieboom
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Peter Degadt

editoriaal

De	federale	begroting	is	goedgekeurd	en	
tegen	de	verwachtingen	in	is	de	gezond-
heidszorg	relatief	buiten	schot	gebleven.	
Zelfs	 de	 4,5%	 stijging	 van	 de	 uitgaven	
in	 de	 sociale	 zekerheid,	 iets	 wat	 velen	
al	 hadden	 opgegeven,	 is	 in	 principe	 be-
houden,	 al	 is	 het	 niet	 de	 bedoeling	 om	
die	 4,5%	 ook	 werkelijk	 op	 te	 souperen.	
Op	 het	 eerste	 gezicht	 alleen	 maar	 goed	
nieuws	dus	van	het	begrotingsfront.

Toch	heerst	bij	niemand	in	de	sector	een	
uitgelaten	 stemming.	 Integendeel.	 Velen	
vinden	deze	zachte	begroting	een	gemiste	
kans.	De	tijd	leek	immers	rijp	voor	enkele	
structurele	ingrepen,	de	sector	verwacht-
te	 dit.	 Dat	 fundamentele	 veranderingen	
nu	toch	uitblijven,	is	voor	sommigen	on-
begrijpelijk.

De	wereld	op	zijn	kop,	zo	lijkt	het	wel.	Als	
zelfs	 uit	 onverdachte	 hoek	 stemmen	 op-
gaan	om	meer	te	besparen	in	de	gezond-
heidszorg,	is	dat	een	belangrijk	teken	aan	
de	wand.

Zijn	 we	 dan	 niet	 tevreden	 dat	 de	 zorg	
behoed	blijft	voor		al	te	grote	begrotings-
inspanningen?	Natuurlijk	wel.	Het	ergste	
wat	 kon	 gebeuren	 waren	 lineaire	 bespa-
ringen	 in	 de	 gezondheidszorg.	 Lineaire	
besparingen	 zijn	 immers	 blinde	 ingre-
pen;	 ze	 dreigen	 onrechtvaardig	 te	 zijn.	
Zorgnet	 Vlaanderen	 heeft	 er	 altijd	 voor	
geijverd	dat	de	crisis	niet	op	de	patiënten,	
cliënten,	 de	 ziekenhuizen	 of	 de	 	 woon-
zorgcentra	 zou	 worden	 afgewenteld.	 De	
noden	zijn	groot	en	net	in	tijden	van	cri-
sis,	 wanneer	 de	 zwaksten	 onder	 ons	 ex-
tra	getroffen	worden,	moet	de	solidariteit	
overeind	 blijven.	 Recente	 studies	 	 tonen	
nog	maar	eens	aan	dat	de	crisis	veel	men-
sen	het	water	aan	de	lippen	brengt.	Arme	
mensen,	 maar	 ook	 meer	 en	 meer	 land-	

Het debat gaande houden

genoten	 met	 een	 gemiddeld	 inkomen,	
slagen	 er	 vandaag	 al	 niet	 of	 nauwelijks	
meer	 in	 om	 noodzakelijke	 gezondheids-
zorgen	te	betalen.

Wat	moet	er	dan	wel	gebeuren?	Het	beleid	
van	vandaag	mag	geen	hypotheek	leggen	
op	de	gezondheidszorg	voor	de	volgende	
generaties.	 Ons	 systeem	 is	 onaangepast	
en	ondoorzichtig	geworden	en	bevat	veel	
inefficiënties.	 Ook	 de	 besluitvorming	
verloopt	 in	 achterkamertjes.	 De	 	 finan-
ciering	 beloont	 zij	 die	 historisch	 gezien	
veel	kregen	en	niet	zij	die	met	bescheiden	
middelen	 kwaliteit	 leveren.	 Daarom	 zal	
Zorgnet	 Vlaanderen	 blijven	 ijveren	 voor	
een	 transparant,	 efficiënt	 en	 billijk	 ge-
zondheidsbeleid	dat	slim	en	consequent	
investeert	waar	nodig	en	tegelijk	maatre-
gelen	neemt	om	uitwassen,	verspillingen	
en	 onverantwoorde	 uitgaven	 de	 wereld	
uit	 te	 helpen.	 Daarom	 is	 het	 belangrijk	
dat	 we	 het	 debat	 blijven	 voeren,	 niet	 al-
leen	 onder	 ‘specialisten’,	 maar	 liefst	
maatschappelijk	 zo	 breed	 mogelijk.	 Nu	
de	 druk	 van	 de	 begrotingsbesprekingen	
wat	weg	is,	kan	het	debat	in	alle	sereniteit	
worden	 voortgezet.	 Alleen	 in	 overleg	 en	
met	een	groot	maatschappelijk	draagvlak	
kunnen	we	tot	een	beleid	komen	dat	een	
toegankelijke,	 kwaliteitsvolle	 en	 betaal-
bare	zorg	garandeert,	vandaag	maar	ook	
in	de	toekomst.

Peter Degadt, 
gedelegeerd bestuurder



‘De raaDpleging’ in beelD

AZ Sint-Blasius  
opent de deuren voor kunst

Prentenboek stimuleert  
communicatie  
met kinderen

AZ Sint-Lucas Gent en uitgeverij Cla-
vis stelden op 21 oktober het nieuwe 
prentenboek Lucas en de fotodokter 
voor. Met het boek wil het ziekenhuis 
kinderen beter voorbereiden op een 
bezoekje aan de radiologie.

Communicatie	 op	 kindermaat	 is	 niet	
eenvoudig,	 zeker	 niet	 in	 ziekenhuizen.	
Toch	moet	hier	de	nodige	aandacht	aan	
worden	 besteed.	 Hoe	 beter	 kinderen	
voorbereid	 zijn,	 hoe	 minder	 angstig	 ze	
zich	voelen	en	hoe	vlotter	het	onderzoek	

of	 de	 behandeling	 verloopt.	 Daarom	
nam	 anesthesiste	 dr.	 Birgitte	 Vange-
huchten	 enkele	 jaren	 geleden	 het	 initi-
atief	 voor	 het	 boek	 Lucas en de slaap-
dokter.	Het	boek	is	in	de	boekhandel	te	
koop,	maar	dankzij	enkele	sponsors	kan	
AZ	Sint-Lucas	het	gratis	aanbieden	aan	
alle	 kinderen	 die	 in	 de	 dagkliniek	 be-
handeld	 moeten	 worden.	 Het	 initiatief	
werd	 zo	 positief	 geëvalueerd	 dat	 vorig	
jaar	 beslist	 werd	 om	 ook	 een	 prenten-
boek	te	maken	over	het	thema	medische	
beeldvorming.

kort

In	 rusthuis	 Het	 Park	 Neeroeteren	 in	
Maaseik	 zijn	 op	 15	 oktober	 de	 werken	
aangevat	 voor	 een	 uitbreiding	 van	 het	
zorgcentrum.	Het	aantal	wooneenheden	
neemt	 toe	 met	 24	 ruime	 kamers,	 dat	 is	
een	 capaciteitsuitbreiding	 van	 zowat	
40%.	 De	 kamers	 meten	 ongeveer	 27m²	
en	beschikken	over	alle	modern	comfort.	

Voor	 de	 derde	 keer	 organiseren	 het	
AZ	 Sint-Blasius	 Dendermonde	 en	 het	
S.M.A.K.	(Stedelijk	Museum	voor	Actuele	
Kunst)	samen	het	vijfjaarlijkse	kunstpro-
ject	Solo	Quint.	

In	 deze	 editie	 geven	 een	 vijftiental	 Bel-
gische	en	internationale	kunstenaars	hun	
eigen	kijk	op	‘De	raadpleging’.Emilio Lopez Menchero, Homme Bulle   

Solo	Quint	3	 loopt	nog	tot	en	met	13	de-
cember	 in	 het	 AZ	 Sint-Blasius,	 Kroon-
veldlaan	 50,	 Dendermonde.	 U	 kunt	 de	
tentoonstelling	 dagelijks	 vrij	 bezoeken	
van	 8u	 tot	 20u.	 Op	 diverse	 data	 worden		
nocturnes	 en	 matinees	 georganiseerd,	
met	 een	 geleid	 bezoek	 aan	 de	 ten-
toonstelling	 en	 met	 een	 receptie	 (zie		
www.azsintblasius.be,	rubriek:	nieuws).

Net	als	het	eerste	boek	bestaat	Lucas en 
de fotodokter	uit	twee	delen.	Het	eerste	
deel	bevat	een	fijn	verhaal	voor	kinde-
ren,	dat	met	correcte	afbeeldingen	een	
kennismaking	met	de	medische	beeld-
vorming	 biedt.	 Het	 tweede	 deel	 is	 een	
soort	van	bijsluiter.	Hierin	wordt	achter-
grondinformatie	 gegeven	 voor	 ouders	
en	leerkrachten	die	het	verhaal	met	het	
kind	doornemen.

Lucas en de fotodokter, Birgitte Vange-
huchten en Stefan Boonen, illustraties 
Pauline Oud, uitgeverij Clavis.

lucas en De fotoDokter

Het Park Neeroeteren 
breidt uit

Ze	worden	ondergebracht	in	twee	nieuw	
te	bouwen	vleugels	achter	het	bestaande	
gebouw.	 Daarnaast	 wordt	 ook	 het	 cen-
traal	gelegen	volume	uitgebreid,	waar	de	
eet-	en	ontspanningsruimtes	zich	bevin-
den.	Het	Park	Neeroeteren	wil	de	nieuwe	
infrastructuur	 in	het	najaar	van	2010	in	
gebruik	nemen.
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In AZ Sint-Lucas werd onlangs het prentenboek Lucas en de foto- 
dokter voorgesteld aan een kritisch publiek van jonge kinderen.



De	trefdag	CAW-CGG	van	14	mei,	waarvan	
Zorgnet	 Vlaanderen	 medeorganisator	
was,	gaf	de	aanzet	tot	de	nieuwe	website	
www.samenwerkingcawcgg.be.
Daarop	 staat	 informatie	 over	 de	 samen-
werkingsprojecten	tussen	CAW	en	CGG	in	
de	verschillende	werkingsgebieden.

Welzijnszorg start nieuWe campagne

Werk armoede weg 

Voor	 de	 trefdag	 CAW-CGG	 sloegen	 Zorg-
net	 Vlaanderen,	 de	 Federatie	 van	 Dien-
sten	 voor	 Geestelijke	 Gezondheidszorg	
(FDGG)	en	het	Steunpunt	Algemeen	Wel-
zijnswerk	(SAW)	de	handen	in	elkaar.	Na	
deze	 trefdag	 werd	 aan	 alle	 samenwer-
kingsprojecten	op	het	veld	naar	meer	in-

formatie	 gevraagd	 over	 hun	 initiatieven.	
Die	 inlichtingen	 werden	 gebundeld	 en	
opgenomen	op	een	nieuwe	website.	

Op	de	homepage	van	de	nieuwe	website	
vindt	u	de	initiatieven	per	provincie,	met	
telkens	minstens	één	contactpersoon.

WWW.samenWerkingcaWcgg.be

Nieuwe website samenwerking CAW en CGG  

Meer jobs, met een volwaardig loon 
en op maat van mensen in armoede. 
Dat is in een notendop de inhoud van 
de nieuwe campagne ‘Werk armoede 
weg’ van Welzijnszorg. 

1,5	miljoen	Belgen	leven	met	een	armoe-
derisico.	Ook	al	is	een	job	de	beste	garan-
tie	 om	 uit	 de	 armoede	 te	 geraken,	 toch	
zijn	ook	werkende	mensen	soms	arm.	Bo-
vendien	 hebben	 mensen	 die	 niet	 (meer)	
kunnen	 werken	 eveneens	 recht	 op	 een	
inkomen.	

Wenst	u	Welzijnszorg	 te	steunen	 in	haar	
strijd	tegen	armoede?	
–	 Hang	dan	een	campagneaffiche	op	die	u	

kunt	bestellen	via	www.welzijnszorg.be.

–	 Teken	 het	 contract	 van	 Welzijnszorg	
en	 haar	 partners	 voor	 waardig	 werk	
en	 een	 leefbaar	 inkomen.	 Bezorg	 de	
handtekeningen	 voor	 9	 januari	 2010	
aan	 Welzijnszorg	 zodat	 de	 organisa-
tie	 daarmee	 naar	 de	 federale	 en	 de	
Vlaamse	overheid	kan	stappen.

–	 Doe	 mee	 aan	 de	 actie	 ‘Soep	 op	 de	
Stoep’,	 waarbij	 onder	 meer	 organisa-
ties,	bedrijven	en	scholen	zelfgemaak-
te	soep	verkopen.	De	opbrengst	van	de	
soep	gaat	naar	de	150	projecten	en	100	
lokale	 Welzijnsschakels	 die	 armoede	
bestrijden.

–	 Loop	op	27	december	mee	in	hartje	Leu-
ven.	 Laat	 je	 sponsoren,	 of	 steun	 Wel-
zijnszorg	rechtstreeks	via	000-0000003-
03,	met	de	mededeling	‘corrida	wzz’.

Bij het doorgeven van de fakkel
In	2010	wordt	het	Algemeen	Psychiatrisch	Ziekenhuis	Sint-Lucia	
300	 jaar,	 wat	 voor	het	 nodige	 feestgedruis	 zal	 zorgen.	 Boven-
dien	geven	zowel	de	algemeen	directeur	als	de	hoofdgeneesheer	
de	 fakkel	 door,	 een	 uniek	 moment	 voor	 enige	 reflectie	 en	 een	
vooruitblik.
Ter	gelegenheid	daarvan	organiseert	het	APZ	Sint-Lucia	op	4	de-
cember	een	seminarie.	Daarbij	komen	verscheidene	sprekers	aan	
bod,	onder	 wie	 prof.	 dr.	 Kurt	 Audenaert	 over	 de	 ‘Toekomst	 van	
neuronen,	receptoren	en	beeldvorming	in	de	psychiatrie’	en	prof.	
em.	 Jean-Jacques	 Cassiman	 over	 ‘Genetica	 en	 genomica:	 een		
revolutie	 voor	 de	 geneeskunde	 en	 de	 psychiatrie?’	Afscheid-
nemend	hoofdgeneesheer	dr.	Eugeen	De	Bleeker	voert	eveneens	
het	woord.	Minister	Jo	Vandeurzen	sluit	het	seminarie	af.	

Het	 seminarie	 vindt	 plaats	 op	 4	 december	 van	 10u30	 tot	 18u30	
in	het	APZ	Sint-Lucia.	Inschrijven	vóór	28	november.	Meer	infor-
matie	 vindt	 u	 op	 de	 website	 van	 Zorgnet	 Vlaanderen	 (rubriek:	
events).

Alle informatie vindt u op www.welzijns-
zorg.be.
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Personeelsnieuws

Sinds	 1	 oktober	 is	 Catherine	 Zenner	
stafmedewerker	 pers	 en	 communi-
catie	van	Zorgnet	Vlaanderen.	U	kunt	
haar	 bereiken	 op	 tel.	 02	 507	 01	 72	 of	
via	e-mail	cz@zorgnetvlaanderen.be.

Wouter	Decat	heeft	Zorgnet	Vlaande-
ren	verlaten.	Vanuit	de	staf	GGZ	heeft	
Wouter	jarenlang	meegewerkt	aan	de	verdere	uitbouw	
van	de	professionele	dienstverlening	aan	de	residen-
tiële	 en	 ambulante	 voorzieningen.	 Na	 bijna	 vijf	 jaar	
inzet	als	stafmedewerker	wenst	Wouter	terug	te	keren	
naar	de	gedrevenheid	van	het	concrete	werkveld	in	het	
UPC	 Sint-Kamillus	 in	 Bierbeek.	 Zorgnet	 Vlaanderen	
wenst	hem	veel	succes	toe.



Peter Degadt: “Ik pleit voor een grondig,  
collectief debat. Het alternatief is namelijk dat  

we alles op zijn beloop laten en vrij spel  
geven aan commerciële initiatieven die  

zorg bieden aan wie het kan betalen.”

De federale begroting is rond. even zag het ernaar uit dat er hard bespaard zou  
moeten worden in de gezondheidszorg. ondanks de moeilijke budgettaire situatie  

blijft de groeinorm van 4,5 procent echter behouden. er zijn zelfs enkele nieuwe  
initiatieven mogelijk. toch is het interessant om de vraag eens hardop te stellen aan  

enkele deskundigen: moet er bespaard worden in de gezondheidszorg, en zo ja, waar?  
gedelegeerd bestuurder peter Degadt neemt stelling voor zorgnet Vlaanderen.

Nood aaN breed maatschappelijk draagvlak
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De	 groeinorm	 van	 4,5	 procent	 lag	 danig	
onder	vuur,	maar	bleef	dan	toch	overeind.	
Een	deel	van	het	geld	wordt	echter	niet	uit-
gegeven	maar	gaat	naar	het	toekomstfonds.	
Vanaf	2012	kan	dat	fonds	worden	gebruikt	
om	 de	 extra	 uitgaven	 in	 de	 gezondheids-
zorg,	 onder	 meer	 door	 de	 vergrijzing,	 te	
betalen.	Een	ander	deel,	350	miljoen	euro,	
wordt	 gebruikt	 om	 het	 evenwicht	 van	 de	
sociale	zekerheid	te	verbeteren.
De	 nieuwe	 initiatieven	 kosten	 305	 mil-
joen.	Bijna	80	miljoen	daarvan	gaat	naar	
het	beter	betalen	van	verpleegkundigen,	
meer	 bepaald	 voor	 de	 oncomfortabele	
avonduren	 en	 voor	 wie	 een	 bijzondere	
beroepstitel	 spoeddienst,	 geriatrie	 of		
oncologie	behaald	heeft.
Toch	 wordt	 in	 2010	 voor	 201	 miljoen	 be-
spaard.	De	geneesmiddelenindustrie	moet	
65	 miljoen	 bijdragen.	 In	 de	 medische	
beeldvorming	 en	 de	 klinische	 biologie	
wordt	100	miljoen	bespaard.

Moet er bespaard worden in de  
gezondheidszorg?
Neen.	De	wettelijk	voorziene	budget-
ten	 moeten	 in	 de	 gezondheidssector	
blijven.	 Om	 de	 sociale	 zekerheid	 in	
stand	 te	 houden	 zullen	 de	 burgers	
langer	 gezond	 en	 geïnteresseerd	 aan	
het	 werk	 moeten	 blijven.	 Dat	 vergt	
optimale	 preventieve	 en	 curatieve		
geneeskunde	voor	elkeen.	

Waar kan worden bespaard in  
de gezondheidszorg?
Het	 geld	 kan	 adequater	 worden	 be-
steed.	 Het	 wordt	 nu	 verkwist	 door	
opbod	 tussen	 de	 zuilen.	 Inrichtende	

Gezondheidszorg  
is maatschappelijke keuze

debat

honoreerd	worden,	zowel	in	‘care’	als	
in	‘cure’.	Investeringen	in	en	begelei-
ding	van	zorgverleners	om	informatie-
technologie	 te	 bevorderen	 bij	 gege-
vensoverdracht	 onder	 zorgverleners	
in	een	veilige	omgeving	zijn	cruciaal.	

Dr. Marc Moens, ondervoorzitter Belgische  
Vereniging van Artsensyndicaten BVAS

(ziekenhuis)machten	willen	alles	overal;	
de	meeste	artsen	willen	onderling	afspra-
ken	 maken.	 Te	 veel	 structuren	 financie-
ren	 op	 federaal	 en	 gemeenschapsniveau	
is	 verspilling	 en	 levert	 versnipperde,	
niet-bruikbare	 gegevens	 op.	 Forfaitaire	
betalingen	 zonder	 kwaliteitsmeting	 en	
-controle	zijn	weggegooid	geld.	Slank	de	
Mexicaanse	 legers	 af:	 humane	 zorg	 ver-
eist	meer	volk	op	de	werkvloer	en	minder	
kaders	 in	 de	 vele	 ‘wetstraten’	 van	 ons		
gezondheidslandschap.	

Waar kan niet worden bespaard in de 
gezondheidszorg?
Correct	uitgevoerde	zorg	moet	correct	ge-

Hoe	 moeten	 we	 deze	 begroting	 beoor-
delen?	 Peter	 Degadt	 is	 alvast	 heel	 ge-
nuanceerd:	 “We	 leven	 in	 een	 land	 waar		
11	 miljard	 euro	 rente	 wordt	 betaald.	 Het	
lopende	 tekort	 bedraagt	 23	 à	 24	 miljard	
euro	op	jaarbasis.	Dat	is	ongeveer		even-
veel	 als	 het	 volledige	 gezondheidszorg-
budget	 van	 één	 jaar.	 Als	 we	 bovendien	
rekening	houden	met	de	hypothesen	over	
de	 economische	 groei	 en	 de	 tewerkstel-
ling	van	de	vergrijzingscommissie,	dan	is	
het	onze	eerste	plicht	om	orde	 te	schep-
pen	 in	onze	financiële	huishouding.	Het	
is	van	het	grootste	belang	dat	we	ook	in	de	
toekomst	de	solidariteit	tussen	ziek	en	ge-
zond,	arm	en	rijk,	werkende	en	werkloze	
kunnen	 garanderen.	 Als	 bedrijven	 geen	
tewerkstelling	creëren,	dan	zitten	we	met	
een	 gigantisch	 probleem,	 ook	 voor	 onze	
sociale	zekerheid.	Wat	is	de	meest	sociale	
houding?	Vandaag	op	sociaal	vlak	zoveel	
mogelijk	proberen	in	de	wacht	te	slepen?	

Of	ook	rekening	houden	met	morgen?	We	
mogen	niet	kortzichtig	zijn.

Dat	 gezegd	 zijnde:	 kan	 er	 bespaard	 wor-
den	 in	 de	 gezondheidszorg?	 Ik	 denk	 van	
wel.	Vooral	op	het	gebied	van	efficiëntie	en	
performantie.	Ons	regelgevend	apparaat	is	
een	 handicap.	 De	 bevoegdheden	 zijn	 ho-
peloos	versnipperd,	waardoor	de	beleids-
voering	 allesbehalve	 efficiënt	 verloopt.	
Een	staatshervorming	moet	hiervoor	een	
oplossing	 brengen.	 Het	 kan	 allemaal	
veel	 eenvoudiger:	 het	 RIZIV,	 de	 FOD,	 de	
Vlaamse	Gemeenschap…	Dat	is	toch	van	
het	goede	te	veel?	Ook	in	de	geneeskunde	
kan	 allicht	 nog	 bespaard	 worden,	 bij-
voorbeeld	 in	 de	 nodeloze	 diagnostische	
onderzoeken.	 Een	 elektronisch	 patiën-
tendossier	dat	voor	alle	artsen	raadpleeg-
baar	is,	kan	hier	soelaas	bieden.”
“Als	we	het	over	de	grond	van	de	zaak	wil-
len	hebben”,	vervolgt	Peter	Degadt,	“dan	
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Moet er bespaard worden in de  
gezondheidszorg?
Mij	 lijkt	 het	 van	 primordiaal	 belang	
dat	 het	 maatschappelijk	 draagvlak	
van	 de	 ziekteverzekering	 als	 zodanig	
intact	blijft,	evenals	de	wil	om	die	te	
financieren.	 Het	 risico	 van	 de	 vele	
symbooldiscussies	 van	 de	 voorbije	
weken	 over	 ‘de	 wettelijke	 groeinorm	
van	4,5%’,	is	dat	het	maatschappelijk	
draagvlak	 over	 de	 financiering	 van	
de	 werkelijke	 behoeften	 aangetast	
wordt.	 In	 tijden	 van	 belangrijke	 eco-
nomische,	budgettaire	en	 tewerkstel-
lingsproblemen	kan	je	niet	doen	alsof	
besparingen	te	vermijden	zijn.

Waar kan worden bespaard in de 
gezondheidszorg?
Ik	zal	me	beperken	tot	de	eigen	sector.	

Leo Neels, algemeen directeur pharma.be

moeten	 we	 een	 breed	 maatschappelijk	
debat	aangaan.	Daarvan	ben	ik	overtuigd.	
Als	er	bijvoorbeeld	een	nieuw	geneesmid-
del	beschikbaar	is,	dat	ontzettend	duur	is	
en	 maar	 voor	 250	 patiënten	 een	 oplos-
sing	 biedt:	 hebben	 die	 patiënten	 daar	
dan	recht	op	of	niet?	Als	we	met	zijn	allen	
vinden	 van	 wel,	 omdat	 we	 morgen	 mis-
schien	zelf	een	van	die	250	patiënten	zul-
len	zijn,	dan	moeten	we	de	consequenties	
aanvaarden.	 Kost	 de	 gezondheidszorg	 te	
veel?	Dat	is	een	maatschappelijke	keuze.	
Als	 we	 dat	 maatschappelijk	 debat	 kun-
nen	voeren,	dan	weet	ik	zeker	dat	de	wil-
lingness	 to	 pay,	 de	 bereidheid	 om	 bij	 te	
dragen	 bij	 de	 bevolking,	 zal	 toenemen.	
We	hebben	vandaag	meer	dan	ooit	nood	
aan	 die	 legitimatie	 vanuit	 de	 bevolking.	
Maar	 in	 de	 praktijk	 wordt	 dat	 debat	 uit	
de	weg	gegaan.	De	hete	aardappel	wordt	
doorgeschoven	naar	de	individuele	zorg-
verstrekker	die	moet	beslissen	wat	kan	en	
wat	niet	kan	in	een	bepaalde	situatie.	Ik	
pleit	 voor	 een	 grondig,	 collectief	 debat.	
Het	alternatief	is	namelijk	dat	we	alles	op	
zijn	 beloop	 laten	 en	 vrij	 spel	 geven	 aan	
commerciële	initiatieven	die	zorg	bieden	
aan	wie	het	kan	betalen.	Neen,	dan	geef	
ik	 de	 voorkeur	 aan	 solidariteit,	 gelegiti-
meerd	 door	 een	 breed	 maatschappelijk	
draagvlak.	 Vergeten	 we	 ook	 niet	 dat	 de	
patiënt	 in	ons	 land	al	26%	uit	eigen	zak	

Voor	 pharma.be	 kan	 budgettaire	 ruimte	
worden	 gecreëerd	 in	 de	 post-octrooi-
periode.	 We	 hebben	 daarover	 een	 over-
eenkomst	gesloten	met	de	ziekenfondsen,	
die	 hebben	 voorgesteld	 om	 81	 miljoen	
euro	van	in	totaal	231	miljoen	euro	bespa-
ringen	in	de	geneesmiddelensector	te	leg-
gen.	Wij	vonden	dat	disproportioneel	veel	
voor	een	sector	die	slechts	12,8%	van	de	
uitgaven	vertegenwoordigt.
Waar	 ook	 kan	 worden	 bespaard,	 zijn		
‘de	 politieke	 dada’s’:	 de	 puur	 politiek		
gedefinieerde	voorkeurtjes,	waarvoor	niét	
werd	overlegd	met	de	zorgverstrekkers	of		
ziekenfondsen	 en	 partners	 in	 de	 ziekte-
verzekering.

Waar kan niet worden bespaard in de 
gezondheidszorg?
Ik	 ben	 van	 oordeel	 dat	 men	 het	 effect	

van	 besparingen	 onderschat.	 Men	
houdt	 de	 mythe	 aan	 dat	 we	 aan	 alle		
medische	 behoeften	 nog	 altijd	 goed	
en	correct	kunnen	beantwoorden.
Er	 is	 een	 beter	 gezondheidsresultaat	
mogelijk	dan	hetgeen	we	nu	bereiken.	
Naast	 de	 gezondheidsoutput	 zijn	 er	
ook	de	economische	effecten:	een	op	
de	 acht	 Belgen	 werkt	 in	 de	 gezond-
heidssector.	De	sector	creëert	dus	ook	
welvaart,	 naast	 gezondheid.	 Het	 de-
bat	moet	met	die	parameters	rekening	
houden.

betaalt.	Dat	is	naar	Europese	maatstaven		
relatief	veel.	Dat	de	overheid	alles	betaalt,	
klopt	dus	hoegenaamd	niet.”

Kiezen voor kwaliteit
De	 geneesmiddelenindustrie	 komt	 ook	
geregeld	in	het	vizier	als	er	bespaard	moet	
worden	in	de	gezondheidszorg.	“Ik	wil	mij	
niet	uitspreken	over	hoeveel	pilletjes	aan	
welke	 patiënt	 of	 cliënt	 voorgeschreven	
mogen	 worden,”	 stelt	 Peter	 Degadt.	 “Ik	
ben	daarin	geen	expert.	Mijn	boodschap	
aan	de	farmasector	is	dat	we	nauwer	zou-
den	 moeten	 samenwerken.	 Bijvoorbeeld	
op	 het	 vlak	 van	 distributie	 van	 genees-
middelen	 in	 ziekenhuizen	 en	 woon-	 en	
zorgcentra.	 De	 manier	 van	 verpakken,	
initiatieven	 van	 klinische	 farmacie,	 de	
ontwikkeling	 van	 op	 maat	 gesneden	 in-
formaticatoepassingen:	het	zijn	allemaal	
terreinen	waar	de	zorginstellingen	en	de	
geneesmiddelenindustrie	 de	 krachten	
zouden	kunnen	bundelen.	Zowel	de	over-
heid,	de	farmasector,	de	zorginstellingen	
als	de	patiënten	hebben	erbij	te	winnen.	
Met	 Zorgnet	 Vlaanderen	 willen	 we	 meer	
en	 meer	 die	 keuze	 voor	 kwaliteit	 bena-
drukken.	Vandaar	ook	ons	pleidooi	voor	
een	onafhankelijk	accrediteringssysteem	
voor	de	zorgvoorzieningen.”
Ook	 wat	 het	 beleid	 van	 minister		

Onkelinx	 betreft,	 reageert	 Peter	 Degadt	
genuanceerd.	“Zelfs	al	ben	je	het	niet	al-
tijd	met	haar	keuzes	eens,	je	moet	haar	op	
zijn	minst	nageven	dat	ze	keuzes	durft	te	
maken	 en	 doelstellingen	 vooropstelt.	 De	
besparingen	 die	 ze	 voorstelt	 zijn	 relatief	
beperkt.	 Ze	 zet	 zich	 in	 voor	 de	 herwaar-
dering	 van	 de	 verpleegkundigen,	 onder	
meer	met	een	toeslag	voor	oncomfortabe-
le	avonduren	en	bijzondere	beroepstitels,	
en	met	een	correctere	vergoeding	van	de	
anciënniteit.	Ook	haar	plannen	voor	een	
herijking	van	de	nomenclatuur,	met	meer	
waardering	 voor	 de	 intellectuele	 presta-
ties	 van	 pediaters,	 gynaecologen,	 endo-
crinologen…	 zijn	 toe	 te	 juichen.	 Dat	 de	
kamersupplementen	voor	 tweepersoons-
kamers	 afgeschaft	 worden,	 is	 voor	 Zorg-
net	Vlaanderen	aanvaardbaar,	maar	dan	
willen	we	dat	ook	de	ereloonsupplemen-
ten	 op	 tweepersoonskamers	 verdwijnen.	
Die	 ereloonsupplementen	 blijven	 een	 al	
te	gemakkelijk	achterpoortje	voor	artsen	
om	besparingen	op	de	klinische	biologie	
en	de	medische	beeldvorming	op	de	rug	
van	de	patiënt	af	te	schuiven.”
Ondertussen	blijkt	uit	de	recente	MAHA-
studie	 wel	 dat	 de	 ziekenhuizen	 het	 op	
financieel	 vlak	 helemaal	 niet	 zo	 slecht	
doen.	 “Opgepast	 met	 voorbarige	 conclu-
sies”,	 aldus	 Peter	 Degadt.	 “De	 MAHA-	
studie	 bewijst	 vooral	 dat	 de	 ziekenhuis-
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Guy Peeters, algemeen 
secretaris Socialistische  

Mutualiteiten

Moet er bespaard worden in de  
gezondheidszorg?
Wij	zijn	voorstander	van	een	doelma-
tige	 gezondheidszorg,	 waarbij	 elke	
euro	 op	 de	 juiste	 manier	 aangewend	
wordt.	 Dus	 ja,	 wij	 vinden	 dat	 er	 be-
spaard	moet	worden	waar	er	nutteloze	
uitgaven	 of	 onverklaarbare	 uitgaven-
verschillen	zijn,	of	waar	op	een	goed-
kopere	 manier	 dezelfde	 zorgkwaliteit	
bereikt	kan	worden.	

Waar kan worden bespaard in de 
gezondheidszorg?
–	 Uit	eigen	onderzoek	blijkt	dat	som-

mige	 ziekenhuizen,	 zelfs	 voor	 ba-
nale	 ingrepen,	 systematisch	 een	
operatie-assistent	 factureren.	 An-
dere	 ziekenhuizen	 doen	 dat	 veel	
minder.	

–	 Een	 KCE-studie	 toonde	 aan	 dat	
een	 rusthuispatiënt	 gemiddeld	 8	
geneesmiddelen	per	dag	slikt,	met	
uitschieters	 tot	 22	 per	 dag.	 Zonder	
mij	 uit	 te	 spreken	 over	 individuele	

Moet er bespaard worden in de ge-
zondheidszorg? 
De	gezondheidszorg	moet	op permanente 
basis waakzaam	zijn	voor	onterechte	uit-
gaven	om	de	evolutie	van	de	geneeskunde	
en	innovatie	mogelijk	te	maken.

Waar kan worden bespaard in de ge-
zondheidszorg?
De	permanente	doorlichting	van	de	‘effi-
ciëntie’	van	de	nomenclatuur	en	van	het	
bedrag	van	de	terugbetaling	is	een	abso-
lute	must.	Ter	illustratie	:
•	 Onnodige	 of	 voorbijgestreefde	 ver-

strekkingen	 (bijvoorbeeld	 EEG	 bij	
psychiatrische	 aandoeningen,	 herha-
lingen	 van	 beeldvorming	 of	 andere	
technische	 onderzoeken),	 materialen	
(zachte	halskraag	bij	nekpijn),	genees-

Pascal Mertens, directeur-generaal  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

middelen,…	 dienen	 uit	 het	 terugbeta-
lingssysteem	te	worden	geschrapt	om	
budget	vrij	te	maken	voor	nieuwe	me-
dische	technieken	en	producten.

•	 Noodzakelijke	transparantie:	
–	 Transparantie	in	de	prijzen	van	me-

dische	hulpmiddelen,	implantaten,	
prothesen	 en	 geneesmiddelen,	 en	
kennis	van	de	therapeutische	waar-
de	 van	 medische	 verstrekkingen	
zijn	absoluut	noodzakelijk.

–	 Transparantie	 betekent	 ook	 dat		
natura-prestaties	 van	 firma’s	 door	
het	 leveren	 van	 assistentie	 aan	
sommige	ziekenhuizen	niet	mogen	
doorgerekend	 worden	 in	 de	 pro-
ductprijs.

–	 Prijstransparantie	impliceert	ook	de	
scheiding	van	de	terugbetaling	van	

een	 product	 (zoals	 een	 orthese,	
stomamateriaal,	 een	 rolwagen)	
van	 de	 terugbetaling	 van	 een	
honorarium	voor	de	intellectue-
le	verstrekking.	Er	is	geen	reden	
om	de	intellectuele	acte	duurder	
te	maken	als	de	prijs	van	het	ma-
teriaal	stijgt.	

Waar kan niet worden bespaard in 
de gezondheidszorg?
Er	mag	zeker	niet	bespaard	worden	in	
de	sectoren	die	innoveren	in	het	voor-
deel	van	de	patiënt.	Om	de	patiënten	
te	laten	genieten	van	de	recentste	me-
dische	 kennis	 en	 technologie	 moet	
zelfs	extra	geld	worden	vrijgemaakt.

gevallen	zijn	deze	cijfers	toch	extreem	
hoog.

–	 We	moeten	af	van	de	idee	dat	iedereen	
alles	 moet	 hebben.	 Neem	 het	 voor-
beeld	 van	 de	 centra	 die	 erkend	 zijn	
voor	 robotchirurgie.	 Nederland	 doet	
het	met	2	centra,	in	België	hebben	we	
er	18,	waarvan	6	in	Oost-Vlaanderen.	

–	 Artsen	 moeten	 waar	 mogelijk	 goed-
kope	geneesmiddelen	voorschrijven.	

–	 e-Health	 zal	 leiden	 tot	 een	 betere		
informatie-uitwisseling	 en	 nutteloze	
onderzoeken	afremmen.

Waar kan niet worden bespaard in de 
gezondheidszorg?
Er	kan	niet	bespaard	worden	op	onze	basis-
principes:	 een	 kwaliteitsvolle,	 betaalbare	
en	 toegankelijke	 gezondheidszorg	 bieden	
voor	 iedereen.	 Dat	 betekent	 dat	 bespa-	
ringen	niet	afgewenteld	mogen	worden	op	
de	patiënten.	

besturen	geprofessionaliseerd	zijn	en	dat	
directies		en	medische	raden	heel	bewust	
met	 de	 beperkte	 middelen	 omgaan.	 Elk	
ziekenhuis	streeft	een	minimale	solvabi-
liteit	na	om	de	continuïteit	te	garanderen.	
Winstmarges	van	1%	stellen	niet	veel	voor,	
maar	het	feit	alleen	al	dat	ze	gehaald	wor-
den,	wijst	op	een	grote	verantwoordelijk-
heid	van	de	ziekenhuizen.	Wat	me	echter	
verontrust,	 zijn	 de	 desinvesteringen	 in	
gebouwen.	Het	VIPA	slabakt	en	de	instel-
lingen	hebben	onvoldoende	eigen	midde-
len.	We	blijven	dan	ook	aandringen	bij	de	
overheden	om	niet	te	besparen	op	inves-
teringen.	Vroeg	of	 laat	moet	al	die	infra-
structuur	 toch	 gebouwd	 of	 gerenoveerd	
worden.	Hoe	langer	we	wachten,	hoe	ho-
ger	het	kostenplaatje	zal	uitvallen.	Inves-
teren	in	bouwwerken	heeft	trouwens	een	
sterk	multiplicatoreffect	op	andere	secto-
ren.	 Ook	 de	 crisis	 mag	 dus	 geen	 excuus	
vormen,	wel	integendeel.”



iNterview met hilde kieboom over  
spiritualiteit iN de oudereNzorg

“laat me beginnen met te zeggen dat ouderen en zieken nergens zo goed behandeld  
en verzorgd worden als bij ons”, opent Hilde kieboom het gesprek. ze is voorzitter  
van de sint-egidiusgemeenschap en gaf op 7 oktober een conferentie over Spiritualiteit  
in de gezondheidszorg aan de k.u.leuven. Want er moet haar iets van het hart.  
“oud zijn is geen ziekte. Waarom krijgen ouderen dan vaak een ziekenhuisbehandeling?”

Hilde Kieboom: “Jongeren moeten  
leren en begrijpen dat ouderen liefde, 
zorg en aandacht nodig hebben.”
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Ik	 weet	 dat	 het	 een	 sterk	 beeld	 is,	 maar	
toch.	 Voor	 wat	 er	 toen	 gebeurd	 is,	 het	
afzonderen	 van	 melaatsen,	 zijn	 we	 heel	
gevoelig.	 Doen	 we	 met	 ouderen	 en	 zie-
ken	niet	iets	soortgelijks	door	ze	in	instel-
lingen	te	plaatsen?	Ja,	ze	worden	er	goed	
verzorgd	en	op	medisch	en	technisch	ge-
bied	doen	we	het	prima.	Maar	mensen	op	
die	 manier	 isoleren	 vind	 ik	 een	 gemiste	
kans	voor	onze	samenleving.

Taboe

Er zijn ook heel wat mensen die thuis 
vereenzamen. Die te weinig mobiel 
zijn om buiten te komen en zelden of 
nooit bezoek krijgen, behalve van de 
thuiszorg.
Het	 is	 inderdaad	 een	 maatschappelijk	
probleem.	 Ouderdom	 is	 een	 groot	 taboe	
in	onze	samenleving.	En	het	lijden	zeker.	
We	kunnen	er	niet	tegen.	We	kunnen	het	
geen	 plaats	 geven.	 Dat	 heeft	 te	 maken	
met	 de	 ontkerstening	 van	 de	 samenle-
ving,	maar	net	zo	goed	met	onze	presta-
tiegerichte	maatschappij.	We	zijn	zo	ma-
terialistisch	ingesteld.	Wie	maakt	nog	tijd	
vrij	voor	een	zieke	of	oude	mens?

Meer spiritualiteit is daar het juiste 
antwoord op?
Jezus	 zette	 de	 zieke	 altijd	 in	 het	 midden	
van	 de	 kring.	 Voor	 ons	 betekent	 het	 dat	
de	oudere,	de	zieke,	de	persoon	in	nood	
in	het	midden	van	de	samenleving	hoort.	
Niet	aan	de	rand	ervan,	ook	niet	als	dat	
in	een	mooi	instituut	is	waar	er	goed	voor	

“Ouderdom 
         is geen ziekte”

interview

Onze samenleving investeert te weinig 
in haar ouderen?
Er	 zijn	 blijkbaar	 middelen	 voor	 van	 al-
les	en	nog	wat.	Maar	als	het	om	ouderen	
gaat,	zegt	men	al	vlug	dat	iets	te	duur	is.	
Ik	vraag	me	af	waarom	oude	mensen	dat	
niet	 waard	 zijn.	 We	 moeten	 dit	 gevecht	
leveren.	Vergeet	niet	dat	we	allemaal	ooit	
oud	zullen	zijn.

U vergelijkt de situatie zelfs met het 
Molokaï van Damiaan.

hem	wordt	gezorgd.	Hij	moet	de	kans	krij-
gen	om	tussen	de	gezonden	en	de	jonge-
ren	te	leven.

De kloof tussen jong en oud, tussen 
ziek en gezond, is veel te groot?
Ja,	en	ook	hier	kunnen	we	iets	leren	van	
Damiaan.	Nog	voor	hij	zelf	melaats	was,	
sprak	 hij	 al	 van	 ‘wij,	 melaatsen’.	 Elke	
mens	heeft	behoefte	aan	een	ander.	Sterk	
en	zwak	zijn	geroepen	om	samen	te	leven	
en	elkaar	nodig	te	hebben.	Spiritualiteit	is	

       U pleit voor meer spiritualiteit in
     de zorg. Wat bedoelt u daar precies 
mee?
Onze	zorg	behoort	tot	de	beste	ter	wereld.	
Maar	we	vergrijzen	en	dat	plaatst	ons	voor	
grote	 uitdagingen.	 De	 meeste	 ouderen	
komen	 vroeg	 of	 laat	 in	 een	 rusthuis	 te-
recht,	waar	ze	nog	te	veel	als	ziekenhuis-
patiënten	behandeld	worden.	Ouderdom	
is	 nochtans	 geen	 ziekte.	 Het	 zou	 beter	
zijn	 als	 er	 meer	 geïnvesteerd	 werd	 in	 de	
thuiszorg,	waar	mensen	niet	zo	afgesne-
den	leven	van	de	rest	van	de	wereld,	van		
jongeren	ook.	Want	hoeveel	inspanningen	
men	ook	levert	om	rusthuizen	huiselijk	te	
maken,	de	structuur	blijft	doorgaans	die	
van	 een	 ziekenhuis.	 Elk	 leeft	 in	 zijn	 ka-
mer,	 met	 ziekenhuisbed,	 -kast	 en	 -tafel.	
Bovendien	gaat	de	meeste	aandacht	naar	
techniek	 en	 hygiëne.	 Zelfs	 de	 kwaliteits-
handboeken	van	de	overheid	hebben	het	
meer	over	de	grootte	van	de	kamers	en	de	
bereiding	van	het	voedsel	dan	over	hoe	er	
moet	worden	omgegaan	met	de	mensen.

Bent u niet te streng voor de woonzorg-
centra? Ondanks de beperkte midde-
len groeien tal van nieuwe initiatieven 
om presentie meer plaats te geven in 
de zorg.
Dat	 is	 inderdaad	 zo	 en	 daar	 ben	 ik	 blij	
om.	Ik	wil	ook	geen	steen	werpen	naar	de	
medewerkers	 in	de	 rusthuizen.	Maar	zo-
als	een	recent	onderzoek	nog	eens	beves-
tigde:	 liefst	 98%	 van	 de	 oudere	 mensen	
blijft	 liever	 thuis	wonen.	Dat	 is	 toch	een	
duidelijke	 boodschap?	 We	 moeten	 daar	
meer	gehoor	aan	geven.
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veelomvattend.	Het	is	de	manier	waarop	
we	 naar	 mensen	 kijken.	 Een	 spirituele	
blik	op	een	oudere	helpt	ons	om	niet	al-
leen	 de	 ouderdom	 te	 zien,	 maar	 ook	 de	
mens,	iemand	die	nog	dingen	wil	en	kan	
doen.	Hoe	vaak	worden	ouderen	in	rust-
huizen	niet	belemmerd	in	hun	verlangens	
door	 technische	 argumenten	 zoals	 ‘we	
zijn	daar	niet	voor	verzekerd’?

Ontmoetingen

Allicht zit ook de hoge werkdruk er 
voor iets tussen?
Dat	geloof	ik.	Ik	heb	veel	contact	met	per-
soneel	in	rusthuizen	en	de	werkdruk	ligt	
inderdaad	vaak	verschrikkelijk	hoog.	Wie	
alleen	 moet	 instaan	 voor	 dertig	 demen-
terende	 bejaarden,	 kan	 gewoonweg	 niet	
voldoende	 tijd	 maken	 voor	 die	 mensen.	
Dat	 typeert	 alweer	 hoe	 we	 over	 ouderen	
denken.	We	beschouwen	ouderen	te	veel	
als	 een	 probleem	 of	 een	 last.	 Iedereen	
die	 in	 de	 sector	 werkt	 kan	 het	 verschil	
helpen	maken.	Vaak	zit	het	hem	in	klei-
ne	 dingen:	 een	 luisterend	 oor,	 oprechte	
aandacht,	 een	 glimlach,	 wat	 warmte…	
De	 maatschappij	 moet	 meer	 investeren	
in	ouderen,	zodat	er	meer	mensen	aan	de	
slag	kunnen	in	de	zorg.	Alleen	zo	kunnen	
we	ouderen	de	aandacht	en	de	spirituele	
zorg	geven	waar	ze	als	mens	recht	op	heb-
ben.

“ziek en gezond, jong en oud, moeten elkaar  
kunnen ontmoeten. gelukkig bestaan er al heel  

wat mooie initiatieven.”

U pleit ook voor kleinere instellingen.
Als	 je	 nieuwe	 instellingen	 bouwt,	 houd	
je	 die	 inderdaad	 beter	 klein.	 Sommige	
rusthuizen	 werken	 met	 wooneenheden,	
maar	schaalvergroting	maakt	het	hoe	dan	
ook	altijd	minder	persoonlijk.	Je	hebt	veel	
minder	de	indruk	in	een	huiselijke	omge-
ving	 te	 wonen.	 Ik	 weet	 wel:	 kleinere	 in-
stellingen	realiseren	 is	niet	gemakkelijk.	
Het	is	niet	efficiënt,	niet	economisch,	niet	
betaalbaar.	Beleidsmakers	zeggen	wel	dat	
ze	 kleinschaligheid	 belangrijk	 vinden,	
maar	het	beleid	zelf	promoot	eerder	grote	
centra.	 Voor	 kleine	 projecten	 is	 het	 zeer	
moeilijk	om	aan	de	normen	te	voldoen.

Om meer spiritualiteit in de woonzorg-
centra te brengen wilt u er graag ont-
moetingsplaatsen van maken.
Ziek	 en	 gezond,	 jong	 en	 oud,	 moeten	 el-
kaar	 kunnen	 ontmoeten.	 Dat	 geldt	 niet	
alleen	voor	rusthuizen,	maar	ook	voor	zie-
kenhuizen	 en	 instellingen	 voor	 personen	
met	 een	 handicap	 of	 psychisch	 zieken.	
Dat	 is	 niet	 eenvoudig.	 Het	 betekent	 dat	
men	 tijd	 moet	 vrijmaken	 om	 vrijwilligers	
op	 te	 vangen,	 mensen	 die	 zich	 daar	 on-
baatzuchtig	voor	willen	inzetten.	Gelukkig	
bestaan	die	nog.	Zoals	er	gelukkig	ook	al	
heel	wat	mooie	initiatieven	van	rusthuizen	
zijn.	Waar	een	rusthuis	dicht	bij	een	lagere	
school	ligt,	kunnen	de	ouderen	een	uurtje	
per	week	leesoma’s	en	-opa’s	worden.	Ie-
dereen	 wint	 daarbij:	 de	 kinderen	 vinden	
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rust	bij	de	ouderen,	die	zich	op	hun	beurt	
opnieuw	 nuttig	 voelen.	 Bovendien	 is	 het	
belangrijk	 dat	 de	 jongeren	 van	 vandaag	
leren	en	begrijpen	dat	ouderen	liefde,	zorg	
en	aandacht	nodig	hebben.

Merkt u ook dat ouderen zelf ver- 
langen naar meer spiritualiteit?
Zeker.	 Onze	 Sint-Egidiusgemeenschap	
kent	vele	honderden	ouderen	in	rusthui-
zen.	Vaak	horen	we	hetzelfde	verhaal:	ze	
willen	 eigenlijk	 zo	 lang	 mogelijk	 thuis-
blijven.	Als	ze	dan	toch	naar	een	rusthuis	
moeten,	 verkiezen	 ze	 een	 zo	 huiselijk	
mogelijke	omgeving,	waar	ze	zich	nuttig	
kunnen	maken	en	iets	kunnen	betekenen	
voor	anderen.

Hoe kan iemand die in de zorgsector 
werkt daar concreet toe bijdragen?
Door	 mensen	 niet	 vast	 te	 pinnen	 op	 het	
probleem	dat	ze	hebben.	Als	iemand	met	
krukken	 loopt,	 betekent	 dat	 niet	 dat	 die	
persoon	niets	meer	kan.	Oude	mensen	be-
schikken	vaak	over	veel	meer	energie	dan	
dat	 wij,	 gezonde	 mensen,	 verwachten.	
Soms	 moeten	 we	 meer	 oog	 hebben	 voor	
kleine	persoonlijke	details:	iemand	die	be-
paalde	kleren	wil	aandoen,	zijn	haar	zo	of	
zo	wil	leggen,	bepaald	voedsel	wel	of	niet	
lust…	Al	die	dingen	die	je	voor	je	eigen	kin-
deren	of	ouders	zou	doen,	moeten	we	ook	
voor	de	bewoners	doen.	Als	we	ons	ervoor	
open	 stellen,	 blijkt	 heel	 vaak	 dat	 oudere	
mensen	nog	heel	wat	in	hun	mars	hebben.	
Ook	 fysische	 drempels	 kunnen	 met	 wat	
goede	wil	en	een	gezonde	dosis	spirituali-
teit	dikwijls	worden	overwonnen.	Oudere	
mensen	verdienen	onze	beste	aandacht	en	
onze	meest	nabije	zorg.

WV



samen- 
werking

Het groeiende belang  
van netwerken in de zorg

twee jaar geleden werd het for k-project in oost- en West-Vlaanderen boven de doopvont  
gehouden, met als opdracht de uitbouw van een forensisch zorgtraject voor justitiële jongeren  
met ernstige psychische of psychiatrische problemen. bijzonder aan dit project is dat de middelen 
binnen een samenwerkingsakkoord worden besteed. in West- en oost-Vlaanderen sloegen  
tien partners de handen in elkaar. samen richtten ze drie intensieve behandeleenheden op.  
zorgwijzer ging praten met coördinator van het therapeutisch project cedric kemseke en  
verantwoordelijke voor de brugfunctie lies Vandemaele.

cultuurveraNderiNg iN de praktijk: 
het For k-project

Cedric Kemseke en Lies Vandemaele slaan  
bruggen tussen zorginstellingen onderling  
en tussen zorg en justitie.
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vaak	komen	daar	nog	andere	problemen	
bij:	 een	 verstandelijke	 beperking,	 een	
acuut	 drugsprobleem,…	 Hierdoor	 zijn	
deze	 jongeren	 heel	 moeilijk	 te	 plaatsen	
in	een	aangepast	zorgaanbod.	In	overleg	
met	en	vertrekkende	vanuit	de	expertise	
van	alle	betrokken	hulpverleners	uit	ver-
schillende	 zorgdomeinen	 tekenen	 we	 op	
maat	 van	 elke	 jongere	 een	 haalbaar	 tra-
ject	uit.

Lies Vandemaele:	Vanuit	mijn	brugfunc-
tie	werk	ik	voor	dezelfde	doelgroep	jonge-
ren	 als	 Cedric,	 maar	 niet	 op	 individueel	
niveau.	Ik	faciliteer	het	overleg	tussen	de	
ziekenhuizen	en	de	CGG	enerzijds	en	de	
justitiële	 partners	 anderzijds:	 de	 jeugd-
consulenten,	de	jeugdrechters,	de	sociale	
dienst	van	de	rechtbank,	het	parket,…	We	
hebben	 regelmatig	 overleg	 en	 we	 orga-
niseren	 ook	 samen	 vormingsmomenten.	
Hoe	 beter	 we	 elkaar	 leren	 kennen,	 hoe	
beter	 we	 voor	 beide	 partijen	 werkbare	
afspraken	 kunnen	 maken.	 Bijvoorbeeld	
over	 het	 doorsturen	 van	 verslagen	 van	
de	CGG	naar	de	consulenten	op	de	jeugd-
rechtbank.

Cedric Kemseke:	 Eigenlijk	 is	 deze	 ma-
nier	 van	 werken	 vrij	 nieuw.	 De	 nadruk	
ligt	 veel	 meer	 op	 de	 ontwikkeling	 van	
netwerken	en	zorgtrajecten.	Door	de	mid-
delen	 niet	 langer	 enkel	 aan	 bedden	 of	
behandelplaatsen	 te	koppelen	maar	aan	
netwerkvorming	worden	de	middelen	op-
timaal	besteed.

Lies Vandemaele:	Er	zijn	uiteraard	nog	
extra	 middelen	 nodig	 voor	 bepaalde	
zorgvormen	 in	 het	 basisaanbod	 geeste-
lijke	 gezondheidszorg	 voor	 kinderen	 en		
jongeren.	Tegelijk	is	er	een	groep	jongeren	
die	als	het	ware	‘tussen	de	bedden	en	de	
stoelen’	valt.	En	net	die	jongeren	vormen	
ons	doelpubliek.	Wij	proberen	de	hiaten	
in	het	systeem	 in	kaart	 te	brengen	en	er	
een	antwoord	op	te	bieden.

Cedric Kemseke:	Het	intersectoraal	wer-
ken	 zorgt	 voor	 een	 grote	 meerwaarde.	
Hoe	beter	we	elkaar	en	elkaars	expertise	
kennen,	hoe	gemakkelijker	we	tot	oplos-

For	 K	 staat	 voor	 forensische	 kin-
der-	en	jeugdpsychiatrie.	Het	gaat	
om	 jongeren	 met	 psychiatrische	
stoornissen	 en	 een	 MOF	 op	 hun	
kerfstok	 –	 een	 als	 ‘misdrijf	 om-
schreven	feit’.	Deze	jongeren	wor-
den	door	de	jeugdrechter	voor	be-
handeling	doorverwezen	naar	de	
geestelijke	 gezondheidszorg.	 In	
de	zomer	van	2007,	in	de	nasleep	
van	 enkele	 jongerendelicten	 (in	
Brussel	op	Joe	Van	Holsbeek	en	in	
Antwerpen	door	Hans	Van	Them-
sche),	 maakte	 de	 federale	 over-
heid	middelen	vrij	voor	een	meer	
aangepaste	behandeling	van	deze	
jongeren.

Het	For	K-project	in	West-	en	Oost-
Vlaanderen	 wordt	 aangestuurd	
door	een	beleidscomité.	Dat	comi-
té,	 bestaande	 uit	 afgevaardigden	
van	 acht	 psychiatrische	 zieken-
huizen	 en	 een	 vertegenwoordi-
ger	 per	 provincie	 van	 de	 Centra	
voor	 Geestelijke	 Gezondheidszorg	
(CGG),	 sloot	 een	 samenwerkings-
akkoord.	 In	 drie	 ziekenhuizen	
werd	een	intensieve	behandeleen-
heid	(IBE)	opgestart:	in	PZ	Heilige	
Familie	 in	 Kortrijk	 (De	 Patio),	 in	
PC	Caritas	in	Melle	(De	Branding)	
en	in	PC	Sleidinge	(Yidam).

De	 andere	 betrokken	 ziekenhui-
zen	zijn	AZ	Sint-Lucas	in	Brugge,	
Kliniek	 Sint-Jozef	 in	 Pittem,	 PC	
Sint-Amandus	in	Beernem,	PC	Dr.	
Guislain	 in	Gent	en	het	UZ	Gent.	
De	sectoroverschrijdende	samen-
werking	 werd	 de	 nieuwe	 uitda-
ging	 voor	 twee	 medewerkers:		
Cedric	 Kemseke	 als	 coördinator	
van	 het	 therapeutisch	 project	 en	
Lies	Vandemaele	als	verantwoor-
delijke	voor	de	brugfunctie.

Tien partners  
bundelen de  
krachten in For K

“Eerst gaan we voorzichtig bij  

elkaar over het muurtje kijken,  

in een tweede fase gaan we ook 

enkele van die muurtjes slopen.”  

Cedric Kemseke

Cedric Kemseke:	 De	 intensieve	 behan-
deleenheden	 (IBE)	 hebben	 vier	 zorgop-
drachten.	 Ten	 eerste	 beschikt	 elke	 IBE	
over	 zeven	 bedden	 voor	 residentiële	
behandeling	 van	 jongeren	 met	 psychia-
trische	 problemen	 en	 een	 MOF-statuut.	
Elke	 eenheid	 heeft	 ook	 één	 bed	 voor		
crisis-nazorgbehandeling	 van	 ex	 IBE-	
cliënten.	 Er	 zijn	 ook	 twee	 crisisbedden	
voor	justitiële	cliënten	met	een	MOF/POS-
statuut.	POS-jongeren	hebben	(nog)	geen	
misdrijf	gepleegd,	maar	bevinden	zich	in	
een	 zorgwekkende	 problematische	 op-
voedingssituatie,	die	tussenkomst	van	de	
jeugdrechtbank	 vereist.	 	 Ten	 slotte	 heeft	
elke	IBE	ook	een	outreachopdracht.	Deze	
outreach	 kan	 nodig	 zijn	 in	 de	 voorzorg,	
bijvoorbeeld	 om	 een	 opname	 te	 vermij-
den	 of	 om	 de	 jongere	 te	 begeleiden	 tij-
dens	 de	 wachttijd	 voor	 hij	 opgenomen	
kan	worden.	Daarnaast	kan	outreach	ook	
in	 de	 nazorg aangewezen	 zijn,	 bijvoor-
beeld	bij	het	begeleiden	en	faciliteren	van	
de	 resocialisatie	 na	 een	 opname.	 Yidam	
in	Sleidinge	zit	in	een	specifieke	situatie:	
ze	nemen	POS-jongeren	op	in	de	gewone	
afdeling,	zonder	crisisbedden.

Lies Vandemaele:	Al	deze	projecten	zijn	
eigenlijk	 ontstaan	 als	 antwoord	 op	 de	
verzuchtingen	 van	 jeugdrechters,	 maar	
ook	van	de	gesloten	gemeenschapsinstel-
lingen	Bijzondere	Jeugdbijstand.	Deze	in-
stellingen	zijn	goed	uitgerust	voor	de	op-
vang	van	jongeren	met	een	MOF-statuut.	
Als	die	jongeren	daarbovenop	echter	ook	
een	psychiatrische	stoornis	hebben,	ont-
breekt	 het	 de	 gesloten	 instellingen	 aan	
mogelijkheden	 om	 gepaste	 begeleiding	
te	 bieden.	 De	 recente	 gebeurtenissen	
met	minderjarige	plegers	hebben	dit	pro-
bleem	nog	eens	in	de	verf	gezet.	In	2007	
droegen	 zij	 bij	 tot	 het	 ontstaan	 van	 een	
maatschappelijk	 draagvlak	 om	 hiervoor	
middelen	vrij	te	maken.	De	invulling	van	
deze	uitdaging	gebeurt	door	het	beschre-
ven	samenwerkingsverband	van	acht	zie-
kenhuizen	en	alle	West-	en	Oost-Vlaamse	
CGG.	Cedric	werkt	als	coördinator	van	het	
therapeutisch	 project	 op	 casusniveau,	
terwijl	 ik	 vanuit	 mijn	 brugfunctie	 op		
casusoverstijgend	niveau	werk.

Tussen bedden en stoelen

Cedric Kemseke:	 Concreet	 bestaat	 mijn	
taak	 erin	 om	 voor	 individuele	 jongeren	
het	overleg	te	organiseren	tussen	verschil-
lende	sectoren.	Het	gaat	om	jongeren	die	
moeilijk	door	een	enkele	zorgvorm	te	hel-
pen	zijn.	Ze	hebben	justitiële	problemen,	
ze	hebben	een	psychiatrische	stoornis	en	



singen	komen	voor	knelpunten.	Want	die	
blijven	er	sowieso.	Zo	zorgt	bijvoorbeeld	
de	 overgang	 naar	 de	 meerderjarigheid	
dikwijls	voor	de	nodige	problemen.	Veel	
begeleidingsvormen	 voor	 jongeren	 stop-
pen	 als	 ze	 achttien	 worden:	 begeleiding	
binnen	de	bijzondere	jeugdzorg,	het	toe-
zicht	 van	 de	 jeugdrechtbank,	 de	 opvang	
in	 een	 gesloten	 instelling,	 de	 structuren	
van	 het	 VAPH	 (Vlaams	 Agentschap	 voor	
Personen	 met	 een	 Handicap).	 Als	 er	 op	
dat	 moment	 thuis	 geen	 goede	 opvang	
mogelijk	 is,	 dan	 dreigen	 die	 jongeren	
op	straat	 terecht	 te	komen.	We	proberen	
dergelijke	 situaties	 te	 voorkomen	 door	
ons	 netwerk	 in	 te	 zetten.	 Maar	 het	 blijft	
een	 moeilijke	 opdracht.	 Het	 gebeurt	 dat	
we	 met	 alle	 sectoren	 aan	 tafel	 zitten	 en	
dat	we	samen	constateren	dat	er	gewoon	
geen	 goede	 oplossing	 is.	 Het	 bijzondere	
is	dat	het	delen	van	onze	onmacht	vaak	
nieuwe	energie	geeft,	dat	we	ons	samen	
verantwoordelijk	 gaan	 voelen	 en	 samen	
een	engagement	opnemen.

Lies Vandemaele:	Alle	sectoren	zijn	het	
erover	eens	dat	het	nodig	was	om	elkaar	
beter	 te	 leren	 kennen,	 zowel	 binnen	 de	
zorg	als	in	onze	relatie	met	justitie.	Hoe-
veel	misverstanden	ontstaan	er	niet,	hoe-
veel	communicatie	loopt	er	niet	verkeerd,	
gewoon	omdat	we	elkaar	niet	voldoende	
kennen?	Wij	proberen	alle	partijen	dich-
ter	bij	elkaar	te	brengen	door	concrete	op-
lossingen	te	zoeken	voor	concrete	proble-
men.	De	te	beperkte	verslaggeving	vanuit	
de	zorg	is	bijvoorbeeld	een	grote	frustra-
tie	van	de	jeugdconsulenten	en	de	jeugd-
rechters.	 Zij	 moeten	 oordelen	 over	 een	
jongere,	maar	ze	krijgen	nauwelijks	input	
waarop	 ze	 zich	 kunnen	 baseren,	 omdat	
het	 medisch	 beroepsgeheim	 speelt.	 Om-
gekeerd	moeten	hulpverleners	in	de	gees-
telijke	gezondheidszorg	soms	aan	de	slag	
zonder	een	volledig	beeld	van	de	aard	van	
de	(delictgebonden)	problematiek.
Het	beleidscomité	tekent	hiervoor	oplos-
singen	uit.	Ook	op	de	federale	werkgroep	
met	 verschillende	 brugfuncties	 komen	
deze	knelpunten	aan	bod.	

Een	 ander	 concreet	 knelpunt	 vormt	 een	
aantal	 subdoelgroepen	 waar	 nog	 altijd	
geen	oplossing	voor	 is.	Het	gaat	dan	om	
MOF-	 of	 POS-jongeren	 met	 een	 psychia-
trisch	 probleem	 en	 een	 mentale	 beper-
king,	een	drugsprobleem	of	een	seksuele	
problematiek.	Deze	drie	categorieën	wor-
den	 uitgesloten	 door	 de	 IBE,	 en	 terecht.	
Iemand	 met	 een	 seksuele	 problematiek	
plaats	 je	 niet	 zomaar	 in	 een	 gemengde	
groep	 jongens	 en	 meisjes.	 Iemand	 met	
een	 drugsprobleem	 moet	 hulp	 voor	 zijn	

verslaving	 krijgen	 voor	 je	 de	 rest	 kunt	
aanpakken.	De	behandeling	 in	de	IBE	is	
zo	verbaal	gericht,	dat	 jongeren	met	een	
mentale	beperking	er	weinig	of	niets	aan	
hebben.	 Jongeren	 uit	 deze	 drie	 catego-
rieën	komen	in	de	praktijk	te	vaak	in	ge-
meenschapsinstellingen	terecht,	waar	ze	
vast	blijven	zitten.	Of	ze	worden	van	het	
ene	 MPI	 naar	 het	 andere	 doorgestuurd,	
tot	het	ook	daar	niet	meer	gaat.	Dat	zijn	
de	echte	probleemdossiers.

Cedric Kemseke:	 Misschien	 moeten	 we	
het	 antwoord	 hier	 zoeken	 bij	 outreach.	
Zowel	de	IBE	als	de	CGG	hebben	een	out-
reachopdracht	voor	de	bijzondere	jeugd-
bijstand.	 Het	 zou	 mooi	 zijn	 mochten	 we	
tot	 een	 afstemming	 komen	 en	 mocht	 er	
voor	 de	 CGG	 ook	 substantiële	 financiële	
mogelijkheden	 komen	 voor	 deze	 speci-
fieke	complexe	problemen.

Op het tandvlees

Lies Vandemaele:	 Dankzij	 mijn	 brug-
functie	kan	ik	dit	soort	knelpunten	vanuit	
een	neutrale	positie	in	kaart	brengen.	Ik	
krijg	 er	 de	 tijd	 en	 de	 ruimte	 voor.	 Dat	 is	
belangrijk,	want	veel	hulpverleners	zitten	
op	hun	tandvlees.	Ze	hebben	niet	de	tijd	
en	de	energie	om	te	investeren	in	nieuwe	
samenwerkingsverbanden.	Toch	ligt	hier	

de	 toekomst.	 Zo	 organiseren	 we	 met	 de	
drie	 IBE	 op	 16	 november	 en	 2	 december	
twee	 communicatiedagen	 voor	 geeste-
lijke	 gezondheidswerkers,	 jeugdconsu-
lenten	en	jeugdrechters	over	inclusie-	en	
exclusiecriteria.	In	Oost-Vlaanderen	gaan	
we	op	vraag	van	zowel	de	zorg	als	 justi-
tie	 samen	 oplossingen	 zoeken	 voor	 de	
gedwongen	opnames	van	jongeren	onder	
de	 wet	 van	 ‘90.	 Jeugdrechters	 en	 parket	
zien	dikwijls	geen	andere	oplossing	dan	
deze	gedwongen	opnames,	maar	voor	de	
voorzieningen	veroorzaken	ze	soms	onge-
wild	een	ontwrichting	van	de	bestaande	
leefgroep.	Daarom	is	het	goed	om	samen	
aan	 tafel	 te	 zitten,	 waarbij	 we	 optreden	
als	neutrale	coördinatoren.

Cedric Kemseke:	 De	 muren	 tussen	 de	
sectoren	 worden	 gaandeweg	 minder	 be-
langrijk.	 Dat	 is	 een	 cultuurverandering.	
Eerst	gaan	we	voorzichtig	bij	elkaar	over	
het	 muurtje	 kijken,	 in	 een	 tweede	 fase	
gaan	we	ook	samen	enkele	van	die	muur-
tjes	 slopen.	 We	 moeten	 intersectorale	
zorgvormen	aanbieden	en	dat	overleg	fa-
ciliteren.	Wijzelf	zijn	niet	de	experts,	maar	
onze	rol	wordt	geapprecieerd.	De	bereid-
heid	tot	samenwerken	groeit	en	de	zinvol-
heid	 van	 dit	 project	 wordt	 niet	 in	 vraag	
gesteld.	Zolang	we	efficiënt	en	voldoende	
concreet	werken,	zal	het	draagvlak	alleen	
maar	groeien.
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“Ja, er zijn nog extra middelen nodig voor bepaalde zorgvormen.  
Maar er is nog steeds een groep jongeren die als het ware ‘zowel  
tussen de stoelen als tussen de bedden’ valt. En net die jongeren  
vormen ons doelpubliek.”  
Lies Vandemaele



ook in de zorgsector heeft de digitale revolutie haar intrede niet gemist. belangrijkste vaststelling 
is dat niet alleen de zorgverlener daarvan de vruchten plukt. ook voor de patiënt is de komst  

van tablet-pc’s, draadloze netwerken en videoconferencing een stap vooruit.
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Een	 ander	 voordeel	 is	 dat	 het	 elektro-
nisch	 patiëntendossier	 (EPD)	 een	 aantal	
formats	 van	 verslagen	 en	 rapporten	 ter	
beschikking	 stelt	 die	 standaard	 moeten	
worden	ingevuld	na	elk	patiëntenbezoek.	
Volgens	 Aben	 zorgt	 dat	 ervoor	 dat	 rap-
porten	zorgvuldiger	worden	bijgehouden	
dan	 voordien.	 Ook	 de	 planning	 van	 de	
patiëntenbezoeken	loopt	een	stuk	vlotter	
nu	alles	digitaal	raadpleegbaar	is.

Aan	 het	 digitale	 project	 ging	 eind	 2007	
een	 inloopperiode	 vooraf.	 Een	 half	 jaar	
lang	 konden	 de	 medewerkers	 van	 het	
CGG	experimenteren	met	een	demoversie	
van	het	EPD.	Wie	dat	wou,	kon	proefdos-
siers	 aanmaken	 om	 het	 nieuwe	 systeem	
onder	de	knie	te	krijgen.	De	directie	heeft	
ook	 op	 personeelsgebied	 inspanningen	
gedaan	om	het	project	te	faciliteren.	Om	
de	invoering	van	het	EPD	te	organiseren	
en	 opleidingen	 te	 verstrekken,	 werd	 één	
werknemer	fulltime	vrijgesteld.

Het	 personeel	 is	 alvast	 enthousiast	 over	
de	digitale	gang	van	zaken,	meent	Aben.	
“Toen	 alles	 nog	 handgeschreven	 moest	
worden	 ingegeven,	 gebeurde	 het	 soms	
dat	we	de	laatste	weken	van	het	jaar	niets	
anders	 deden	 dan	 dossiers	 bijwerken.	
Omdat	dossiers	nu	onmiddellijk	ingevuld	
moeten	 worden,	 is	 dat	 probleem	 van	 de	
baan.	Ook	de	medewerkers	van	het	secre-
tariaat	wordt	zo	heel	wat	papegaaienwerk	
bespaard.”

In	de	praktijk	worden	alle	gegevens	in	het	
elektronisch	 patiëntendossier	 ingegeven	
via	 vaste	 pc’s.	 “We	 zijn	 momenteel	 aan	
het	 testdraaien	 met	 handheld-toestellen,	
van	 het	 type	 dat	 vaak	 in	 ziekenhuizen	
gebruikt	 wordt.	 Maar	 omdat	 het	 daar	
meestal	 volstaat	 om	 enkele	 metingen	 af	

elektroniscH patiëntenDossier in De geestelijke gezonDHeiDszorg

“Veiligheid en privacy  
blijven prioritair”
geïnformatiseerde data zijn handiger dan kasten vol mappen en papier. Die redenering maakte  
ook jos aben, directeur van het cgg/litp limburg. “De kwaliteit van onze dienstverlening is  
er sindsdien een pak op vooruitgegaan. zeker als meerdere zorgverleners tegelijk in een  
dossier werken, biedt een elektronisch patiëntendossier een groot voordeel.”

te	vinken	en	omdat	onze	mensen	nog	vrij	
veel	tekst	moeten	ingeven,	loopt	dat	nog	
niet	zo	vlot”,	legt	Aben	uit.

Rapporten
Bij	 de	 therapeuten	 was	 er	 aanvankelijk	
enige	 kritiek	 te	 horen.	 Zij	 vreesden	 dat	
het	EPD	alleen	maar	voor	meer	werk	zou	
zorgen.	“Ze	moeten	nu	inderdaad	een	en	
ander	ingeven,	maar	daar	plukken	ze	ook	
de	vruchten	van”,	meent	Aben.	“Wie	iets	
wil	opzoeken	over	een	patiënt,	kan	dat	nu	
in	een	handomdraai.	Een	oogopslag	vol-
staat	om	te	weten	wat	zijn	meest	recente	
historiek	is.”

Het	 elektronisch	 patiëntendossier	 verge-
makkelijkt	 ook	 het	 afstandswerken.	 Ver-
pleegkundigen	kunnen	via	een	beveiligde	
verbinding	 toegang	 krijgen	 tot	 het	 EPD	
dat	ze	willen	inkijken.	In	plaats	van	rond	
te	zeulen	met	dossiers	hebben	ze	nu	vol-
doende	aan	een	laptop	en	een	draadloze	
verbinding.	Op	de	laptop	zelf	is	overigens	
geen	spoor	van	het	patiëntendossier	terug	
te	vinden,	waardoor	de	privacy	van	de	pa-
tiënt	gewaarborgd	blijft.	Ook	inloggen	in	
een	EPD	kan	enkel	via	de	eigen	toestellen	

van	het	CGG.	“Veiligheid	en	privacy	zijn	
twee	aspecten	waar	we	tijdens	de	ontwik-
keling	van	deze	toepassing	lang	over	na-
gedacht	hebben’”,	zegt	Aben.

Het	 EPD	 heeft	 uiteraard	 ook	 een	 prijs-
kaartje.	 Maar	 omdat	 het	 systeem	 door	
twintig	 Limburgse	 CGG’s	 tegelijk	 is	 aan-
gekocht,	valt	dat	volgens	Aben	best	mee.	
“Ook	de	kostprijs	van	het	jaarlijkse	onder-
houd	is	niet	echt	zwaar	te	noemen.	Onze	
grootste	investering	was	de	hardware.”

Naast	 het	 gebruiksgemak	 is	 het	 werken	
met	elektronische	dossiers	ook	om	andere	
redenen		interessant.	De	mogelijkheid	om	
rapporten	op	te	stellen	is	er	daar	een	van.	
Altijd	handig	om	te	controleren	of	bepaal-
de	trends	of	‘wat	het	buikgevoel	zegt’	ook	
zichtbaar	 is	 in	 de	 cijfers.	 “Maar”,	 geeft	
Aben	 eerlijkheidshalve	 toe,	 “het	 EPD	
geeft	ons	ook	een	zicht	op	de	werking	en	
de	 dagindeling	 van	 het	 personeel.	 Als	
een	dossier	niet	goed	wordt	bijgehouden,	
merken	we	dat	nu	veel	vlugger.	En	als	ie-
mand	 klaagt	 over	 een	 overvolle	 agenda,	
kunnen	 we	 gemakkelijk	 verifiëren	 of	 die	
klacht	ook	gegrond	is.”

Het CGG/litp Limburg  
maakt sinds begin  
2008 gebruik van  
een elektronisch  
patiëntendossier.



Als	de	huisarts	voor	elk	overleg	naar	het	
ziekenhuis	 moet,	 verliest	 hij	 echter	 heel	
wat	 tijd.	Om	meer	huisartsen	de	kans	 te	
geven	‘aanwezig’	te	zijn	tijdens	een	MOC	
maakt	het	AZ	Maria	Middelares	sinds	sep-
tember	2009	gebruik	van	videoconferen-
cing.

Huisartsen	 die	 ervaring	 hebben	 met	 het	
systeem,	 zoals	 dr.	 Pierre	 De	 Witte	 uit	
Deinze,	zijn	positief.	“Een	MOC	duurt	ge-
middeld	vijf	tot	tien	minuten	per	patiënt.	
Op	 zich	 verloopt	 dat	 vrij	 vlot.	 Het	 grote	
probleem	is	echter	de	verplaatsing	van	en	
naar	 Gent,	 die	 me	 al	 snel	 anderhalf	 uur	
kost.	De	tijdswinst	die	ik	nu	boek	is	mooi	
meegenomen,	 maar	 uiteindelijk	 is	 het	
vooral	de	dienstverlening	aan	de	kanker-
patiënt	die	er	enorm	op	vooruitgaat.	Het	
is	nu	veel	makkelijker	om,	vanop	afstand,	
duiding	 te	 geven	 bij	 de	 situatie	 van	 een	
patiënt.”

Dat	het	systeem	eenvoudig	in	gebruik	is	–		
het	volstaat	om	in	 te	bellen	–	 is	volgens	
dr.	De	Witte	ook	erg	positief.	“We	hebben	
verschillende	opties	onderzocht.	Voor	ons	
is	 het	 belangrijk	 dat	 we	 de	 huisarts	 een	
oplossing	 kunnen	 bieden	 die	 geen	 extra	
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ViDeoconferencing in een algemeen ziekenHuis

Multidisciplinair overleg  
krijgt nieuwe dimensie

Van links naar rechts: dr. Donald Claeys, 
Marc Monballieu en dr. Denis Wulfrank. 
Sinds september kunnen huisartsen in  
het AZ Maria Middelares via video-
conferencing deelnemen aan het  
Multidisciplinair Oncologisch Consult.

De huisarts speelt een cruciale rol in het multidisciplinair oncologisch consult (moc). “Hij kent  
als geen ander de fysieke, psychische en sociale toestand van de patiënt”, zegt dr. Denis Wulfrank,  

coördinator van het zorgprogramma oncologie in het gentse az maria middelares. “zijn betrokkenheid  
bij de patiënt kan een grote rol spelen bij het adviseren en motiveren van een behandeling.  

ook voor de communicatie met de familie is de huisarts zeer belangrijk.”

investeringen	of	operationale	kosten	met	
zich	 meebrengt”,	 zegt	 Marc	 Monballieu,	
directeur	communicatie	&	IT	van	het	zie-
kenhuis.	“Al	wat	de	huisarts	nodig	heeft,	
is	een	pc	met	breedbandverbinding,	een	
webcam	en	een	headset.	Op	die	pc	wordt	
software	geïnstalleerd	die	de	arts	in	staat	
stelt	verbinding	te	maken	met	het	zieken-
huis.	 Elk	 overleg	 via	 videoconferencing	
verloopt	overigens	via	een	geëncrypteer-
de	 connectie,	 zodat	 de	 privacy	 van	 het	
gesprek	gegarandeerd	is.”

Tijdens	 de	 videosessie	 kunnen	 de	 ver-
schillende	artsen	elkaar	niet	alleen	zien,	
wat	op	zich	ook	een	vorm	van	controle	is,	
maar	 ook	 documenten	 bekijken	 en	 uit-
wisselen.	 Vanuit	 het	 ziekenhuis	 kunnen	
brieven,	 medische	 beelden	 en	 laborato-
riumverslagen	getoond	worden	op	de	pc	
van	de	huisarts.

Multidisciplinair overleg
Voor	 de	 duidelijkheid:	 het	 doel	 van	 het	
videoconferencing-project	 is	 niet	 om	 de	
huisarts	uit	het	ziekenhuis	te	weren.	“In-
tegendeel”,	 zegt	 dr.	 Donald	 Claeys,	 me-
disch	 directeur	 en	 oncologisch	 chirurg	
aan	het	AZ	Maria	Middelares.	“Met	deze	

oplossing	bereiken	we	nu	ook	die	huisart-
sen	die	er	tot	nu	toe	niet	of	nauwelijks	toe	
kwamen	aan	een	MOC	deel	te	nemen.”
Zelf	stond	dr.	Claeys	mee	aan	de	wieg	van	
het	project.	“Ons	ziekenhuis	is	een	van	de	
pioniers	wat	multidisciplinair	overleg	be-
treft.	Lang	voor	de	wetgever	dat	verplicht-
te,	maakten	we	daar	al	werk	van.”

Inmiddels	groeit	het	aantal	MOC-dossiers	
snel.	Het	AZ	Maria	Middelares	telt	er	zo’n	
duizend	 per	 jaar.	 “De	 participatiegraad	
van	 huisartsen	 daarin	 is	 altijd	 redelijk	
goed	 geweest,	 maar	 we	 stelden	 wel	 vast	
dat	 het	 moeilijk	 was	 om	 nog	 meer	 huis-
artsen	 erbij	 te	 betrekken.	 Niet	 omdat	 ze	
niet	willen	deelnemen	aan	een	MOC,	wel	
omdat	 het	 in	 de	 realiteit	 praktisch	 vaak	
niet	 mogelijk	 is.	 Daarom	 richt	 dit	 video-
conferencing-project	 zich	 in	 de	 eerste	
plaats	tot	hen”,	aldus		dr.	Claeys.

Het	 project,	 overigens	 een	 primeur	 voor	
België,	kwam	tot	stand	met	de	steun	van	
het	RIZIV.	Die	financiële	 inbreng	gaat	 in	
de	 eerste	 plaats	 naar	 de	 ondersteuning	
van	de	IT-afdeling	en	het	secretariaat	van	
het	ziekenhuis.	De	initiatiefnemers	willen	
nu	 eerst	 nagaan	 hoe	 videoconferencing	
meer	huisartsen	kan	laten	deelnemen	aan	
een	MOC	op	een	manier	die	evenwaardig	
is	aan	een	 fysieke	deelname.	Op	 termijn	
hopen	ze	dat	het	project	uitgroeit	tot	een	
voorbeeldpraktijk.	 Niet	 alleen	 intern,	
maar	ook	voor	andere	ziekenhuizen.
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De	grote	omschakeling	van	papier	naar	pc	
in	woon-	en	zorgcentrum	Leiehome	vond	
uiteindelijk	 in	 2007	 plaats.	 Sindsdien	
nemen	verpleegkundigen	kar	en	compu-
ter	mee	tot	aan	het	bed	van	de	bewoners	
zodat	ze	ter	plekke	hun	metingen	kunnen	
‘afvinken’.	 Ook	 een	 verpleegkundige	 die	
een	 bewonersdossier	 wil	 inkijken,	 kan	
dat	raadplegen	via	het	netwerk.

“Elke	afdeling	beschikt	nu	over	drie	ver-
zorgingskarren	met	daarop	een	tablet-pc	
die	 in	 verbinding	 staat	 met	 de	 centrale	
server”,	 vertelt	 Boris	 Stockman,	 boek-
houder	van	Leiehome.
Inloggen	 in	 dat	 zorgregistratieprogram-
ma	gebeurt	voor	de	veiligheid	steeds	met	
wachtwoord	en	login.	In	de	toekomst	moet	
dat	met	badges	kunnen.	“Nu	gebeurt	het	
dat	 men	 vergeet	 uit	 te	 loggen,	 waardoor	
de	 volgende	 niet	 onder	 zijn	 eigen	 naam	
werkt.	 Dat	 zorgt	 voor	 verwarring.	 Een	
badgesysteem	 kan	 dat	 voorkomen”,	 legt	
Stockman	uit.

Inmiddels	 heeft	 Leiehome	 115.000	 euro	
geïnvesteerd	in	ICT-materiaal	zoals	pda’s,	
tablet-pc’s,	 het	 draadloze	 netwerk,	 de	
server…	 “Daar	 moet	 je	 jaarlijks	 nog	 zo’n	
33.000	euro	bijtellen	voor	de	terugkeren-
de	beheers-,	onderhouds-	en	licentiekos-
ten”,	zegt	Stockman.
Het	 draadloze	 netwerk	 is	 er	 overigens	
niet	alleen	voor	de	verpleegkundigen	en	
de	 verzorgenden.	 Iedereen,	 tot	 het	 on-
derhouds-	 en	 het	 keukenpersoneel	 toe,	
wordt	betrokken	bij	het	project.	“Wie	dat	
wil,	kan	via	het	netwerk	bijvoorbeeld	ons	
kwaliteitshandboek	 raadplegen”,	 legt	
Stockman	uit.

Klinkt	 goed.	 Toch	 kende	 het	 systeem	 de	
eerste	maanden	ook	zijn	tegenstanders.	Al	
had	dat	volgens	Stockman	vooral	met	op-
leiding	te	maken.	“Sinds	onze	VTO-mede-
werker	 gerichte	 trainingen	 geeft,	 is	 de	
weerstand	 gedaald.	 Maar	 het	 blijft	 oplei-
den,	opleiden,	opleiden	en	ervoor	zorgen	
dat	iedereen	het	systeem	kent	en	gebruikt.	
In	 plaats	 van	 voor	 elk	 formulier	 een	 pa-
piertje	te	vragen,	moet	het	een	reflex	wor-
den	om	even	op	het	netwerk	te	kijken.”

Minder fouten
De	 praktische	 voordelen	 van	 de	 draad-
loze	toepassing	spreken	voor	zich.	Tijds-
besparing	 ligt	 het	 meest	 voor	 de	 hand.	
Zorghandelingen	 kunnen	 nu	 meteen	 af-
getekend	worden.	Dat	maakt	het	overbo-
dig	om	achteraf	op	zoek	te	gaan	naar	de	
juiste	documenten	en	formulieren.
De	 verzorgingskar	 zorgt	 er	 ook	 voor	 dat	
een	verpleegkundige	niet	langer	voor	elk	
dossier	naar	de	verpleegpost	hoeft	 te	 lo-
pen.	“Bovendien	verkleint	dit	systeem	de	
kans	 dat	 er	 fouten	 worden	 gemaakt	 bij	
het	 toedienen	 van	 medicatie.	 Niet	 dat	 je	
je	daar	zoveel	bij	moet	voorstellen,	maar	
sinds	 we	 draadloos	 werken,	 meten	 we	
toch	minder	fouten	dan	voordien.	Al	spre-
ken	 we	 hier	 dan	 vooral	 over	 het	 al	 eens	
te	veel	of	te	weinig	toedienen	van	een	on-
schuldige	pijnstiller”,	zegt	Stockman.
De	bewoners	hebben	er	dus	ook	iets	aan.	
Een	ander	voordeel	voor	hen	is	dat	sinds	
de	 informatisering	 van	 Leiehome	 elke	
nieuwe	 kamer	 over	 een	 internetaanslui-
ting	beschikt.

Voor	bejaarde	internauten	is	Leiehome	de	
‘place	 to	 be’.	 Want	 wie	 geen	 internet	 op	

de	kamer	heeft,	kan	terecht	 in	het	 inter-
netcafé	 van	 het	 woon-	 en	 zorgcentrum.	
“Individueel	 komen	 daar	 nog	 niet	 veel	
mensen	 op	 af,	 maar	 tweemaal	 per	 week	
organiseren	we	groepssessies	waarin	een	
vrijwilliger	 onze	 bewoners	 vertrouwd	
maakt	met	internet	en	e-mail.	En	die	zijn	
wel	een	groot	succes”,	besluit	Stockman.

DraaDloos met pc aan Het beD in De ouDerenzorg

Het startschot van de informatisering van het woon- en zorgcentrum leiehome in Drongen 
werd in 2005 gegeven, met pda’s voor de directie. een jaar later besloot die directie een 
testproject op te starten met tablet-pc’s die via een draadloos systeem patiëntengegevens 
op een centrale server bijhielden. De informatisering van leiehome liep mooi synchroon met 
grote verbouwingswerken. om volledig draadloos te kunnen werken, moesten er immers 
kabels worden getrokken en antennes geplaatst.

Voordelen voor de zorg 
en voor de cliënt

In het woon- en zorgcentrum Leiehome in 
Drongen maken de verpleegkundigen sinds 
2007 gebruik van tablet-pc’s die aangesloten 
zijn op een draadloos netwerk.

dossier ict



sinds 1971 stimuleert psylos cliënten van de geestelijke gezond-
heidszorg om actief aan sport te doen. sport hoort bij een gezon-

de levensstijl, maar helpt ook bij de re-integratie van patiënten 
in de maatschappij. zorgnet Vlaanderen staat honderd procent 

achter deze doelstelling en ondersteunt de werking actief. 

zorgnet VlaanDeren onDersteunt psylos

GGZ

Sporten om te integreren

In	opdracht	van	Zorgnet	Vlaanderen	werd	
Inge	Van	den	Berghe	gedurende	een	jaar	
één	dag	per	week	vrijgesteld	om	de	wer-
king	 van	 Psylos	 actief	 te	 ondersteunen.	
Inge	 Van	 den	 Berghe	 is	 regent	 lichame-
lijke	opvoeding	en	sinds	vijftien	 jaar	ac-
tief	 als	 bewegingstherapeute	 in	 het	 psy-
chiatrisch	 ziekenhuis	 Sint-Franciscus	 in	
de	Zottegemse	deelgemeente	Velzeke.	Het	
initiatief	 wil	 in	 de	 regio	 Zuidoost-Vlaan-
deren,	met	de	steun	van	Anders	Gewoon	
en	Psylos,	de	integratie	van	sporters	met	
een	psychische	beperking	in	het	reguliere	
sportmilieu	 stimuleren.	 Op	 gemeentelijk	
vlak	betekende	dat	opstarten,	op	provin-
ciaal	niveau	optimaliseren.

Sport als middel om de integratie in de 
maatschappij te stimuleren: het lijkt 
niet evident. 
Inge Van den Berghe:	Eenvoudig	is	het	
inderdaad	 niet,	 maar	 gelukkig	 lukt	 het	
vaak	 wel.	 Natuurlijk	 zijn	 de	 verschillen	
tussen	 de	 cliënten	 onderling	 erg	 groot.	
Sommige	 patiënten	 zijn	 psychisch	 ziek,	
anderen	 hebben	 daarbovenop	 nog	 een	
mentale	 beperking.	 Enkelen	 zijn	 acuut	
ziek	en	komen	er	snel	weer	bovenop,	an-
deren	zijn	chronisch.	
In	 de	 praktijk	 blijkt	 dat	 de	 reguliere	
sportwereld	 meer	 en	 meer	 voor	 onze		
cliënten	openstaat.	Vroeger	reageerde	men	
vaak	nog	verbaasd	als	we	ergens	met	een		
cliënt	 aankwamen:	 Tiens, die kan tafel
tennissen! Of:	die kan écht wel voetballen!	
Nu	 ziet	 de	 maatschappij	 al	 beter	 in	 dat	
ook	met	een	psychische	beperking	op	een	
redelijk	niveau	actief	aan	sport	kan	wor-
den	gedaan.	

Staan alle psychiatrische cliënten open  
voor sport?
Neen,	 sport	 is	 nu	 eenmaal	 niet	 ieders	
ding.	We	laten	die	patiënten	in	hun	waar-
de.	Dat	is	trouwens	een	tendens	in	de	ge-

Inge Van den Berghe: “Sport is een prima instrument om mensen met een 
psychische beperking weer in de maatschappij te integreren.”
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hele	gezondheidszorg:	we	treden	minder	
dwingend	op.	We	zorgen	er	natuurlijk	wel	
voor	dat	de	patiënt	tijdens	de	opname	een	
minimum	 aan	 beweging	 krijgt,	 zonder	
daarom	echt	aan	sport	te	doen.
Welke	 activiteiten	 cliënten	 aangeboden	
krijgen,	 wordt	 beslist	 in	 overleg	 met	
psychiaters,	 psychologen,	 verpleegkun-
digen,	 bewegings-	 en	 ergotherapeuten	
en	de	sociale	dienst.	We	houden	daarbij	
rekening	 met	 de	 fysieke	 conditie	 en	 de	
voorkeur	van	de	patiënt.	Niemand	wordt	
gedwongen	aan	sport	te	doen.	Ook	al	ben	
ik	er	honderd	procent	van	overtuigd	dat	
sport	 heel	 positieve	 effecten	 heeft,	 ook	
voor	 de	 hersenen.	 Daar	 zijn	 voldoende	
wetenschappelijke	bewijzen	van.

Leiden verschillende psychische be-
perkingen en ziekten tot andere acti-
viteiten?
Er	 is	 een	 vast	 programma,	 met	 een	 vast	
uurrooster,	 waaraan	 iedereen	 die	 dat	
wil	deel	kan	nemen.	Daarnaast	 is	er	een	
specifiek	aanbod,	aangepast	aan	de	con-
ditie	en	de	aard	van	de	aandoening	of	de	
belemmering	van	de	patiënt.	Dat	heet	de	
PMT	of	psychomotorische	therapie.

Vrijdag 9 oktober ontving Psylos 
de tweede prijs van de jury van de 
Reintegration Award. “Een fijne 
erkenning”, zegt Joëlle Vekemans, 
sporttechnisch coördinator van 
Psylos. We vroegen haar hoe Psylos 
is ontstaan en hoe de vzw vandaag 
werkt.

Joëlle Vekemans:	Onze	vzw	ontstond	
in	1971,	snel	nadat	aan	de	K.U.Leuven	
de	 eerste	 bewegingstherapeuten	 wa-
ren	 afgestudeerd.	 De	 bewegingsthe-
rapeuten	 in	 psychiatrische	 zieken-
huizen	 hielden	 contact	 met	 elkaar,	
wisselden	 ideeën	 uit	 en	 richtten	 de	
vzw	Psylos	op.	Dankzij	Bloso	kon	de	
vzw	subsidies	krijgen.	Het	was	de	tijd	
van	de	sportvoorallencampagnes.

Met welke organisaties werkt u 
samen?
In	 Vlaanderen	 werken	 we	 met	 de	
Vlaamse	 Liga	 Gehandicaptensport	
(VLG)	 en	 Recreatief	 Aangepast	 Spor-
ten	(Recreas).	Psylos	en	Recreas	zetten	
zich	in	voor	de	recreatieve	sport.	VLG	
is	ook	verantwoordelijk	voor	competi-
ties	en	de	Paralympics.	De	drie	orga-
nisaties	overleggen	in	het	G-forum	en	

Medisch en ethisch verantwoord

onderhouden	 nauw	 contact	 met	 de	 pro-
vinciale	 sportdiensten.	 Daarnaast	 werkt	
Psylos	samen	met	reguliere	sportpartners	
rond	integratie.	Op	Europees	vlak	is	er	de	
samenwerking	met	het	Spotlight	Project,	
een	 initiatief	van	Italiaanse	collega’s	die	
net	als	wij	de	integratie	van	mensen	met	
een	psychische	beperking	nastreven.	

Sport moet niet alleen medisch ver-
antwoord zijn, ook het ethische aspect 
is voor Psylos essentieel.
Medisch	verantwoord	sporten	betekent	dat	
zowel	preventief	als	genezend	het	lichame-
lijke	en	geestelijke	welzijn	van	de	sportbe-
oefenaar	wordt	nagestreefd.	In	de	praktijk	
doet	Psylos	vooral	aan	preventie	en	het	ver-
strekken	van	adequate	informatie.	
De	ethische	dimensie	betekent	voor	Psy-
los	het	respecteren	van	de	mogelijkheden	
en	de	beperkingen,	zowel	van	de	 indivi-
duele	sporter	als	van	de	clubs	en	de	fede-
ratie.	 Daarnaast	 is	 ethisch	 verantwoord	
handelen	 voor	 Psylos	 een	 voortdurend	
wegwerken	 van	 alle	 drempels	 die	 men-
sen	met	een	psychische	beperking	van	de	

reguliere	 sport	 en	 recreatie	 scheiden.	
Respect	voor	elkaar	is	daarbij	vanzelf-
sprekend	het	belangrijkst.

Psylos gaf samen met de Vlaamse Wan
delfederatie het boekje ‘Op pad met 
sporters met een psychische beperking’ 
uit. Begin 2010 verschijnt hiervan een 
geactualiseerde editie. U kunt die tele
fonisch aanvragen (016 22 04 15) of per 
mail (info@psylos.be).

Een	goed	voorbeeld	is	dat	van	de	psycho-
sezorg.	Voor	patiënten	met	een	psychose	
is	 het	 erg	 belangrijk	 dat	 de	 activiteiten	
goed	 gestructureerd	 zijn.	 Alles	 moet	
duidelijk	herkenbaar	zijn:	het	uur	en	de	
plaats	 waar	 aan	 sport	 wordt	 gedaan,	 de	
duur	 van	 de	 activiteit,...	 Die	 structuur	
geeft	de	psychotische	patiënt	het	nodige	
houvast.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 mensen	
met	 een	 autismespectrumstoornis.	 Voor	
anderen	 is	 het	 dan	 weer	 van	 belang	 het	
sociale	 verkeer	 te	 stimuleren.	 Voor	 hen	
zijn	 teamsporten	 meer	 aangewezen	 dan	
individuele	activiteiten.

Welke sporten worden aangeboden?
Dat	gaat	van	eenvoudige	wandel-	en	fiets-
tochten	 over	 netbal,	 petanque,	 tafelten-
nis,	 badminton,	 zwemmen,	 dansen	 en	
fitness	 tot	 complete	 omnisportweken.	
Elke	activiteit	heeft	haar	eigen	voordelen.	
Zo	 is	badminton	een	sport	die	 je	 relatief	
makkelijk	kan	aanleren,	je	kan	ze	op	elk	
niveau	 beoefenen	 en	 ze	 is	 perfect	 om	
de	 oog-handcoördinatie	 te	 bevorderen.
Een	 wat	 apart	 voorbeeld	 is	 torbal.	 Deze	
activiteit	met	een	bal	met	een	belletje	erin	
kennen	we	van	de	wereld	van	de	mensen	

met	een	visuele	handicap.	Wij	bieden	ze	
ook	 aan	 onze	 patiënten	 aan.	 Ze	 krijgen	
een	 speciale	 bril	 op,	 waardoor	 ze	 niets	
meer	 kunnen	 zien.	 Bedoeling	 is	 te	 leren	
inzien	dat	er	ook	andere	beperkingen	dan	
psychische	 zijn.	 En	 door	 niet	 te	 kunnen	
zien,	leren	ze	beter	te	luisteren.	Dat	leidt	
bij	 velen	 tot	 nieuwe,	 therapeutisch	 erg	
waardevolle	inzichten.

Psylos legt de nadruk meer op het 
proces dan op het product. Hoe ziet u 
dat?
Met	product	wordt	het	sportieve	resultaat	
bedoeld.	Dat	 is	voor	ons	minder	belang-
rijk.	Wij	leggen	de	nadruk	op	de	ontmoe-
ting	door	de	sport,	op	integratie	door	de	
activiteit.	 Belangrijk	 is	 bijvoorbeeld	 de	
manier	 waarop	 onze	 cliënten	 in	 regu-
liere	 sportmiddens	 worden	 verwelkomd	
en	 aanvaard.	 En	 dat	 ze	 volhouden.	 Als	
er	 bijvoorbeeld	 na	 een	 of	 twee	 keer	 iets	
tegenvalt,	 dan	 blijven	 ze	 weg.	 Wij	 moe-
ten	ervoor	zorgen	dat	het	proces	dan	niet	
stilvalt	en	dat	er	bij	de	club	iemand	is	die	
onze	 cliënt	 aanmoedigt	 om	 vol	 te	 hou-
den.

FvB

Joëlle Vekemans
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Voorzitter	 Guido	 Van	 Oevelen	 verwel-
komt	 de	 bestuurders	 van	 de	 woon-	 en	
zorgcentra	 op	 de	 bestuurdersdialoog	 in	
Kortrijk.	 Hij	 wijst	 op	 de	 frisse	 wind	 die	
door	Zorgnet	Vlaanderen	waait	en	bena-
drukt	 de	 nood	 aan	 overleg	 en	 dialoog.	
“Een	dialoog,	niet	alleen	 tussen	Zorgnet	
Vlaanderen	 en	 de	 bestuurders	 van	 de	
zorgvoorzieningen,	 maar	 ook	 tussen	 de	
bestuurders	onderling.	We	staan	allemaal	
voor	 dezelfde	 uitdagingen.	 Hoe	 meer		
samenwerking	er	groeit,	hoe	beter	en	hoe	
dynamischer	 we	 de	 toekomst	 vorm	 kun-
nen	geven.”

Om	 de	 dialoog	 met	 de	 bestuurders	 aan	
te	 zwengelen	 schetst	 Peter	 Degadt	 een	
aantal	 bekende	 spanningsvelden.	 “De	
bevolking	 veroudert	 de	 komende	 decen-
nia	spectaculair.	Natuurlijk	willen	we	al-
lemaal	 het	 liefst	 zo	 lang	 mogelijk	 thuis	
blijven	 wonen.	 Maar	 de	 complexiteit	
en	 de	 zorgzwaarte	 van	 het	 toenemende	
aantal	 80-plussers	 zijn	 van	 die	 aard	 dat	
de	 thuiszorg	 niet	 alleen	 alle	 noden	 kan	
opvangen.	 De	 behoefte	 aan	 woon-	 en	
zorgcentra	zal	verder	 toenemen.	Tegelijk	
zullen	de	middelen	beperkt	zijn.	Een	gro-
tere	 efficiëntie,	 onder	 meer	 door	 nieuwe	
vormen	 van	 zorgorganisatie,	 is	 noodza-
kelijk.	De	bevolking	verwacht	bovendien	
zoveel	mogelijk	zorg	op	maat,	wat	op	het	
eerste	gezicht	indruist	tegen	de	nood	aan	
standaardisering.	 Oplossingen	 moeten	
worden	 gezocht	 in	 meer	 samenwerking,	
in	 zorgcontinuïteit,	 in	 dynamische	 orga-
nisaties.	Die	dynamiek	botst	echter	vaak	
op	de	almaar	toenemende	regulering	van	
de	overheid.	En	dan	is	er	nog	de	groeien-
de	commercialisering	in	de	ouderenzorg.	

U	merkt	het:	de	situatie	is	complex.	Welke	
houding	 nemen	 wij	 aan?	 Afwachtend	 of	
vooruitziend?	Er	is	nog	ruimte	voor	extra	
woonzorgcentra.	Gaan	we	de	commercië-
le	sector	die	ruimte	laten	invullen	of	gaan	
we	zelf	actie	ondernemen?”,	vraagt	Peter	
Degadt.

Het verschil maken
Enkele	 deelnemers	 willen	 graag	 weten	
waar	het	gevaar	schuilt	van	commerciële	
initiatieven.	 “De	 prijzen	 voor	 de	 bewo-
ners	 verschillen	 nauwelijks	 van	 wat	 wij	
vragen.	 Bovendien	 moeten	 ook	 wij	 als	
vzw’s	naar	winst	streven.”	Er	komt	al	snel	
repliek	uit	de	zaal.	“Het	verschil	is	dat	wij	
eventuele	winst	opnieuw	in	zorg	investe-
ren”,	klinkt	het.	“Bovendien	is	de	bestaf-
fing	 in	 de	 commerciële	 sector	 lager	 en	
minder	gekwalificeerd.	De	cijfers	spreken	
voor	zich:	de	commerciële	sector	beheert	
15%	van	de	bedden,	maar	krijgt	40%	van	
de	geregistreerde	klachten.”
“Op	het	vlak	van	kwaliteit	maken	we	in-
derdaad	 het	 verschil”,	 bevestigt	 Peter	
Degadt.	“Dat	is	de	reden	waarom	Zorgnet	
Vlaanderen	 pleit	 voor	 een	 systeem	 van	
accreditering	 dat	 open	 en	 transparant	
de	 kwaliteit	 bewaakt.	 De	 normen	 moe-
ten	 voor	 alle	 zorgaanbieders	 gelijk	 zijn,		
zowel	 voor	 de	 commerciële	 als	 voor	 de		
non-profitinstellingen.”
Maar	de	vraag	blijft:	waarom	aarzelen	we	
om	de	vrije	ruimte	in	de	programmatie	in	
te	vullen?	“Durven	we	misschien	te	weinig	
risico	nemen?”,	vraagt	Peter	Degadt	licht	
provocerend.	Een	kleine	rondvraag	in	de	
zaal	leert	alvast	dat	meerdere	bestuurders	
wel	degelijk	met	bouw-	of	renovatieplan-
nen	bezig	zijn.	Over	één	ding	zijn	ze	het	

roerend	eens:	de	VIPA-subsidiëring	werkt	
erg	 ontmoedigend.	 “De	 dossiers	 slepen	
zo	 lang	aan	dat	het	niet	meer	de	moeite	
loont	om	te	wachten	op	VIPA”,	luidt	het.	
“Je	kunt	beter	geld	 lenen	bij	de	bank	en	
meteen	 beginnen	 bouwen.	 Dan	 kan	 je	
veel	sneller	de	productiviteit	verhogen	en	
speelt	 het	 terugverdieneffect	 een	 grotere	
rol.”
Sommige	bestuurders	wachten	liever	nog	
even	af,	omdat	vandaag	heel	onduidelijk	
is	wat	de	behoeften	van	de	toekomst	zul-
len	 zijn.	 Het	 laconieke	 antwoord	 van	 de	
overheid	 dat	 er	 ‘flexibel’	 gebouwd	 moet	
worden,	 plaatst	 bestuurders	 voor	 grote	
vraagtekens.
Een	ander	obstakel	lijkt	soms	het	gebrek	
aan	ervaring	met	bouwdossiers.	“De	com-
merciële	sector	is	sterk	in	projectontwik-
keling	en	kapitaal”,	stelt	een	bestuurder.	
“Wij	daarentegen	zijn	sterk	in	zorg.	Dat	is	
een	 compleet	 ander	 verhaal.”	 Mogelijke	
oplossingen	 liggen	 hier	 in	 het	 bundelen	
van	 aanwezige	 expertise	 bij	 de	 bestuur-
ders	 of	 in	 nieuwe	 samenwerkingsformu-
les	 zoals	 Publiek-Private	 Samenwerking	
(PPS).

“Als	 we	 te	 afwachtend	 reageren,”	 meent	
Peter	Degadt,	“dan	dreigen	we	het	slacht-
offer	te	worden	van	de	cherry-picking van	
de	commerciële	initiatieven.	De	commer-
ciële	 sector	 richt	 zich	 vooral	 op	 de	 min-
der	 zwaar	 zorgbehoevenden.	 Aangezien	
zij	 minder	 personeel,	 zorg	 en	 materiaal	
vergen,	 kan	 er	 gemakkelijker	 winst	 op	
gemaakt	 worden.	 Als	 die	 evolutie	 aan-
houdt,	dan	zullen	de	vzw’s	een	oververte-
genwoordiging	van	zwaar	zorgbehoeven-
den	tellen.”

vooruit- 
zien

Bestuurdersdialogen  
nemen vliegende start

De bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen staan voor een aantal belangrijke uitdagingen. elk centrum 
heeft uiteraard zijn eigen besognes, maar de grote thema’s voor de toekomst zijn voor iedereen dezelfde. 

Daarom organiseert zorgnet Vlaanderen dit najaar overal te lande bestuurdersdialogen. Het doel is  
om samen te reflecteren, elkaar te inspireren en nieuwe, dynamische vormen van samenwerking te  

ontwikkelen. zorgwijzer was erbij in antwerpen en kortrijk en brengt een tussentijds verslag.
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De	 opkomst	 op	 de	 bestuurdersdia-
logen	 overtreft	 de	 verwachtingen,	
de	 discussies	 zijn	 vaak	 heel	 geani-
meerd.
Patrick	 Van	 der	 Straeten,	 voorzitter	
van	vzw	Goudblomme	in	Antwerpen,	
blikt	tevreden	terug	op	de	avond.	“Ik	
hoop	dat	dit	initiatief	een	aanzet	kan	
geven	 om	 elkaar	 beter	 te	 leren	 ken-
nen	 en	 een	 echte	 samenwerking	 te	
realiseren.	 Het	 zou	 fantastisch	 zijn	
mochten	 dergelijke	 ontmoetingen	
periodiek	plaatsvinden.”

Ook	 Liliane	 Krokaert	 reageert	 posi-
tief	 op	 het	 initiatief.	 Zij	 is	 bestuur-
ster	van	RVT	Heilig	Hart	in	Grimber-
gen.	 “Ik	 vond	 het	 fijn	 om	 op	 deze	
bestuurdersdialogen	uitgenodigd	te	
worden.	Al	moet	 ik	toegeven	dat	 ik	
nu	 nog	 meer	 vragen	 heb	 dan	 voor-
dien.	Maar	de	dialoog	is	nu	op	gang	
gebracht.	Misschien	kunnen	wij	met	
ons	 bestuur	 iemand	 van	 Zorgnet	
Vlaanderen	uitnodigen	om	hier	ver-
der	op	in	te	gaan.	Ik	vond	het	alvast	
heel	leerrijk	en	boeiend.”

Bestuurders reageren tevreden

Dat	 gevaar	 wordt	 bevestigd	 vanuit	 de	
zaal.	“Wij	voelen	dat	nu	al”,	getuigt	een	
bestuurder.	“Ik	heb	al	meer	dan	eens	de	
vraag	 gekregen	 van	 een	 commercieel	
rustoord	om	cliënten	over	te	nemen	zodra	
die	te	zwaar	zorgbehoevend	worden.	Daar	
gaan	 we	 niet	 op	 in,	 anders	 ondergraven	
we	onze	eigen	werking.”

Voldoende personeel
“Zullen	 we	 wel	 voldoende	 personeel	
hebben	om	het	allemaal	 te	bolwerken”,	
vraagt	iemand.	Zorgnet	Vlaanderen	blijft	
zich	alvast	 inzetten	voor	een	beter	 ima-
go	 van	 het	 verpleegkundig	 beroep.	 Ook	
functiedifferentiatie,	 taakuitzuivering	 en	
een	 goed	 doordachte	 flexibilisering	 van	
de	 personeelsequipes	 kunnen	 een	 deel	
van	de	oplossing	vormen.	“Ik	zou	al	blij	
zijn	 als	 Zorgnet	 Vlaanderen	 ervoor	 kon	

zorgen	dat	voor	een	gelijke	zorgtaak	een	
zelfde	 omkadering	 zou	 komen,	 over	 de	
sectoren	 heen”,	 reageert	 een	 bestuurs-
lid.	“Ik	wil	niemand	voor	het	hoofd	sto-
ten,	maar	de	woonzorgcentra	worden	op	
dat	 vlak	 nog	 altijd	 stiefmoederlijk	 be-
handeld.”

En	 wat	 vinden	 de	 bestuurders	 van	 de	
suggestie	 om	 onderling	 meer	 samen	 te	
werken?	 “Een	 draaiboek	 met	 voorbeel-
den	 van	 good	 practices	 kan	 een	 handig	
instrument	zijn”,	oppert	een	bestuurder.	
“Zorgnet	 Vlaanderen	 kan	 daar	 met	 de	
coördinatiecomités	 een	 ondersteunende	
rol	 in	 spelen.”	 Iemand	 anders	 merkt	 op	
dat	 samenwerking	 meer	 voor	 de	 hand	
ligt	 bij	 kapitaalsintensieve	 organisaties	
als	 ziekenhuizen	 dan	 bij	 de	 eerder	 per-
soneelsintensieve	 rusthuizen.	 Toch	 kan	

samenwerking	 ook	 hier	 relevant	 zijn.	 Er	
zijn	 al	 voorbeelden	 van	 organisaties	 die	
gezamenlijk	 een	 veiligheidscoördinator	
in	 dienst	 nemen	 of	 die	 een	 personeels-
dienst	delen.	“Bovendien	mag	u	er	in	dit	
geval	gerust	meer	dan	één	partner	op	na-
houden”,	 besluit	 Peter	 Degadt.	 “Het	 ini-
tiatief	 tot	 samenwerking	 moet	 vanuit	 de	
voorzieningen	en	de	bestuurders	komen,	
maar	Zorgnet	Vlaanderen	staat	klaar	met	
raad	 en	 daad,	 bijvoorbeeld	 voor	 de	 ont-
wikkeling	van	juridische	constructies.”

De	 feedback	 van	 de	 bestuurders	 tijdens	
de	veertien	bestuurdersdialogen	zal	wor-
den	 gebundeld	 in	 een	 rapport	 aan	 het	
einde	 van	 de	 reeks	 dialogen.	 U	 hoort	 er	
nog	van.

CZ/FD

De bestuurdersdialogen in de ouderenzorg verlopen geanimeerd.



“Ik voel mij nog veel te jong
gerDa brugmans, Voorzitter raaD Van bestuur az Damiaan oostenDe

Gerda	Brugmans	werd	in	1947	in	Antwer-
pen	geboren.	Op	haar	zevende	verhuisde	
ze	 met	 haar	 ouders	 naar	 Oostende.	 In	
1970	 studeerde	 ze	 af	 aan	 de	 K.U.Leuven	
als	doctor	in	de	rechten.	Ze	ging	in	Brug-
ge	 aan	 de	 balie	 werken,	 waar	 ze	 in	 1979	
tot	rechter	benoemd	werd.	Tien	jaar	later	
werd	ze	raadsheer	aan	het	hof	van	beroep	
in	 Gent	 en	 in	 1999	 Kamervoorzitter	 aan	
datzelfde	hof.	Op	1	oktober	2007,	ze	was	
toen	zestig,	ging	ze	met	pensioen.

Gerda	 Brugmans	 las	 met	 belangstelling	
het	 interview	 met	 Robert	 Jonckheere,	
voorzitter	 van	 Sint-Trudo,	 in	 het	 vo-
rige	 nummer	 van	 Zorgwijzer.	 “Een	 groot	
deel	 van	 wat	 Robert	 aanhaalde,	 is	 zeer	
herkenbaar.	 Ook	 wij	 zitten	 volop	 in	 de	
bouwwerken	 en	 hebben	 te	 maken	 met	
een	 snel	 evoluerende	 ICT,	 met	 elektro-
nische	 patiëntendossiers	 en	 zo	 meer.	 Ik	
kan	 mij	 voorstellen	 dat	 de	 bevindingen	
voor	 het	 ene	 regionale	 ziekenhuis	 gro-
tendeels	 bruikbaar	 zijn	 voor	 een	 ander,	
vergelijkbaar	 ziekenhuis.	 Nu	 zitten	 we	
vaak	op	ons	eigen	eilandje	te	zoeken	naar	
dezelfde	 oplossingen	 voor	 dezelfde	 pro-
blemen.	Mocht	er	een	forum	zijn	waar	de	
voorzitters	 elkaar	 een	 tot	 twee	 keer	 per	
jaar	ontmoeten,	zouden	we	heel	wat	werk	
kunnen	uitsparen.	Misschien	moeten	we	
eens	 concrete	 stappen	 ondernemen	 om	
zo’n	forum	op	te	starten.”

Het	Oostendse	ziekenhuis	is	net	als	Sint-
Trudo	een	fusieziekenhuis.	“AZ	Damiaan	
bestaat	 sinds	 1	 januari	 1999	 en	 is	 ont-

staan	uit	de	fusie	van	het	AZ	Heilig	Hart	
en	 het	 AZ	 Sint-Jozef.	 Toen	 ik	 twee	 jaar	
later	 lid	 werd	 van	 de	 raad	 van	 bestuur	
en	 zeker	 toen	 ik	 in	 mei	 2004	 voorzitter	
werd	 van	 die	 raad,	 waren	 de	 fusie	 en	
de	 daarbij	 horende	 groeipijnen	 in	 grote	
mate	verteerd.”	Dat	dankt	Brugmans	aan	
haar	voorganger	Gerard	Manderyck,	die	
tot	zijn	zeventigste	voorzitter	bleef	en	de	
fusie	in	goede	banen	leidde.	“Zeventig	is	
bij	 ons	 de	 leeftijdsgrens	 voor	 bestuurs-
leden.	 Ik	 weet	 niet	 of	 ik	 het	 zelf	 tot	 die	
leeftijd	wil	doen,	maar	ik	wil	in	elk	geval	
de	voltooiing	van	onze	nieuwbouw	mee	
mogelijk	maken.”

Brugmans	ziet	de	realisatie	van	de	nieuw-
bouw	 als	 een	 grote	 uitdaging	 van	 haar	
voorzitterschap.	“Het	 is	van	het	grootste	
belang	 dat	 de	 bouwwerken	 binnen	 het	
budget	en	binnen	de	vooropgestelde	tijd	
gerealiseerd	 worden.	 Het	 bestaan	 van	
twee	afzonderlijke	campussen,	zoals	het	
AZ	Damiaan	momenteel	is	georganiseerd,	
is	noch	economisch	noch	voor	de	patiënt	
een	 goede	 zaak.”	 De	 bouwwerken	 op	
campus	 Heilig	 Hart	 vingen	 aan	 in	 2008	
en	 moeten	 in	 2012	 klaar	 zijn.	 “De	 twee	
campussen	worden	dan	verenigd	op	een	
en	dezelfde	locatie.	Dan	is	de	fusie	hele-
maal	rond.”

Gerda	 Brugmans	 geeft	 toe	 dat	 er	 aan-
vankelijk	 bij	 beide	 fusiepartners	 een	
andere	 cultuur	 heerste.	 “Het	 Sint-Jozef	
was	 een	 CM-ziekenhuis	 waar	 de	 directie	
en	de	raad	van	bestuur	een	sterk	geheel	

vormden,	met	een	gemeenschappelijk	ge-
dachtegoed	aan	de	basis.	Het	Heilig	Hart	
daarentegen	 was	 een	 caritasziekenhuis,	
waar	 in	 de	 raad	 van	 bestuur	 elk	 vanuit	
zijn	eigen	invalshoek	de	werking	van	het	
ziekenhuis	 benaderde.	 Dat	 zorgde	 uiter-
aard	 voor	 een	 andere	 verstandhouding.	
Een	die	meer	op	debat	en	wisselwerking	
gestoeld	 is.	 Wat	 uiteraard	 ook	 zijn	 ver-
diensten	heeft.”

Opdrachtverklaring
Een	tweede	grote	uitdaging	ligt	voor	voor-
zitter	 Brugmans	 in	 het	 waarmaken	 van	
de	nieuwe	visie	die	de	 raad	van	bestuur	
geformuleerd	heeft.	“AZ	Damiaan	wil	het	
referentiecentrum	 zijn	 van	 de	 regionale	
gezondheidszorg	 voor	 de	 bevolking	 aan	
de	 kust.	 Dat	 stelt	 onze	 opdrachtverkla-
ring.	 AZ	 Damiaan	 wil	 kwaliteitsvolle	 en	
toegankelijke	tweedelijnszorg	aanbieden.	
We	 doen	 dat	 door	 de	 patiënt	 centraal	 te	
stellen	 en	 door	 de	 ziekenhuisstructuur	
op	te	bouwen	vanuit	de	behoeften	van	de	
patiënt.	Zowel	het	medisch	korps,	de	di-
rectie	als	het	beheer	moeten	daar	samen	
aan	werken.	Ik	ben	er	mij	wel	van	bewust	
dat	 die	 drie	 groepen	 niet	 altijd	 dezelfde	
belangen	hebben,	maar	ze	delen	wel	de-
zelfde	coherente	visie.	Daarnaast	stellen	
we	ons	tot	doel	verantwoord	om	te	gaan	
met	 de	 gegeven	 middelen	 en	 een	 eigen-
tijdse	 invulling	van	de	christelijke	waar-
den	te	bieden.”

Gerda	Brugmans	heeft	in	de	vijf	jaar	dat	ze	
voorzitter	 is	ook	 teleurstellingen	moeten	
verwerken.	“In	de	kustregio	zijn	er	naast	
Oostende	ook	ziekenhuizen	in	Veurne	en	
Knokke-Heist.	 Die	 zien	 wij	 niet	 als	 con-
currenten.	 Integendeel,	 het	 is	 de	 bedoe-
ling	om	waar	mogelijk	samen	te	werken.”	
Momenteel	 zijn	 er	 samenwerkingsak-
koorden	 met	 het	 AZ	 Sint-Augustinus	 in	
Veurne	op	het	gebied	van	de	cardiologie	
en	met	het	AZ	Ter	Linden	in	Knokke-Heist	
voor	 de	 neurologie.	 “In	 dat	 licht	 vind	 ik	
het	een	gemiste	kans	dat	de	fusiegesprek-
ken	 met	 het	 ziekenhuis	 Henri	 Serruys	

gerda brugmans is sinds vijf jaar voorzitter van az Damiaan in 

oostende. twee dagen per week werkt ze voor het ziekenhuis. Het 

bouwdossier is prioritair, evenals de implementatie van de nieuwe 

opdrachtverklaring. Veel ziekenhuizen delen overigens dezelfde  

zorgen en uitdagingen, vindt gerda brugmans. een forum van  

ziekenhuisbestuurders is daarom misschien wel een goed idee.
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om niets te doen”



de bestuurs- 
kamer

Gerda Brugmans: “Op het vlak van  
tewerkstelling zijn we samen met Daikin  
het grootste privébedrijf in Oostende.”

niet	 tot	resultaat	hebben	geleid.	Voor	de		
Oostendse	 bevolking	 is	 dat	 een	 spijtige	
zaak,	 zowel	 economisch	 als	 voor	 het	 al-
gemene	 zorgaanbod.	 Ondertussen	 is	 het	
Henri	Serruys	gefuseerd	met	het	AZ	Sint-
Jan	in	Brugge.”

Verantwoordelijkheid
Het	 vzw-statuut	 en	 de	 vrijwillige	 basis	
waarop	de	leden	van	de	raad	van	bestuur	
werken,	 verbaasde	 Gerda	 Brugmans	
enigszins	 toen	 ze	 zelf	 lid	 werd	 van	 die	
raad.	 “We	 waren	 met	 zestien	 leden.	 Al-
lemaal	gedreven	en	competente	mensen.	
Maar	 ik	vind	dat	een	efficiënte	 raad	van	
bestuur	 uit	 minder	 leden	 moet	 bestaan.	
Acht	 lijkt	 mij	 een	 ideale	 samenstelling.	
Alleen	moet	we	ons	dan	afvragen	of	dat	
nog	 op	 een	 vrijwilligersbasis	 kan.	 In	 AZ	
Damiaan	 werken	 een	 90-tal	 artsen,	 en	
in	 totaal	 zowat	 1.200	 medewerkers.	 Op	
het	 vlak	 van	 tewerkstelling	 zijn	 we	 sa-
men	met	Daikin	het	grootste	privébedrijf	
in	Oostende.	Moeten	we	dan	niet	veeleer	
kiezen	 voor	 een	 professionalisering	 van	
de	beheerder?”

Tijdens	de	nadagen	van	haar	carrière	bij	
de	 magistratuur	 heeft	 Gerda	 Brugmans	
haar	 functie	 als	 voorzitter	 van	 de	 raad	
van	bestuur	in	het	AZ	Damiaan	drie	jaar	
gecombineerd	met	die	van	Kamervoorzit-
ter	 in	het	hof	van	beroep	in	Gent.	“Toen	
ik	in	2007	zestig	werd,	had	ik	het	gevoel	
dat	 ik	 alles	 wel	 gezien	 had	 binnen	 de	
magistratuur.	 De	 combinatie	 van	 beide	
functies	was	trouwens	niet	evident.	Hoe-
wel	het	voorzitterschap	geen	fulltime	be-
zigheid	 is	 en	 ik	 als	 Kamervoorzitter	 veel	
thuis	kon	werken,	bleek	het	toch	moeilijk	
om	beide	verantwoordelijkheden	terdege	
waar	te	nemen.”

“Voor	ik	toetrad	tot	de	raad		van	bestuur,	
was	ik	al	een	tijdje	lid	van	het	ethisch	co-
mité	van	AZ	Sint-Jozef	en	van	het	voorma-
lige	 Sint-Elisabethziekenhuis	 in	 Sijsele.”	
Toen	 in	 2001	 de	 jurist	 van	 de	 raad	 van	
bestuur	 van	 AZ	 Damiaan	 wegviel,	 werd	
Gerda	Brugmans	gevraagd	om	zijn	plaats	
in	 te	 nemen.	 “Mijn	 collega’s	 waren	 zich	
toen	nog	niet	bewust	van	mijn	vertrouwd-
heid	 met	 de	 sector.	 Ik	 had	 lange	 tijd	 de	

eerste	 burgerlijke	 kamer	 in	 het	 hof	 van	
beroep	 voorgezeten.	 Zaken	 over	 de	 aan-
sprakelijkheid	van	artsen	of	betwistingen	
inzake	 associatiecontracten	 tussen	 art-
sen	of	met	ziekenhuizen	waren	in	beroep	
materie	van	de	eerste	kamer.	Ook	was	ik	
twaalf	jaar	magistraat-assessor	bij	de	pro-
vinciale	raad	van	de	Orde	van	Geneeshe-
ren.	 Ik	 had	 dus	 toch	 enige	 affiniteit	 met	
de	geneeskundige	wereld.”

Gemiddeld	 investeert	 Gerda	 Brugmans	
zowat	twee	dagen	per	week	in	haar	voor-
zitterschap.	 “Die	 twee	 dagen	 bieden	 mij	
nog	voldoende	ruimte	om	mij	met	andere	
zaken	bezig	te	houden.	Mijn	familieleven	
is	 belangrijk	 voor	 mij,	 maar	 ik	 ben	 ook	
nog	 lid	 van	 de	 raad	 van	 bestuur	 van	 de	
vzw	 Hotelschool	 Ter	 Duinen	 in	 Koksijde	
en	van	de	inrichtende	macht	van	de	vzw	
Vrij	Katholiek	Lager-	en	Kleuteronderwijs	
Middelkerke.
Ik	 voel	 mij	 nog	 veel	 te	 jong	 om	 niets	 te	
doen.”

IM
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werkgevers eN vakboNdeN 
makeN verlaNglijstjes op

sociaal

Ten	eerste	gaat	Zorgnet	Vlaanderen	voor	
een	hoger	loon	voor	de	hoofdverpleegkun-
digen	en	gelijkaardige	diensthoofden.	De	
loonspanning	met	de	verpleegkundige	is	
vandaag	te	klein.	Door	de	toeslagen	voor	
onregelmatige	prestaties	verdient	een	ver-
pleegkundige	vaak	evenveel	of	meer	dan	
zijn	 of	 haar	 leidinggevende.	 Gedeeltelijk	
daardoor	 zijn	 er	 steeds	 minder	 kandida-
ten	 voor	 een	 functie	 als	 hoofdverpleeg-
kundige.	Bovendien	is	de	functie-inhoud	
enorm	 geëvolueerd.	 Een	 hoofdverpleeg-
kundige	is	vandaag	een	manager	van	een	
kleine	kmo,	die	sterk	moet	staan	in	orga-
nisatie	 en	 communicatie,	 die	 conflicten	
moet	 oplossen	 en	 een	 actief	 personeels-
beleid	moet	voeren.	Het	is	allerminst	een	
nine-to-five	job.

Een	 tweede	 strijdpunt	 is	 het	 aanvullend	
pensioen,	 de	 zogenaamde	 tweede	 pen-
sioenpijler.	 In	 het	 sociaal	 akkoord	 2005	
was	 die	 pensioenpijler	 al	 opgenomen,	
maar	 het	 bleef	 een	 lege	 doos.	 Een	 een-
malige	premie	van	ongeveer	160	euro	als	
je	met	pensioen	gaat,	kun	je	bezwaarlijk	
een	aanvullend	pensioen	noemen.	 In	de	
zorgsector	 werken	 overwegend	 vrouwen	
en	 meer	 dan	 60%	 werkt	 deeltijds.	 Hun	
pensioenen	zijn	sowieso	al	bij	de	laagste.	
Een	 volwaardig	 aanvullend	 pensioen	 is	
noodzakelijk.	Ook	omdat	de	private	zorg-
instellingen	 op	 de	 arbeidsmarkt	 moeten	
opboksen	 tegen	 de	 arbeidsvoorwaarden	
van	de	openbare	sector.	Er	is	geen	reden	
waarom	een	verpleegkundige	in	een	zie-

kenhuis	of	een	woonzorgcentrum	minder	
pensioen	 verdient	 dan	 een	 collega	 van	
een	OCMW-ziekenhuis	of	–rusthuis.

Het	 derde	 aandachtspunt	 is	 het	 debat	
over	 de	 functieclassificatie.	 De	 huidige	
barema’s	 zijn	 gebaseerd	 op	 een	 arbeids-
stelsel	uit	de	jaren	1970.	Er	is	nog	sprake	
van	‘opstellers’	en	‘klerken’	–	totaal	ach-
terhaald	dus.	In	2000	al	werd	afgesproken	
om	 een	 nieuw	 systeem	 te	 ontwikkelen,	
dat	 rekening	 houdt	 met	 de	 praktijk	 van	
vandaag.	 Niet	 zozeer	 diploma’s	 moeten	
worden	 gehonoreerd,	 maar	 veeleer	 de	
functie-inhoud	 en	 de	 graad	 van	 verant-
woordelijkheid.	Dat	nieuwe	stelsel	wordt	
voorbereid	 in	 het	 IF-IC	 (Instituut	 Func-
tieclassificatie-Institut	 de	 Classification	
de	Fonctions),	onder	voorzitterschap	van	
stafmedewerker	 Klaartje	 Theunis	 van	
Zorgnet	 Vlaanderen.	 Het	 overleg	 tussen	
werkgevers	en	vakbonden	schiet	goed	op,	
maar	er	vallen	nog	enkele	harde	noten	te	
kraken.	 Aan	 de	 verschillende	 functieni-
veaus	 moeten	 immers	 ook	 verschillende	
salarissen	 gekoppeld	 worden.	 Als	 alles	
goed	loopt,	is	deze	nieuwe	functieclassi-
ficatie	tegen	half	2010	rond	en	kan	ze	mee	
worden	opgenomen	in	het	nieuwe	sociaal	
akkoord.

Zorgnet	Vlaanderen	ijvert	daarnaast	voor	
een	 beter	 loopbaanbeleid,	 dat	 rekening	
houdt	 met	 de	 relatief	 hoge	 gemiddelde	
leeftijd	 in	 de	 sector	 en	 retentiemaatre-
gelen	 voorziet.	 Ook	 voor	 de	 groep	 van	

25-	tot	40-jarigen	wil	Zorgnet	Vlaanderen	
inspanningen	 doen.	 Deze	 werknemers	
worden	wel	eens	vergeten,	terwijl	net	zij	
vaak	grote	inspanningen	moeten	leveren	
om	 werk	 en	 gezin	 op	 elkaar	 af	 te	 stem-
men.	Voor	deze	mensen	is	specifieke	on-
dersteuning	nodig.

Het	 zou	 eveneens	 goed	 zijn	 om	 een	 luik	
arbeidswetgeving	 in	het	sociaal	akkoord	
op	te	nemen.	De	discussie	over	de	voorbij-
gestreefde	en	onwerkbare	sociale	wetge-
ving	is	nu	al	een	tijdje	aan	de	gang.

Ten	slotte	vraagt	Zorgnet	Vlaanderen	voor	
de	 verschillende	 sectoren	 bijkomende	
jobs	om	de	vele	noden	te	lenigen.

Ook	de	vakbonden	zijn	hun	verlanglijstjes	
aan	het	maken.	Hun	wensen	zijn	bekend:	
een	 betere	 waardering	 van	 de	 anciënni-
teit,	 hogere	 lonen,	 bijkomende	 jobs,	 een	
volwaardige	 dertiende	 maand	 en	 hogere	
toeslagen	 voor	 onregelmatige	 prestaties.	
Ondertussen	heeft	minister	Laurette	Onke-
linx	in	het	kader	van	de	begroting	al	enke-
le	 initiatieven	aangekondigd,	onder	meer	
ten	gunste	van	de	oncomfortabele	uren	en	
de	 bijzondere	 beroepstitels.	 De	 minister		
beschouwt	 dit	 echter	 niet	 als	 een	 vooraf-
name	op	het	nieuwe	sociaal	akkoord.	

Het	 worden	 ongetwijfeld	 nog	 boeiende	
onderhandelingen.

KT

Naar een nieuw sociaal akkoord
Het huidige sociaal akkoord tussen de sociale partners en de ministers van sociale zaken, van 

Volksgezondheid en van Werk loopt af in 2010. zowel de werkgevers als de vakbonden maken zich 
dan ook op voor nieuwe onderhandelingen. elke partner maakt zijn verlanglijstje in overleg met zijn 

achterban. zorgnet Vlaanderen heeft alvast enkele duidelijke doelstellingen voor ogen.
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“Ik	 werk	 hier	 al	 vier	 en	 een	 half	 jaar.	
Daarvoor	ben	 ik	vijftien	 jaar	 lang	vroed-
vrouw	 geweest.	 Dat	 deed	 ik	 heel	 graag,	
maar	soms	moet	je	keuzes	maken.	En	dat	
heb	 ik	 gedaan,	 in	 het	 belang	 van	 mijn	
gezin.	Als	vroedvrouw	had	ik	wisselende	
uren	 en	 nachtdiensten.	 Op	 een	 bepaald	
moment	wou	 ik	mijn	gezin	wat	meer	 re-
gelmaat	bieden.	Ik	ben	dus	blij	met	mijn	
keuze,	niet	alleen	omdat	 ik	nu	meer	 tijd	
heb	voor	mijn	kinderen,	maar	ook	om	het	
werk	zelf.

Toen	ik	hier	aangeworven	werd,	heeft	de	
directie	 me	 gevraagd	 om	 een	 opleiding	
zorgmanagement	te	volgen	om	als	hoofd-
verpleegkundige	 te	 kunnen	 werken.	 Het	
is	 een	 volledig	 andere	 job	 dan	 verpleeg-
kundige,	 maar	 ik	 doe	 ze	 minstens	 even	
graag,	en	met	hart	en	ziel.	Ik	krijg	nu	zo-
veel	 terug	 van	 de	 mensen	 dat	 ik	 hier	 ei-
genlijk	niet	meer	weg	wil.

Omgaan	met	ouderen	was	niet	nieuw	voor	
me	toen	ik	hier	startte.	Ik	heb	vroeger	al	
positieve	ervaringen	gehad	met	stages	in	
de	geriatrie	en	met	vakantiewerk	in	rust-
huizen.	Ik	wist	dus	waar	ik	aan	begon	en	
wat	me	te	wachten	stond.	Hier	heb	ik	echt	
een	band	met	de	mensen.	Als	vroedvrouw	
miste	ik	dat	na	al	die	jaren	toch	wel.	Vroe-
ger	 bleven	 moeders	 zeven	 dagen	 op	 de	
materniteit	en	kwamen	ze	terug	voor	hun	
tweede	of	derde	kind.	Zo	bouw	je	samen	
iets	 op.	 De	 laatste	 jaren	 werd	 alles	 wat	
afstandelijker.	 Misschien	 is	 dat	 de	 jonge	
generatie?	Met	oudere	mensen	heb	je	dat	
alvast	niet.

Hier	heb	ik	een	sterke	relatie	met	de	be-
woners.	 Ik	zorg	voor	hen	 tot	hun	 laatste	
dag,	waardoor	ze	vaak	ook	een	stukje	van	
mezelf	 worden.	 Als	 iemand	 ernstig	 ziek	
is,	trek	ik	me	dat	ook	echt	aan.	De	mede-
werkers	weten	dat	ze	de	leidinggevenden	
in	het	weekend	altijd	mogen	bellen	als	er	
iets	is	met	een	bewoner.

Mijn	takenpakket	is	heel	uitgebreid.	Hoe-
wel	 het	 eigenlijk	 niet	 de	 bedoeling	 is,	
help	 ik	 nog	 dagelijks	 mee	 in	 de	 verzor-
ging.	 Vooral	 in	 ziekenhuizen	 proberen	
ze	 hoofdverpleegkundigen	 duidelijk	 te	

Me beperken tot leidinggeven  
is niets voor mij

els suys, HoofDVerpleegkunDige Woon- en zorgcentrum De Verlosser in Dilbeek

maken	dat	ze	in	de	eerste	plaats	leiding-
gevend	moeten	zijn.	Toch	vind	ik	dat	ver-
zorgende	aspect	belangrijk,	zeker	 in	een	
rusthuis.	 Op	 die	 momenten	 heb	 ik	 het	
beste	contact	met	de	bewoners.	Dan	kom	
ik	echt	te	weten	wat	ze	nodig	hebben	en	
wat	hun	zorgen	zijn.	Als	dat	contact	niet	
verder	 gaat	 dan	 af	 en	 toe	 de	 kamer	 bin-
nenlopen	om	eens	over	het	weer	te	spre-
ken,	weet	je	veel	minder	wat	iemand	echt	
wil.	Me	beperken	tot	louter	en	alleen	mijn	
leidinggevende	 taken,	 die	 ik	 uiteraard	
ook	graag	doe,	is	niets	voor	mij.
Soms	 hoor	 je	 wel	 eens	 dat	 in	 heel	 wat	
rusthuizen	 vooral	 aan	 bandwerk	 wordt	
gedaan.	Daar	ben	ik	het	niet	mee	eens.	Ik	
heb	dat	gevoel	alleszins	niet.	Het	 is	hier	
hard	werken,	maar	altijd	met	voldoende	
aandacht	voor	de	bewoners.

Momenteel	maak	ik	deel	uit	van	de	werk-
groep	 Ethiek	 van	 de	 Vlaamse	 Verpleeg-
unie.	 Daar	 ben	 ik	 beland	 dankzij	 mijn	

eindwerk	 over	 vragen	 rond	 het	 levens-
einde.	 In	 die	 groep	 werken	 we	 aan	 een	
leidraad	om	dilemma’s	op	te	 lossen	bin-
nen	de	werksfeer.	Het	project	is	al	goedge-
keurd	voor	de	ouderenzorg.	Nu	willen	we	
het	 uitbreiden.	 We	 zijn	 van	 plan	 om	 an-
dere	hoofdverpleegkundigen	op	te	leiden	
om	 anders	 om	 te	 gaan	 met	 problemen	
die	 leven	 bij	 verpleegkundigen,	 verzor-
genden,	 bewoners	 en	 patiënten.	 Wat	 is	
bijvoorbeeld	de	beste	manier	om	een	zeer	
veeleisende	bewoner	te	behandelen?	Maar	
we	werken	ook	aan	antwoorden	op	vragen	
rond	het	levenseinde.	Wat	als	iemand	uit	
het	 leven	 wil	 stappen	 en	 de	 rest	 van	 de	
familie	is	het	daar	niet	mee	eens?	We	pro-
beren	 dan	 een	 benaderingswijze	 voor	 te	
stellen.	Het	allerbelangrijkste	is	altijd	dat	
de	patiënt	centraal	staat.	Maar	een	oplos-
sing	 moet	 natuurlijk	 ook	 voor	 de	 andere	
partijen	aanvaardbaar	zijn.”

WV

moment- 
opname

Els Suys: “De medewerkers  
weten dat ze me in het  
weekend altijd mogen  
bellen als er iets is  
met een bewoner.”



Kamermuziek op zijn best

cultuurwijzer

Zowel voor het concert op 14 januari rond Frank Nuyts als 
voor het concert met het Belcea Quartet op 20 januari heeft 
Zorgwijzer telkens 3 keer 2 vrijkaarten. Stuur een mailtje 
met uw naam en adres en het concert van uw voorkeur naar 
Chris Teugels op ct@zorgnetvlaanderen.be. De winnaars 
worden persoonlijk verwittigd.

Vrijkaarten
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De HanDelsbeurs in gent

De Gentse hedendaagse componist Frank Nuyts

Het Belcea Quartet

Zonder enige pretentie en met een 
brandende ambitie organiseert De 
Handelsbeurs in Gent een eigenzinnige 
selectie concerten uit pop, rock, klas-
sieke kamermuziek, jazz, song en 
wereldmuziek.  Wij selecteerden voor 
u twee veelbelovende kamermuziek- 
concerten in januari 2010.

Frank Nuyts pianosonates
“Ik	 streef	 naar	 toegang	 tot	 alle	 soorten	
muziek,	zonder	vooroordelen”,	stelt	Frank	
Nuyts	 in	 een	 interview	 in	 De Standaard.	
Deze	Gentse	componist	blinkt	inderdaad	
uit	door	de	virtuoze	manier	waarop	hij	in-
vloeden	 uit	 verschillende	 stijlen	 en	 gen-
res	 bij	 elkaar	 brengt.	 De	 vlotte	 mix	 van	

jazz,	funk	en	klassiek	waarmee	Nuyts	en	
zijn	ensemble	Hardscore	furore	maakten,	
blijft	ook	nu	zijn	handelsmerk,	zelfs	in	het	
genre	van	de	oerklassieke	pianosonate.
Heel	 recent	 verscheen	 zijn	 cd	 Thoughts 
about stacking, stomping and starting out	
met	de	pianosonates	4-6.	De	cd	kreeg	lo-
vende	kritieken	in	de	pers.	In	De	Handels-
beurs	worden	de	sonates	vertolkt	volgens	
een	 bijzonder	 concept:	 drie	 pianisten	
spelen	 elk	 een	 deel	 uit	 de	 drie	 sonates	
van	Nuyts,	afgewisseld	met	zelf	gekozen	
repertoirestukken.	 De	 sonatedelen	 van	
Nuyts	worden	live	‘geïllustreerd’	door	de	
tekenaar	Randall	Caesar,	bekend	van	de	
internationaal	befaamde	strip	‘Slaapkop-
pen’.	Live	in	De	Handelsbeurs	op	donder-
dag	14	januari	om	20.15	uur.

Programma Frank Nuyts
F.		NUYTS	(1957):

–	 4th	Sonata	for	piano		
‘Adde	parum	parco’	(1ste	deel)

–	 5th	Sonata	for	piano	‘Blue		
rays-Ry’s	blues’	(drie	van	de		
zeven	inventies)

–	 6th	Sonata	for	piano		
‘Outlax’s	exit’	(1ste	deel)

J. BRAHMS (1833-1897):  
Rapsodie nr. 1, opus 79

R.  SCHUMANN (1810-1856):  
Gesänge der Frühe, opus 133

K.  GOEYVAERTS (1923-1993): Litanie I
B.  VAN ESSER (1979): werk nog te bepalen

 
Programma Belcea Quartet
L.  VAN BEETHOVEN (1770-1827):  

Strijkkwartet opus 18 nr. 3
K.  SZYMANOVSKI (1882-1937):  

Strijkkwartet nr. 2, opus 56
L.  VAN BEETHOVEN: Strijkkwartet  

opus 59 nr. 1

Belcea Quartet
Met	 hun	 alom	 bejubelde	 opnames	 staat	
het	 Belcea	 Quartet	 aan	 de	 top	 van	 een	
nieuwe	 generatie	 jonge	 strijkkwartetten.	
Het	 in	 1994	 gestichte	 Britse	 ensemble	
blinkt	uit	in	piekfijne	intonatie	en	leven-
dige	 interpretatie.	 Op	 woensdag	 20	 ja-
nuari	om	20.15	uur	brengen	ze	werk	van	
Beethoven	en	Szymanovski.
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Het	nieuwe	boek	van	Axel	Liégeois	is	de	
opvolger	 van	 Begrensde vrijheid. Ethiek 
in de geestelijke gezondheidszorg	uit	1997.	
Deze	 keer	 verruimt	 Liégeois	 zijn	 doel-
groep	tot	de	gehandicaptenzorg	en	de	ou-
derenzorg.	Wat	de	drie	sectoren	bindt,	is	
de	grote	zorgafhankelijkheid	van	de	men-
sen.	Ze	zijn	niet	alleen	in	de	maatschappij	
en	in	de	zorg	kwetsbaar,	maar	ook	in	de	
ethiek,	aldus	Axel	Liégeois.

De	 verhouding	 tussen	 de	 zorgvrager	 en	
de	zorgverlener	is	een	machtsverhouding.	
Omdat	zorgverleners	meer	macht	hebben	
in	de	zorgrelaties,	dragen	zij	de	grootste	
verantwoordelijkheid	 voor	 het	 ethisch	
omgaan	 met	 die	 machtsverhouding.	 Als	
zorgverlener	maak	je	voortdurend	keuzes.	
Elke	handeling	is	een	keuze	die	bepaalde	
waarden	en	normen	uitdrukt	of	nastreeft.	
Dat	klinkt	vrij	theoretisch,	terwijl	de	zorg	
van	 alledag	 vooral	 praktisch	 is.	 De	 brug	
tussen	de	algemene	waarden	en	normen	
en	de	particuliere	situatie	slaan	de	zorg-
verleners	 door	 hun	 morele	 intuïties.	 Dit	
moreel	aanvoelen	en	evalueren	is	subjec-
tief;	we	volgen	als	het	ware	ons	geweten.	
Ons	 moreel	 aanvoelen	 is	 getekend	 door	
ons	persoonlijk	levensverhaal,	door	onze	
ervaringen,	 opvoeding,	 levensbeschou-
wing,	noem	maar	op.	Dat	persoonlijke	is	
een	rijkdom,	maar	tegelijk	brengt	die	sub-
jectiviteit	ons	op	glad	ijs:	de	zorgverleners	
kunnen	 zo	 gevoelig	 zijn	 voor	 bepaalde	
elementen	dat	ze	een	blinde	vlek	hebben	
voor	andere	elementen.

“Zorgverleners,	 zorgvrager	 en	 naastbe-
trokkenen	kunnen	 immers	verschillende	
morele	intuïties	hebben.	Niettemin	kan	er	
maar	één	keuze	tegelijk	in	de	zorg	verwe-
zenlijkt	worden.	Ethische	reflectie	 is	een	
proces	van	verhelderen	en	verdiepen	van	
de	 morele	 intuïties	 van	 de	 betrokkenen.	
Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 door	 dat	 proces	
van	kritische	reflectie	heen	de	morele	in-
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tuïties	 naar	 elkaar	 toegroeien	 en	 er	 een	
consensus	 over	 de	 keuze	 kan	 ontstaan.	
Zo	draagt	ethische	reflectie	bij	tot	het	ma-
ken	van	eensgezinde	keuzes	in	de	zorg”,	
schrijft	Axel	Liégeois.

Autonomie relativeren
In	de	ethische	reflectie	zoeken	zorgverle-
ners	naar	een	“grotere	objectiviteit	 in	de	
subjectiviteit”,	of	nog:	“naar	een	zo	breed	
mogelijke	 intersubjectieve	 verantwoor-
ding	 van	 hun	 keuze”.	 Die	 reflectie	 is	 op	
zich	ook	niet	waardevrij.	Ze	is	gestoeld	op	
een	 visie	 op	 de	 zorgrelatie.	 Liégeois	 on-
derscheidt	 drie	 visies:	 een	 visie	 die	 ver-
trekt	 vanuit	 de	 zorgverleners	 (wij	 weten	
wat	goed	is	voor	de	zorgvrager);	een	visie	
die	de	autonomie	van	de	zorgvrager	cen-
traal	stelt	(“de	zorgvrager	heeft	het	recht	
om	keuzes	te	maken”)	en	een	relationele	
visie	op	de	zorgrelatie.	De	relationele	vi-
sie	plaatst	niet	 langer	de	waarde	van	de	
zorgverlening	 of	 die	 van	 de	 autonomie	
voorop,	 maar	 wel	 “de	 waarde	 van	 het	
vertrouwen	 in	 de	 relatie	 tussen	 zorgver-
leners	 en	 zorgvrager”.	 Axel	 Liégeois	 ziet	
hier	een	“gezamenlijke	verantwoordelijk-
heid	van	alle	betrokkenen,	dus	zorgverle-
ners,	 zorgvrager	 en	 naastbetrokkenen”.	
Zo	komt	hij	 tot	de relationeel personalis-
tische visie, die	hij	vooropstelt.

Deze	 relationeel	 personalistische	 visie	
krijgt	verder	gestalte	door	drie	pijlers	voor	
een	praktijkgericht	ethisch	model:	waar-
den,	dialoog	en	grondhoudingen.	De	au-
teur	 onderscheidt	 negen	 fundamentele	
waarden,	 waaronder	 autonomie	 en	 be-
schermwaardigheid.	Het	respecteren	van	
deze	waarden	is	niet	altijd	evident,	inte-
gendeel,	 “dikwijls	 is	 de	 situatie	 zo	 com-
plex	 dat	 het	 respecteren	 en	 bevorderen	
van	 de	 ene	 waarde	 onvermijdelijk	 leidt	
tot	het	bedreigen	of	schenden	van	een	an-
dere	waarde”.	In	onze	maatschappij	is	er	
geen	consensus	meer	over	het	evalueren	
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van	waarden.	De	enige	uitweg	om	met	die	
verscheidenheid	om	te	gaan,	is	de	dialoog	
met	de	verschillende	betrokken	partners.

Als	 zorgverleners	 voeren	 we	 die	 dialoog	
vanuit	 grondhoudingen.	 Het	 zijn	 “zijns-
kenmerken	 en	 streefdoelen”.	 Liégeois	 on-
derscheidt	 er	 negen:	 ontvankelijkheid,	
waarachtigheid,	 mildheid,	 erkenning,	 in-
tegriteit,	 aandacht,	 versterking,	 wijsheid	
en	zelfreflectie.	Zo	ontwikkelt	de	auteur	een	
praktisch	ethisch	model,	waarvan	de	dyna-
miek	erin	bestaat	de	fundamentele	waarden	
af	 te	wegen	vanuit	goede	grondhoudingen	
en	in	dialoog	tussen	de	betrokkenen.

Axel	 Liégeois	 plaatst	 vanuit	 dit	 model	
vooral	grote	vraagtekens	bij	de	autonomie	
van	 de	 zorgvrager.	 De	 autonomie	 wordt	
door	 velen	 “als	 quasi-absolute	 waarde”	
vooropgesteld,	 maar	 Liégeois	 relativeert	
ze.	In	de	plaats	stelt	hij	de	dialoog.	“Dat	
impliceert	dat	de	waarden	met	elkaar	 in	
dialoog	 gaan,	 maar	 ook	 dat	 de	 waarden	
besproken	 worden	 in	 de	 dialoog	 tussen	
de	betrokkenen.”

In	de	volgende	hoofdstukken	past	Liégeois	
dit	ethisch	model	toe	op	de	samenwerking	
tussen	 de	 partners	 in	 de	 zorg.	 Hij	 toetst	
hierbij	 geregeld	 zijn	 visie	 aan	 concrete	
cases	 uit	 de	 praktijk.	 Grote	 thema’s	 als	
persoonlijke	en	gezamenlijke	verantwoor-
delijkheid,	toestemming	en	wilsbekwaam-
heid,	vrijheidsbeperking	en	dwang,	infor-
matie	en	beroepsgeheim,	komen	aan	bod.	

Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, 
Axel	Liégeois,	Uitgeverij	Lannoo	Campus,	
192p.,	19.95	euro.
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Gezondheidszorg	mag	terecht	worden	om-
schreven	als	hoeksteen	van	de	samenle-
ving.	Toch	zijn	de	middelen	die	men	kan		
besteden	 aan	 gezondheidszorg	 niet	 on-
begrensd.	 In	 deze	 periode	 van	 grote	 be-
grotingstekorten	 neemt	 de	 druk	 op	 de	
financiering	van	de	gezondheidszorg	dan	
ook	toe.	Toch	moet	men	opletten	het	kind	
niet	met	het	badwater	weg	te	gooien.	Zo	
berekenen	 we	 dat	 een	 toename	 van	 de	
gezondheidsuitgaven	meer	dan	goed	be-
steed	 is,	 indien	 ze	 meer	 dan	 één	 vierde	
van	 de	 toename	 in	 levensverwachting	
over	de	voorbije	vijftig	jaar	verklaart.	Hier	
gaat	 een	 impliciete	 waarschuwing	 van	
uit:	 lineaire	 besparingen	 lopen	 het	 ge-
vaar	om	de	technologische	ontwikkeling	
te	 doorkruisen	 waarvan	 de	 baten	 ruim-
schoots	de	kosten	overtreffen.	Dergelijke	
analyses	moet	men	uiteraard	ook	op	een	
gedesaggregeerd	niveau	maken,	zodat	op	
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vele	onderzoeken	een	scanner	goedkoper	
en	even	effectief	zou	uitvallen.	Dat	 is	zo	
geëvolueerd	 omdat	 de	 terugbetalingen	
voor	 endoscopieën	 veel	 genereuzer	 ble-
ven	ondanks	de	dalende	kosten	van	deze	
techniek.	

Het	 Itinera	 Institute	 pleit	 voor	 de	 trans-
formatie	 naar	 een	 derdegeneratiemodel,	
waarbij	 niet	 langer	 steevast	 lineair	 be-
spaard	wordt.	Hierdoor	wordt	immers	ook	
op	 waardevolle	 zorg	 besnoeid.	 Rantsoe-
nering	kan	in	zekere	mate	de	kosten	onder	
controle	houden,	maar	we	zouden	hoger	
moeten	mikken:	verspillingen	wegsnijden	
en	blijven	investeren	in	waardevolle	zorg.	
Twintig	jaar	geleden	groeide	het	besef	dat	
het	derdebetalersysteem	overconsumptie	
in	 de	 hand	 werkte.	 Daarom	 stelde	 men	
voor	dat	 te	vervangen	door	budgetsyste-
men,	forfaitarisering,	pathologiefinancie-
ring,	enzovoort.	Dat	inzicht	in	het	belang	
van	de	financiële	prikkelstructuur	leidde	
tot	 succesvolle	 kostenbesparingen	 in	 de	
georganiseerde	 mededinging.	 Nu	 groeit	
het	besef	dat	men	moet	pogen	effectieve	
medische	 behandeling	 te	 stimuleren	 en	
minder	 productieve	 behandelingen	 naar	
het	achterplan	te	verschuiven.	Hiertoe	zal	
men	de	prikkels	niet	meer	moeten	richten	
op	 de	 input	 (aantal	 prestaties...),	 maar	
op	de	output:	wat	is	de	geboekte	gezond-
heidsverbetering?	

Kosteneffectiviteit	 kan	 en	 moet	 samen-
gaan	met	een	heroriëntering	van	het	ge-
zondheidsstelsel,	 waarbij	 de	 verbetering	
van	de	gezondheid	centraal	staat	en	niet	
de	te	leveren	prestaties.

Ivan Van de Cloot
Hoofdeconoom Itinera Institute,

een onafhankelijke denktank
voor duurzame economische groei  

en sociale bescherming

deze	basis	de	keuzes	tussen	verschillende	
geneesmiddelen	 of	 tussen	 bijvoorbeeld	
psychotherapie	 en	 geneesmiddelen	 ge-
stuurd	kunnen	worden.

Om	constructief	aan	de	slag	te	gaan	moet	
iedereen	 twee	 uitgangspunten	 erken-
nen:	 ten	 eerste	 staat	 het	 buiten	 kijf	 dat	
de	bevolking	een	goede	gezondheidszorg	
waardeert	en	dat	dit	dus	ook	belangrijke	
uitgaven	 legitimeert.	 Ten	 tweede	 weten	
we	allemaal	dat	er	enorme	variaties	zijn	
in	 medische	 praktijken	 (denk	 aan	 het	
voorschrijfgedrag)	 tussen	 regio’s	 en	 lan-
den.	 We	 moeten	 dus	 duidelijk	 bekijken	
wat	 efficiënt	 is	 en	 wat	 daarentegen	 niet	
beantwoordt	 aan	 de	 eisen	 van	 een	 effi-
ciënte	gezondheidszorg.	

In	 ons	 land	 gaat	 men	 helaas	 nogal	 ge-
makkelijk	 over	 tot	 lineaire	 tariefbespa-	
ringen	 in	 een	 bepaalde	 categorie.	 Dat	
leidt	vaak	tot	‘onverwachte’	en	ongewens-
te	 neveneffecten	 voor	 andere	 behande-	
lingen.	 Een	 Belgisch	 pijnpunt	 is	 dat	 in	
onze	 nomenclatuur	 vooral	 de	 kwantiteit	
van	 de	 technische	 prestaties	 beloond	
wordt,	 niet	 de	 kwaliteit	 van	 de	 zorg	 per 
se.	 In	 traditionele	 gezondheidsstelsels	
worden	 chirurgische	 ingrepen	 bijvoor-
beeld	 vaak	 financieel	 veel	 beter	 onder-
steund	 dan	 het	 structureel	 aanpakken	
en	 begeleiden	 van	 risicogroepen.	 Die	
financiële	prikkels	zijn	overigens	niet	be-
wust	gericht	op	het	scheeftrekken	van	het	
zorgstelsel	naar	intensievere	behandelin-
gen.	Dat	is	historisch	zo	gegroeid.	Een	be-
kend	voorbeeld	is	het	ruime	gebruik	van	
endoscopieën	 in	 Frankrijk,	 terwijl	 voor	
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