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Peter Degadt

editoriaal

De dagen zijn kort en donker deze tijd 
van het jaar. Wind en regen en mieze-
rige duisternis zetten meestal de toon.  
Misschien hangt er sneeuw en vriesweer 
in de lucht wanneer u dit leest. Tegelijk, 
en op het eerste gezicht tegenstrijdig, is 
deze sombere periode een tijd van licht. 
Een tijd van bezinning, van hoop en 
warmte, van feest en goede voornemens, 
van geboorte, blijdschap en nieuwe ver-
wachtingen. Kerstmis komt elk jaar net 
op tijd als teken van licht in de duisternis, 
als teken van onze onderlinge verbonden-
heid en solidariteit.

Voor de christelijk geïnspireerde zorg-
voorzieningen van Zorgnet Vlaanderen 
blijft de kerstperiode een authentieke 
tijd van inspiratie en herbronning. Her-
bronning in de wezenlijke betekenis van 
het woord: terug naar de bron, op zoek 
naar onze oorspronkelijke bestaansreden 
en zingeving en in eenzelfde beweging 
tegelijk openstaand voor vernieuwing, 
verfrissing, verjonging. Die levende com-
binatie van terugvallen op onze wortels, 
onze diepste roots, met een hedendaagse 
vertaling, vormt de grote kracht van onze 
instellingen. We vinden die unieke com-
binatie duidelijk terug in de flexibiliteit 
van de zorgvoorzieningen om zich tel-
kens weer aan te passen aan nieuwe no-
den, behoeften en verwachtingen, terwijl 
ze tegelijk overtuigd blijven vasthouden 
aan belangrijke waarden als kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Met dit nummer sluiten we de eerste jaar-
gang van Zorgwijzer af. We zijn dankbaar 
voor de vele enthousiaste reacties op 
dit magazine. We zijn dankbaar voor de  
medewerking van velen aan dit tijd-
schrift. Maar we zijn vooral dankbaar 
voor de vele interviews, reportages en 
praktijkverhalen uit de zorgsector, die 
keer op keer bewijzen hoe levend, hoe 
zelfkritisch, hoe toegewijd, hoe inspi-

Herbronnen

rerend de ziekenhuizen, de geestelijke 
gezondheidszorg en de ouderenzorg van-
daag zijn. Als ik de voorbije jaargang van 
Zorgwijzer bekijk, dan zie ik in de eerste 
plaats heel veel positieve kracht, heel 
veel zin voor innovatie, heel veel geloof 
en inzet en enthousiasme. Niet vanuit een 
tevreden zelfgenoegzaamheid. Wel inte-
gendeel. Altijd weer blijkt uit de verhalen 
hoe medewerkers van hoog tot laag altijd 
opnieuw beter proberen te doen. Voor  
de zieken, voor de ouderen, voor de 
zwaksten onder ons. Als Zorgwijzer het 
voorbije jaar één ding duidelijk heeft 
gemaakt, dan is het wel dat de zorg-
sector voortdurend in ontwikkeling is en  
ondanks de karige middelen zichzelf  
telkens weer kritisch in vraag stelt, her-
bront en verbetert ten voordele van de 
vele zorgvragers.

Ook als koepelorganisatie probeert  
Zorgnet Vlaanderen in te spelen op  
nieuwe evoluties in de samenleving. 
Waar we kunnen, nemen we onze verant-
woordelijkheid op. We laten ons graag in-
spireren door onze zorgvoorzieningen en 
we willen op onze beurt inspiratie, steun, 
advies en een sterk netwerk bieden om 
ook in de toekomst te werken aan kwa-
liteitsvolle zorg. Vanuit onze christelijke 
inspiratie, assertief, maar met een open 
blik op de maatschappij van vandaag en 
van morgen.

In naam van alle medewerkers van  
Zorgnet Vlaanderen wens ik u een vredig 
kerstfeest en een gezond, actief en liefde-
vol 2010.

Peter Degadt



Ziekenhuisdirecties geen  
waterdragers van de gouverneurs
Als het zorgpersoneel van een  
gezondheidsvoorziening staakt, kan  
de directie een beroep blijven doen op 
de politie om een minimumbezetting 
te garanderen. Dat volgt uit een arrest 
van de Raad van State.

In het Staatsblad van 6 juli 2007 ver-
scheen een omzendbrief van toenmalig 
minister van Werk Peter Vanvelthoven 
over opeisingen van personeel in geval 
van staking. Directies van ziekenhuizen 
en andere zorgvoorzieningen werden 
plots zelf verantwoordelijk gesteld om 
een minimumbezetting te garanderen.
Zorgnet Vlaanderen heeft zich daar van 
meet af aan tegen verzet. De openbare 
macht mag haar rol immers niet zomaar 
overdragen op burgers die dan verant-
woordelijk worden als er iets fout loopt. 
Opeisingsbevelen, uitgevaardigd door 
provinciegouverneurs, moeten door de 
vertegenwoordigers van de openbare 
orde en veiligheid overgemaakt worden 
aan werknemers. Dergelijke opdracht 

komt niet toe aan private personen of  
private organisaties, die op de koop 
toe (vaak) betrokken partij zijn in het 
conflict. Bij de totstandkoming van de 
omzendbrief respecteerde de minister 
bovendien de geijkte procedures niet. 
Om die redenen stelde Zorgnet Vlaan-
deren een annulatieberoep in tegen 
de omzendbrief.

Kwaliteit gewaarborgd
De Raad van State besliste de om-
zendbrief te vernietigen in haar arrest 
van 9 november 2009. Dat betekent 
dat de werkgever, in casu de direc-
tie, de gouverneur inschakelt als er 
onvoldoende werknemers bereid zijn 
om te komen werken. De gouverneur 
ondertekent de opeisingsbevelen en 
doet dan op zijn beurt een beroep op 
de politie om die opeisingsbevelen 
rond te delen. Dankzij deze beslissing 
wordt de zorgcontinuïteit bij staking 
beter gegarandeerd, met een mini-
male personeelsbezetting.

kort

De meeste ziekenhuizen volgen een 
interne ethische procedure voor ge-
voelige thema’s als abortus. Logisch 
ook, meent Zorgnet Vlaanderen: het 
medisch handelen volgt een aantal ge-
meenschappelijk gedragen waarden 
en normen, al was het maar omdat 
de moderne geneeskunde in equipe 
wordt uitgevoerd.

De kranten stonden er begin december vol 
van. Bart Somers wil een abortuscentrum 
openen in Mechelen en spaart daarbij 
de kritiek op de katholieke ziekenhuizen 
niet. Zorgnet Vlaanderen licht de gevolg-
de ethiek in haar ziekenhuizen toe.
Het klopt dat abortus niet in alle zie-
kenhuizen ‘op eenvoudige vraag’ wordt 
uitgevoerd. In de meeste ziekenhuizen 
(katholieke en andere) wordt een interne 
ethische procedure gevolgd. Terecht ook, 
aangezien conflicterende waarden in het 

geding zijn. Enerzijds heb je de wens van 
de moeder (en de vader) om de zwanger-
schap af te breken en anderzijds is er de 
waarde van het leven van een ongeboren 
kind. 

Een grondig overleg tussen ouders en 
zorgverstrekkers is dus sowieso aan de 
orde. Wanneer dat niet tot een consensus 
leidt, is de arts niet verplicht de abortus 
uit te voeren (artikel 350, 6° van het straf-
wetboek). 
Dat artsen die kiezen voor een bepaald 
ziekenhuis dezelfde waarden onder-
schrijven, is volgens Zorgnet Vlaanderen 
niet meer dan normaal. Ziekenhuizen zijn 
méér dan de optelsom van neutrale acto-
ren. Zorgorganisaties volgen wel degelijk 
een eigen ethiek en hebben ‘een eigen 
geweten’. Het is noodzakelijk dat het me-
disch handelen onderbouwd wordt door 
een aantal gemeenschappelijk gedragen 
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Zorgnet Vlaanderen oVer discussie Zwangerschapsafbreking  

“Een ziekenhuis is meer dan  
een optelsom van neutrale individuen”

waarden en normen, al was het maar om-
dat de moderne geneeskunde in equipe 
wordt uitgevoerd. Het komt erop aan deze 
principes correct kenbaar te maken zodat 
de arts en de patiënt weten voor welke 
waarden het ziekenhuis staat.
Sommige ziekenhuizen kiezen er dus 
voor zwangerschapsafbreking slechts 
uitzonderlijk uit te voeren en na grondig 
overleg. Wanneer de zwangere vrouw 
toch wenst verder te gaan, dan kan zij 
terecht in een van de zes abortuscentra 
(Antwerpen, Brussel (2), Gent, Oostende 
en Hasselt). De ingrepen worden er in cor-
recte medische omstandigheden, en met 
psychosociale begeleiding uitgevoerd. 
De ethische commissie van Zorgnet 
Vlaanderen heeft over deze problematiek  
meerdere adviezen opgemaakt, waarvan 
de grote lijnen in heel veel ziekenhuizen 
gevolgd worden. U vindt deze adviezen op 
de website www.zorgnetvlaanderen.be.

Personeelsnieuws
Op 1 november trad Walter Sablon in 
dienst als nieuwe regionale medewer-
ker ouderenzorg. Hij volgt in die functie  
Moniek Van Engeland op.
Walter was tot voor kort administratief-
financieel directeur in het Nationaal 
MS-centrum in Melsbroek. Hij zal de  
regionale werking ouderenzorg uitbou-
wen in de provincies Antwerpen, Limburg 
en Vlaams-Brabant. U kunt hem bereiken 
op ws@zorgnetvlaanderen.be.

Walter Sablon
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Videowebsite yeswecare.be promoot Verpleegkunde

Feestjaar NVKVV loopt op zijn einde

Op 13 november vond in CC De Meent 
in Alsemberg de première plaats van 
‘Scherven’. Het gaat om een theater-
productie van Werkgroep Verder en 
theater ZamZam. De voorstelling toont 
een verhaal van nabestaanden. In 2010 
volgt een tournee door Vlaanderen.

Een moeder en haar zoon verblijven  
verweesd achter na de suïcide van hun 
echtgenoot en vader. Ze zijn verdrietig, 
bang en boos. En ze worden heen en 
weer geslingerd tussen hun wanhoop en 
het verlangen de draad opnieuw op te 
nemen. De moeder wil na een lange tijd 
weer in contact treden met haar zoon, hij 
wil dat ze hem finaal de waarheid vertelt 
over de suïcide van zijn vader.

theaterproductie ‘scherVen’ in première 

Een verhaal van  
nabestaanden

Het NVKVV, de beroepsorganisatie 
voor verpleegkundigen, vroed-
vrouwen, verpleeg- en ziekenhuis-
assistenten, bestaat dit jaar 50 jaar als 
vzw. Het feestjaar startte al in maart 
met de 35ste Week voor de Verpleeg-
kundigen en Vroedvrouwen in Oosten-
de. Als kers op de taart  lanceerde het  
NVKVV de videosite www.yeswecare.be. 
Op de site vertellen verpleegkundigen 
en vroedvrouwen over de uitdagingen 
en de evoluties van hun beroep.

De nieuwe site brengt film, beeld en 
blogs, aangevuld met links naar pagina’s 
op twitter en facebook.  De campagne  
yeswecare.be wil vooral jonge mensen 
uitnodigen om kennis te maken met het 
beroep van verpleegkundige en vroed-
vrouw. Hiermee voert het NVKVV een  
actiepunt uit haar beleidsverklaring 

2008-2011 uit: het beroep promoten en 
werken aan een jeugdige uitstraling van 
de beroepsorganisatie.
Om deze halve eeuw te vieren nodigde 
het NVKVV op 20 november jl. bestuurs-
leden, medewerkers en collega’s uit 
nationale en internationale beroeps-
organisaties uit op een feestavond. Aan-
wezig waren onder meer Cecile Fontaine, 
kabinetsmedewerker van minister van 
Volksgezondheid Laurette Onkelinx en 
Christiaan Decoster, directeur-generaal 
van de FOD Volksgezondheid. Minister 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,  
David Benton, Executive Nursing Officer 
van ICN (International Council of Nur-
ses) en Deirdre Daly, voorzitter van EMA  
(European Midwives Association) spra-
ken in een videoboodschap de aan- 
wezigen toe. Prof. dr. Sabin De Geest,  

‘Scherven’ is een theatervoorstelling over 
relaties die zwaar op de proef gesteld wor-
den. Over de obsessionele zoektocht naar 
de waarheid die botst met het verlangen 
naar verzoening. Over het leven als een 
gebroken spiegel waarvan de scherven 
moeilijk te lijmen zijn.

Werkgroep Verder, die aan de basis 
ligt van dit theaterstuk, is een samen-
werkingsverband tussen de Centra  
voor Geestelijke Gezondheidszorg, Tele- 
Onthaal, Similes, CAW – Slachtofferhulp, 
het Centrum ter Preventie van Zelfmoord, 
de Centra voor Morele Dienstverle- 
ning en tal van nabestaanden en  
ervaringsdeskundigen. Een volledige 
speellijst van ‘Scherven’ in 2010 was bij 

Met de theaterproductie ‘Scherven’ vragen  
Werkgroep Verder en theater ZamZam aandacht 
voor de nabestaanden na een geval van suïcide.

het ter perse gaan nog niet beschikbaar. 
Maar op 28 januari is er alvast een voor-
stelling in CC De Borre in Bierbeek. Zorg-
net Vlaanderen heeft hiervoor 10 keer 
2 vrijkaarten. Interesse? Stuur dan een 
mail naar ct@zorgnetvlaanderen.be. De 
winnaars krijgen de kaarten thuis toege-
stuurd.

Meer informatie: www.werkgroepverder.be.

Vlaamse verpleegkundige en directeur 
van het Instituut voor Verplegingsweten-
schappen aan de Universiteit van Basel in  
Zwitserland, bracht een sterke presen-
tatie over de uitdagingen voor verpleeg-
kundigen en vroedvrouwen wanneer de 
bevolking de volgende decennia verder 
vergrijst en de noden aan zorg enorm toe-
nemen.

Meer informatie op www.nvkvv.be.



Raf Mertens: “We moeten ervoor zorgen dat de juiste dienst,  
het juiste geneesmiddel en de juiste interventie verleend worden  
aan de mensen die ze nodig hebben. En niet aan diegenen van  
wie bewezen is dat ze er geen baat bij hebben.”
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Raf MeRtens, keRsveRse algeMeen 
diRecteuR fedeRaal kenniscentRuM

het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (kce) heeft sinds 1 december  
een nieuwe algemeen directeur. raf mertens (53), arts en epidemioloog, stond vier jaar  
lang aan het hoofd van de studiedienst van de cm. het kce staat de overheid bij in  
haar beslissingen over de gezondheidszorg en de ziekteverzekering. binnen dit en  
tien jaar wil raf mertens van het kce een europees knooppunt maken. een interview.



                   Had u na vier jaar als hoofd  
              van de studiedienst het gevoel 
        dat uw werk bij de CM erop zat?
Raf Mertens: Ik kijk met veel voldoe-
ning terug op de voorbije periode, maar 
de functie van algemeen directeur van 
het KCE is nu eenmaal geen alledaagse 
vacature. Ik heb er even over moeten 
nadenken, maar heb mezelf uiteindelijk 
toch kandidaat gesteld, omdat ik het een 
mooie opportuniteit vond. Had ik het niet 
gehaald, dan was ik met veel plezier bij 
de CM gebleven. Mijn werk daar vond ik 
uitermate boeiend. Maar timing heb je 
niet altijd in de hand.

Wat vindt u zo boeiend aan uw nieuwe 
functie?
Ze ligt in het verlengde van wat ik de 
voorbije 25 jaar heb gedaan: op basis van 
objectieve informatie bijdragen aan een 
kwaliteitsvol en rechtvaardig gezond-
heidssysteem. Voor ik bij de CM werkte, 
deed ik dat door registratienetwerken 
van ziekenhuisinfecties te harmoniseren. 
Bij de CM was ik dan weer met veel ver-
schillende thema’s bezig, die elk op zich 
een waardevolle bijdrage leverden aan de 
volksgezondheid.

Europees en proactief

Als nieuwbakken directeur heeft u on-
getwijfeld een eigen visie met eigen 
klemtonen?
De visie die het KCE vandaag karakteri-
seert, deel ik volledig. Wat ik sterker wil 
benadrukken, is de aandacht voor de 
kwaliteit van het eigen werk. Waarmee u 
mij niet hoort zeggen dat die momenteel 
niet goed is. Maar kwaliteit verdient nu 
eenmaal blijvende aandacht. En die mag, 
wat mij betreft, nog explicieter. De vorige 
directie heeft initiatieven genomen waar 
ik volledig achter sta, wat niet uitsluit dat 
ik zelf nog andere en nieuwe impulsen 
kan geven.

Een belangrijk aandachtspunt is ook de 
inschakeling van het Kenniscentrum in 
een Europese context. Als u mij vraagt 
waar het KCE over tien jaar moet staan, 
luidt het antwoord dat het een knooppunt 
moet zijn in een Europees netwerk van 
zusterorganisaties en onderzoeksequipes 
die gelijkaardig werk doen. Samenwer-
king en uitwisseling komen de efficiëntie 
van de deelorganisaties alleen maar ten 
goede.

“Het is niet  
mijn bedoeling  
om iedereen gelukkig  
te maken”
Ook het Federaal Kenniscentrum  
levert waardevolle bijdragen. Welke 
vragen zou u de komende jaren graag 
beantwoord zien?
Ik heb niet de ambitie om aan te sturen 
op radicale veranderingen. Belangrijker 
vind ik ervoor te zorgen dat het Kennis-
centrum zijn goede werk kan voortzet-
ten. Dat wil ik doen door te blijven wer-
ken aan de kwaliteit van onze producten. 
Zo zullen we even streng zijn voor eigen 
rapporten als voor de wetenschappelijke 
literatuur die we gebruiken om die op te 
stellen.

Zo’n samenwerking kan voorkomen 
dat eenzelfde onderzoek twee keer ge-
voerd wordt, in binnen- en buitenland. 
Nu leidt dat vermoedelijk wel eens tot 
vertraging.
Er zijn inderdaad onderwerpen die zowel 
in België als in onze buurlanden vandaag 
of morgen ter discussie liggen. We zitten 
vaak met dezelfde vragen. Dat betekent 
dat er methodologisch en inhoudelijk  
internationale raakvlakken zijn en dat 
onze antwoorden min of meer gelijk 
kunnen lopen. Het grote verschil is dat 
die antwoorden bij ons moeten worden 

interview
ingebed in de specifieke context van het  
Belgische gezondheidssysteem.
Een ander belangrijk aandachtspunt is 
horizon scanning. Het KCE moet zelf op 
zoek gaan naar onderwerpen die cruciaal 
zijn voor de toekomst van onze gezond-
heidszorg. Meer nog dan vandaag moet 
dat een proactieve activiteit worden.

Doet het Kenniscentrum dat nu te  
weinig, eigen thema’s aanbrengen? 
Horizon scanning is een werk voor spe-
cialisten. De huidige selectie van onder-
werpen gebeurt door een brede waaier 
aan stakeholders, maar vaak op een reac-
tieve manier, wanneer er al een probleem 
is. Men kan net zo goed preventief werken 
en vermijden dat een probleem zich stelt. 
Ook dat is een ontwikkeling die bij voor-
keur in samenwerking met gelijkaardige 
Europese organisaties gebeurt.

Hoe zwaar weegt het beleid op de  
onderzoekskeuzes van het KCE?
Die keuzes gebeuren enerzijds volgens 
een strakke en transparante procedure 
en onder toezicht van de raad van be-
stuur, waarin niet enkel het beleid verte-
genwoordigd is. In die zin is de politieke 
inbreng vrij beperkt. Anderzijds is het 
natuurlijk zo dat de minister van ambts-
wege onderwerpen kan aanreiken en stu-
dies kan aanvragen, net als alle andere 
stakeholders trouwens. Die voorstellen 
worden dan beoordeeld aan de hand van 
bepaalde criteria. De rol van de minister 
is ook verankerd in de wettelijke basis 
van het KCE.

Onafhankelijk

Bestaat er zoiets als een populariteits-
factor voor onderzoeken?
De populariteit van een problematiek is 
hoegenaamd geen selectiecriterium. De 
onderwerpen worden aangereikt door 
vakspecialisten en ik heb niet de indruk 
dat bepaalde thema’s in het verdomhoek-
je zitten. Stomamateriaal lijkt me bijvoor-
beeld niet meteen enorm mediatiek. Toch 
heeft het Kenniscentrum daar onderzoek 
naar gevoerd, gewoon omdat het naar ob-
jectieve criteria (zoals aantal patiënten, 
budgetten en kwaliteitswinst) een behar-
tigenswaardig onderwerp is.

U vreest het politieke tintje dus niet?
Een onderwerp aanreiken of een studie 
aanvragen, is een beleidskwestie. Het KCE  
levert daarop onafhankelijke antwoor-
den. Voor de geloofwaardigheid van onze 
adviezen op het terrein is die onafhanke-
lijkheid heel belangrijk. U mag er dan ook 
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van uitgaan dat ik die hoog in het vaan-
del zal dragen en sterk zal waken over de 
kwaliteit van onderzoekswerk en rappor-
tering. Het wetenschappelijke gehalte van 
onze analyses duldt geen compromissen.  
Onaanvechtbare conclusies zijn de beste 
garantie voor een onafhankelijke wer-
king.

Uw adviezen zijn niet bindend. Hoe 
hard denkt u op het beleid te kunnen 
wegen?
Het KCE is en blijft een adviesorgaan. 
Het gezondheidsbeleid zelf is een be-
voegdheid van de minister. Uiteraard ver- 
langen en hopen wij dat ons werk ge-
hoord, gezien en gebruikt wordt, maar 
het klopt dat onze adviezen niet altijd  
gevolgd worden. In het grotere geheel van 
het beleid worden ook andere factoren in 
rekening gebracht, die te maken hebben 
met gevoeligheden op het terrein, met 
verworven rechten, met de reacties van 
belangengroepen en waarschijnlijk ook 
wel met de mediatieke waarde van een 
beleidsmaatregel. Politiek speelt zich nu 
eenmaal in de publieke sfeer af.
Momenteel loopt er trouwens een stu-
die naar de impact van ons centrum. De 
resultaten daarvan zullen we met grote 
aandacht bekijken. Als daar lessen uit te 
trekken zijn die ons werk nog tastbaarder 
kunnen maken op het terrein, zullen we 

dat zeker doen. Altijd met het oog op een  
efficiënte, kwalitatieve en toegankelijke 
zorg. De manier waarop onderwerpen 
gekozen worden, hoe onderzoeken ge-
voerd worden en hoe er over de resultaten 
gecommuniceerd wordt, komen daarbij 
zeker aan bod. We zullen het evaluatie-
rapport ook vanuit die optiek nauwgezet 
analyseren.

Efficiëntie en kwaliteit

Gezondheidszorg is een dure, vaak 
delicate materie, die de komende  
jaren voor grote uitdagingen staat, 
niet in het minst met betrekking tot de  
betaalbaarheid. Heeft dat perspectief 
een invloed op de inhoudelijke wer-
king van uw onderzoekscentrum?
Onze maatschappij spendeert terecht veel 
geld aan gezondheidszorg. De vergrijzing, 
een van de factoren die de uitgaven noch-
tans zullen doen stijgen, zie ik vooral als 
een weldaad. Langer leven geeft ons alle-
maal de kans om oud te worden. Maar het 
betekent ook dat we de beschikbare mid-
delen adequaat moeten gebruiken. Een 
van de uitdagingen voor onze gezond-
heidszorg is dan ook ervoor te zorgen dat 
nieuwe, en vaak dure technologieën, bij 
de juiste mensen terechtkomen.
Het KCE levert zijn bijdrage door adviezen 

te formuleren die een duidelijk onder-
scheid maken tussen nuttig en ongewet-
tigd gebruik van technieken, programma’s, 
geneesmiddelen, interventies, enzovoort. 
Als we de beschikbare middelen gerich-
ter en juister gebruiken, kunnen we on-
getwijfeld een betere en meer kwaliteits-
volle zorg verlenen dan vandaag.

Op welke punten is vooruitgang moge-
lijk?
Het aanwenden van de middelen kan ef-
ficiënter. We moeten ervoor zorgen dat de 
juiste dienst, het juiste geneesmiddel en 
de juiste interventie verleend worden aan 
de mensen die ze nodig hebben. En niet 
aan diegenen van wie bewezen is dat ze 
er geen baat bij hebben. Als dat lukt, is 
het niet zo moeilijk om met dezelfde mid-
delen meer te doen.

Hoe maakt u de afweging tussen wat 
budgettair en maatschappelijk verant-
woord is?
De vragen die ons worden gesteld gaan 
vaak over kosteneffectiviteit. Eenvoudig 
gezegd gaat het erover of iets de kostprijs 
waard is vergeleken met andere voorhan-
den interventies. Dat zal altijd delicaat 
blijven. Gezondheid en welbevinden la-
ten zich nu eenmaal moeizaam in geld 
uitdrukken. Maar uiteindelijk kunnen we 
niet anders dan resultaten die zich daar 
ogenschijnlijk niet toe lenen, te ‘mone-
tariseren’. Daarvoor bestaan overigens 
internationaal erkende technieken  die 
een leidraad kunnen bieden bij beleids-
beslissingen.

De kans is groot dat u in uw nieuwe 
functie wel eens in het oog van een 
storm komt te staan.
De vragen die ons bereiken zijn relevante 
vragen met grote maatschappelijke waar-
de. Het is dus maar logisch dat de ant-
woorden die we daarop formuleren met 
argusogen bekeken worden. Wat het KCE 
produceert, loopt meer in de kijker dan 
mijn werk bij de CM. Het zal ook meer 
onderhevig zijn aan reacties van verschil-
lende groeperingen die al eens minder 
gelukkig zullen zijn met de adviezen die 
we formuleren. Maar het is niet mijn be-
doeling om iedereen gelukkig te maken. 
Wat ik wil, is dat onze belangrijkste doel-
groep – de patiënten – de juiste zorgen 
krijgt en dat we het beleid daarvoor de 
juiste adviezen geven. Dat het Kenniscen-
trum daarbij blootstaat aan kritiek, is nu 
eenmaal onvermijdelijk. Het omgekeerde 
zou bijna jammer zijn, want dat zou bete-
kenen dat niemand onze rapporten leest 
of ze relevant vindt.

WVRaf Mertens: “Wat ik wil, is dat onze belangrijkste doelgroep – de patiënten – de 
juiste zorgen krijgt en dat we het beleid daarvoor de juiste adviezen geven.”



noodplan

6 augustus 2009. op de warmste dag van het jaar veroorzaakt een 
elektrische storing brand in het woonzorgcentrum kanunnik triest 
in melle. negen bewoners overleven de ramp niet. Vier maanden 
na het drama blikt Zorgwijzer terug met enkele ooggetuigen.

de bRand in wzc kanunnik tRiest: 
vieR Maanden lateR
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“Iedereen heeft alles gedaan
wat hij kon”

Midden november. Enkele weken voor 
de heropening van de door de brand ge-
troffen gang is er van brandschade geen 
spoor meer, op een stuk zwartgeblakerde 
muur na, zichtbaar door een opening 
in het plafond. De vijftien kamers op de 
eerste verdieping van de rechtervleugel 
van het woonzorgcentrum zijn zo goed 
als klaar om opnieuw bewoond te wor-
den. Maar dat is slechts de materiële  
renovatie. De menselijke wonden die  
deze zomer ontstaan zijn, hebben meer  
nodig om te helen dan een likje verf en 
een streep plamuur.

“Er gaat geen dag voorbij zonder dat 
ik aan die donderdag terugdenk”, zegt 
hoofdverpleegkundige Wim Goedertier. 
Hij is een van de zes personeelsleden 
die op 6 augustus avonddienst hadden. 
Wim Goedertier stond op het punt een 
bewoonster in bed te stoppen toen hij op 
zijn telefoon een brandalarm ontving. De 
gang waar het brandde, was op dat mo-
ment al ontoegankelijk. De kamer waar 
de brand ontstond bevond zich net ach-
ter de branddeur. Omdat alle ramen en 
deuren van de kamers openstonden – het 
was een enorm warme dag geweest –  

Hoofdverpleegkundige Wim Goedertier (links) en  
Geert Buyse, directeur wzc Kanunnik Triest
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ledenen weggedragen zien worden. In de 
evaluatie van de evacuatie is dat zeker 
iets om rekening mee te houden”, meent 
Geert Buyse.
“Het eerste moment weet je niet half hoe 
erg de situatie is. Het was pas toen ik de 
brandweer de eerste slachtoffers zag bui-
tendragen dat de ernst van de ramp tot 
me doordrong”, herinnert Wim Goeder-
tier zich. Ook directeur Buyse haalt zich 

vulde de hele gang zich bliksemsnel met 
een verstikkende rook.
De bewoners die zich niet in de buurt van 
de vuurhaard bevonden, werden onmid-
dellijk door het personeel en de brand-
weer geëvacueerd. “Dat is heel vlot ver-
lopen”, herinnert directeur Geert Buyse 
zich. “Begin juni was hier nog een evacu-
atieoefening geweest. Je merkte duidelijk 
dat die automatismen nog niet verdwe-
nen waren.”
Geert Buyse was nog maar pas thuis, op 
een halfuur rijden van Melle, toen een 
collega hem belde en meldde dat het 
brandde in het rusthuis. “Ik ben onmid-
dellijk in mijn wagen gesprongen en te-
ruggereden, zonder te weten waaraan 
ik me  moest verwachten. Toen ik hier 
aankwam, zag ik de zwarte rook door de 
ramen naar buiten komen en besefte ik 
meteen dat het heel erg was.”

Veel praten

Inmiddels had het personeel de meeste 
bewoners al geëvacueerd van de kamers 
naar de cafetaria. De dementerende in-
wonenden, die zich in een andere vleugel 
van het centrum bevonden, werden langs 
de achterkant van het gebouw geëvacu-
eerd. “Veel hebben die niet van de brand 
gemerkt, in tegenstelling tot de bewoners 
die langs de voorkant naar buiten zijn 
gebracht. Zij hebben gewonden en over-

André Denys, gouverneur van Oost-
Vlaanderen, herinnert zich donder-
dag 6 augustus nog heel goed. “Ik 
zat in het voetbalstadion van Gent 
toen ik via de telefoon te horen kreeg 
dat het brandde in Kanunnik Triest. 
Toen bleek dat het om ernstige feiten 
ging, ben ik onmiddellijk naar Melle  
gereden. Ter plaatse heb ik, na over-
leg met de burgemeester, meteen het 
provinciale rampenplan afgekondigd 
en een crisiscomité opgericht.”
De crisiscel, bemand door gouver-
neur, burgemeester, Rode Kruis,  
politie, brandweer en de directeur 
van het rusthuis, moest op een paar 
uur tijd onderdak zoeken voor onge-
veer 90 geëvacueerde bewoners. “Hen 

bleem was om met iedereen afspraken 
te maken. Ook met de pers zijn goede 
afspraken gemaakt, met respect voor 
de privacy van de rusthuisbewoners 
en hun familie. Je mag niet onder-
schatten hoe belangrijk dat is. Wat 
de media over een ramp berichten, is 
vaak het begin van het verwerkings-
proces voor de nabestaanden.”

“Berichtgeving is begin van verwerkingsproces”

diezelfde nacht laten terugkeren naar 
hun kamers was geen optie. Om chaos in 
de buurt van het rusthuis te vermijden, 
hebben we ze eerst nog geëvacueerd naar 
een nabijgelegen sporthal. Tegelijk zijn 
de Rode Kruismedewerkers beginnen 
rondbellen naar andere rusthuizen, op 
zoek naar opvangplaatsen. Als gouver-
neur was het mijn verantwoordelijkheid 
om op dat moment iedereen op zijn taak 
te wijzen.”
Van de hulpactie zelf herinnert de gouver-
neur zich dat die vlot verliep. “Dat er ne-
gen slachtoffers te betreuren waren, was 
een drama. Maar ik herinner me ook dat 
er goed werd samengewerkt, dat de direc-
teur van het rusthuis zijn medewerkers 
onder controle had en dat het geen pro-

De brand in het wzc Kanunnik Triest 
kon niet worden vermeden, denkt di-
recteur Geert Buyse. Maar uit zijn er-
varing trekt hij wel enkele lessen voor 
de toekomst:
– Alarmsignalen (met plaatsdui-

ding) die zichtbaar zijn op de dis-
plays van de telefoons van het per-
soneel.

– Bij brandalarm: een directe lijn 
naar de lokale brandweer die ook 
daar een brandsignaal krijgt.

– Voor de producenten van rust-
huis- en ziekenhuismateriaal: zo-
veel mogelijk gebruik maken van 
brandwerende componenten die 
geen giftige rook veroorzaken.

Hoe brand beter  
bestrijden?

zonder moeite de beelden van toen weer 
voor de geest. “Mensen die voor je ogen 
worden gereanimeerd, het medisch ur-
gentieteam dat overlijden na overlijden 
vaststelt... Dat zijn zaken die op je net-
vlies gebrand staan.”
De tol van de brand was niet min. Van de 
92 rusthuisbewoners verbleven er 16 in de 
getroffen gang. Negen van hen overleef-
den de ramp niet. Geert Buyse: “Omdat 

– Een goed evacuatieplan dat ge-
kend is door het personeel en dat 
regelmatig ingeoefend wordt.

– Bewoners en familieleden wegwijs 
maken in de evacuatiewegen.

Geert Buyse, directeur  
wzc Kanunnik Triest

André Denys, gouverneur van  
Oost-Vlaanderen
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de feiten zo ernstig waren, werd al vlug 
het provinciaal rampenplan afgekon-
digd. Vanaf dat moment was de coördi-
natie van de hulpactie in handen van een  
crisiscel geleid  door de gouverneur. Ik 
denk dat we tot een uur of twee ‘s nachts 
in de weer zijn geweest om ons ervan te 
vergewissen dat elke bewoner terecht 
was en dat iedereen een onderkomen had 
voor de nacht.”
De bewoners met een dementerings-
proces, die tijdens de nacht naar verschil-
lende ziekenhuizen waren geëvacueerd, 
mochten de dag na de brand opnieuw hun 
intrek nemen in het woonzorgcentrum. 
De overige bewoners, die opvang hadden 
gevonden in andere centra of bij familie, 
moesten wachten tot de rookschade vol-
ledig verwijderd was. Zij keerden pas na 
het weekend terug.
Wim Goedertier herinnert zich dat er die 
eerste dagen enorm veel gepraat werd, 
zowel door de bewoners als door het per-
soneel. “Het mooie daaraan was dat de 
bewoners niet alleen iets aan ons had-
den, maar wij ook iets aan hen. Op die 
manier hebben we na verloop van tijd 
samen een beter gevoel gekregen bij wat 
gebeurd is. Maar het thema blijft leven. 
Zeker nu in december de getroffen gang 
terug opengaat – iets waar iedereen echt 
naar verlangt – denk je al eens wat langer 
terug aan die avond in augustus. Tegelijk 
zijn we ook bang. In kamers die oude her-
inneringen oproepen, zullen we nieuwe 
bewoners tegenkomen. Ik weet niet hoe 
ik daarop zal reageren.”

Helemaal leeg

Tot op vandaag merkt directeur Buyse dat 
personeel en bewoners heel anders om-
gaan met het verwerken van hun verdriet. 
“In het begin voelde iedereen de nood om 
te praten en zijn hart te luchten. Nu merk 
ik dat steeds meer bewoners, en zeker 
zij die alles van dichtbij hebben meege-
maakt, liever niet meer aan de brand her-
innerd worden. Ze willen vooral verder 
met hun leven. We spreken dikwijls over 
oude kwetsbare mensen, maar ze zijn 
vaak kraniger dan je denkt.”
Ook bij het personeel heeft de brand een 
zware indruk nagelaten. Vier maanden 
na de feiten krijgt een aantal van hen nog 
steeds psychosociale begeleiding. “Als ik 
iets geleerd heb, is het wel dat mensen 
niet altijd toegeven dat ze het moeilijk 
hebben”, zegt Geert Buyse.
“Het was voor iedereen moeilijk, maar  
tijdens de eerste uren na de brand besef  
je amper wat er zich heeft afgespeeld”, 
vertelt hoofdverpleegkundige Wim Goe-

“Schoonmoeder kwam 
levend uit getroffen gang”

“Ik zat thuis op het terras iets te eten 
met mijn vrouw en zoon toen ik net 
voor acht uur ’s avonds in de verte 
een rookwolk zag. Binnen de minuut 
werd ik gebeld op mijn beide gsm’s en 
had ik de politie aan de lijn.” Dirk De 
Maeseneer, burgemeester van Melle, 
zal de brand van 6 augustus niet snel 
vergeten. Tijdens de rit naar Kanun-
nik Triest maakte hij zich immers 
niet alleen professionele, maar ook 
persoonlijke zorgen. “Mijn schoon-
moeder woonde in dat rusthuis, later 
bleek zelfs op de gang waar de brand 
was uitgebroken.”
Eenmaal gearriveerd zag De Maese-
neer op korte tijd drie slachtoffers 
naar buiten gebracht worden. “Dan 
besef je meteen dat het erg is. Ge-
lukkig voor onze familie was mijn 
schoonmoeder een van de zes bewo-
ners die levend uit de getroffen gang 
zijn gehaald.”
Daarna ging het allemaal zeer snel, 
herinnert hij zich. “De provinciale 
veiligheidsadviseur en de gouver-
neur waren vlug ter plaatse, waarna 
het provinciale rampenplan werd 

dertier. “Ik werd echt overrompeld. En 
de dagen na de brand voelde ik me hele-
maal leeg. Het was zo vreemd om al die 
kamers te zien zonder de mensen die ik 
zo goed had gekend, die ik bij wijze van 
spreken tien minuten voor de brand nog 
in bed had gestopt. Het was allemaal zo 
irreëel.”
Ook directeur Buyse geeft zonder schroom 
toe dat hij het de dagen na de ramp soms 
bijzonder benauwd had. “En dat kwam 
niet alleen door de emoties die met het 
menselijke verlies gepaard gingen. Ik was 
ook verantwoordelijk voor het centrum. 
‘Wat als dit niet in orde was? Wat als dat 
niet gecontroleerd was?’ Alhoewel ik wist 
dat alle controles gebeurd waren, schoten 
die vragen voortdurend door mijn hoofd. 
Gelukkig heeft de inspectie na de brand 
die vrees weggenomen.”
Ondanks de dramatische afloop trekt di-
recteur Buyse ook positieve conclusies. 
“Ik ben enorm geraakt door de solidari-
teit die we ervaren hebben. Iedereen heeft 

echt alles gedaan wat hij kon. Elke mede-
werker die hier kon zijn, is komen helpen. 
Buurtbewoners die zagen wat er aan de 
hand was, hebben spontaan een handje 
toegestoken. Andere rusthuizen boden 
onmiddellijk opvangplaatsen aan.”
Volgens Geert Buyse had niets of nie-
mand de ramp kunnen voorkomen. “We 
kunnen natuurlijk nog strengere veilig-
heidsmaatregelen nemen. Maar dit is 
een wooncentrum en dat moet leefbaar 
blijven. Op 6 augustus zijn we getroffen 
door het noodlot, een ander woord heb ik 
er niet voor.”
Van de familie van de slachtoffers heeft 
hij geen enkel verwijt gekregen. “Inte-
gendeel, die mensen zijn een hele steun 
geweest.” Maar een tweede keer wil di-
recteur Buyse zo’n brand niet meer mee-
maken. “Neen,” zucht de directeur, ter-
wijl hij een moedeloos gebaar maakt, “ik 
denk niet dat ik dat nog eens aankan.”

WV

afgekondigd. Eens dat in werking trad, 
ontstond er echt een massale machtsont-
plooiing. Zelf heb ik nog de gemeentese-
cretaris en de ambtenaar noodplanning 
opgeroepen, waarna we ons hebben afge-
zonderd in de crisiscel. Het was niet onze 
taak om op het terrein te staan kijken. Op 
dat moment moesten we coördineren, 
delegeren en ervoor zorgen dat er goed 
gecommuniceerd werd. Vooral dat laatste 
bleek enorm belangrijk in een noodsitu-
atie.”
Voor het werk van de hulpdiensten heeft 
De Maeseneer vier maanden na de feiten 
niets dan lof. “Iedereen heeft zijn uiterste 
best gedaan, ook de bevolking. Je zag de 
omwonenden echt hulp bieden en hun 
solidariteit betuigen. Kanunnik Triest is 
zeer goed ingeburgerd in de wijk, en dat 
merkte je.”

Dirk De Maeseneer, burgemeester van Melle



“De kwaliteitshappening is in eerste in-
stantie bedoeld voor onze medewerkers 
en artsen”, zegt dr. Frank Weekers. “Maar 
ook externen zijn welkom. Het programma 
is vooral gericht op de zorg. Het Virga Jes-
seziekenhuis legt al jaren sterk de nadruk 
op kwaliteit en patiëntveiligheid. Het is 
al de zevende keer dat we de kwaliteits-
happening organiseren. Telkens brengen 
we diverse kwaliteitsthema’s een maand 
lang onder de aandacht. Door er zo sterk 
op te focussen willen we een stempel 
drukken op de dagelijkse kwaliteitszorg. 
We werken daarbij rond zes dimensies: 
efficiëntie, doelgerichtheid, veiligheid, 
toegankelijkheid, patiëntgerichtheid en 
gelijke zorg voor iedereen. Bij elk van die 
gebieden leggen we de lat hoog. We wil-
len hier het verschil maken.”

“Door externe en interne sprekers uit 
te nodigen om kwaliteitsprojecten voor 
te stellen stimuleren wij het leren van  
elkaar”, verklaart dr. Weekers. “Het kwa-
liteitsthema leeft echt bij onze medewer-
kers. Ze maken zelf ook posters over the-
ma’s als malnutritie, decubitus, MRSA, 

een belangrijke rol. Eén poster is gewijd 
aan algemene richtlijnen voor de patiënt: 
wat kan hij doen om zijn eigen veiligheid 
te verhogen. Een tweede poster verklaart 
waarom artsen en verpleegkundigen zo 
dikwijls de naam van de patiënt vragen 
in het ziekenhuis. Dat heeft natuurlijk 
ook met kwaliteitszorg te maken: we wil-
len het risico op persoonswissels tot een 
minimum beperken. De derde poster sen-
sibiliseert over het thema thuismedicatie, 
waarvoor we in het ziekenhuis een spe-
ciaal formulier ontwikkeld hebben.”

Fusie
Op 1 januari is de fusie tussen het Virga 
Jesseziekenhuis en ziekenhuis Salvator 
Sint-Ursula een feit. Het nieuwe ‘Jessazie-
kenhuis’ telt dan 1.001 bedden en wordt 
daarmee een van de grootste ziekenhui-
zen van het land. Dr. Weekers: “De fusie is 
grondig voorbereid. We zijn er klaar voor. 
Het kwaliteitsbeleid en de procedures wor-
den op elkaar afgestemd. Natuurlijk zijn er 
nog cultuurverschillen, maar we groeien 
naar elkaar toe. En kwaliteit blijft sowieso 
een prioriteit voor het Jessaziekenhuis.”

kwaliteitshappening in het (toekomstige) JessaZiekenhuis

Organisatiebreed werken aan kwaliteit

kwali- 
teitszorg

Dr. Frank Weekers: “Artsen en verpleegkundigen moeten  
hun verantwoordelijkheid nemen, maar ook de patiënt  
speelt een belangrijke rol.”

in het Virga Jesseziekenhuis en het salvator sint-ursulaziekenhuis in hasselt liep van 10 november  
tot 4 december de zevende kwaliteitshappening. onder de noemer ‘oog voor de patiënt’ werd een 

maand lang gefocust op kwaliteit in al haar vormen. “kwaliteitszorg is een prioriteit en het thema  
leeft echt in de hele organisatie”, vertelt medisch directeur prof. dr. frank weekers. op 1 januari  

smelten beide hasseltse ziekenhuizen samen onder de nieuwe naam Jessaziekenhuis.
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voetscreening en dies meer. Dit jaar wer-
den negentien posters ingediend. We ver-
binden er een wedstrijd aan, waarbij ie-
dereen mag stemmen op de beste poster. 
Dat wedstrijdelement zorgt ervoor dat de 
posters van een hoge kwaliteit zijn.”

“Een andere invalshoek om het thema 
kwaliteit organisatiebreed te laten leven 
is wat wij ‘brainfood’ noemen. Het idee is 
simpel, maar efficiënt. We laten onderleg-
gers drukken voor het personeelsrestau-
rant waarop we  kwaliteitsthema’s op een 
speelse manier onder de aandacht bren-
gen, bijvoorbeeld via woordpuzzels en 
rebussen. Zo wordt plots over kwaliteits-
thema’s gepraat aan tafel. En ook hieraan 
verbinden we een kleine wedstrijd.”

Om het thema kwaliteitszorg ook extern 
uit te dragen worden tijdens de kwali-
teitshappening drie posters tentoonge-
steld in het onthaal van het ziekenhuis. 
“Kwaliteitszorg is een zaak van iedereen”, 
aldus dr. Weekers. “Artsen en verpleeg-
kundigen moeten hun verantwoordelijk-
heid nemen, maar ook de patiënt speelt 
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sociaal instroomtraJect schoonmaakdienst aZ Jan portaels

“Ze komen elke dag   
met de glimlach werken”
in aZ Jan portaels in Vilvoorde zijn begin oktober twaalf nieuwe  
medewerkers bij de dienst schoonmaak gestart met een eerste  
contract voor vier maanden. uniek aan deze aanwerving is het  
instroomtraject, georganiseerd in samenwerking met vijf sociale 
organisaties. facilitair directeur frank deckmyn is alvast enthousiast 
over die nieuwe manier van werken. ook Joke Vanderhaeghe van 
instant a reageert positief.

AZ Jan Portaels werkte bij de aanwerving 
samen met Instant A, een sociaal uit-
zendkantoor voor laaggeschoolde jonge-
ren tot dertig jaar. Bij Instant A zijn veel 
jongeren van allochtone afkomst en met 
een beperkte kennis van het Nederlands 
in begeleiding. Met de samenwerking wil 
AZ Jan Portaels zijn sociale rol binnen de 
regio sterker opnemen.

Facilitair directeur Frank Deckmyn: “AZ 
Jan Portaels behoort tot de belangrijkste 
werkgevers in Vlaams-Brabant. Toen een 
aantal medewerkers met brugpensioen 
ging, hadden we in één keer een grote 
groep nieuwe krachten nodig. De erva-
ring leert dat het moeilijk is om een gro-
tere groep medewerkers vlot te integre-
ren. Er is immers opleiding nodig, maar 
ook coaching op de werkvloer. Daarom 
hebben we steun gezocht bij in totaal vijf 
organisaties.

Om te beginnen zocht Instant A kandida-
ten binnen zijn eigen bestand en via zijn 
netwerk van arbeidsbemiddelaars, waar-
onder Jobkanaal. Ze werden uitgenodigd 
voor een infosessie in het ziekenhuis. 
Twaalf personen werden weerhouden. 
Ze kregen twee weken opleiding door 
Team@Work. Op basis van een screening 
van het vereiste taalniveau door het Huis 
van het Nederlands werd voor de an-
derstaligen een traject vastgelegd. Op de 
werkvloer worden de medewerkers verder 
opgevolgd door een taal- en een jobcoach 
van Vokans. In samenwerking met RESOC 
ontwikkelden we ook een instap-diversi-
teitsplan.”

Het is wat vroeg voor een definitieve 
evaluatie, maar u klinkt tevreden?

“Heel tevreden. Zowel over het traject als 
over de nieuwe medewerkers zelf. Van 
de twaalf die begonnen zijn, heeft voor-
lopig maar één persoon afgehaakt. De 
anderen doen hun uiterste best om zich 
te integreren. Die integratie is ook voor 
de organisatie een hele uitdaging. De 
nieuwe collega’s hebben een verscheiden 
achtergrond. Ze komen van Cuba, Noord-
Afrika… Voor de medewerkers die hier al 
jaren werken is dat niet altijd evident. Bo-
vendien zijn zij nog het afscheid van hun 
vroegere collega’s aan het verwerken. Dat 
vraagt tijd. Maar ik heb er een goed oog 
in. De nieuwkomers hebben een positieve 
invloed. Voor hen is deze job een unieke 
kans. Ze komen elke dag met de glimlach 
werken en dat straalt af op  de hele orga-
nisatie.”

Wordt die aanpak ook doorgetrokken 
naar andere departementen?
“We werken nu alvast actief aan een di-
versiteitsplan voor het hele ziekenhuis. 
Dat vraagt een inspanning, maar de meer-
waarde is belangrijk. Of we dit aanwer-
vingstraject zomaar kunnen kopiëren, 

is een andere kwestie. Voor welomlijnde 
groepen, zoals de logistieke medewerkers, 
kan dat ongetwijfeld worden bekeken.”

Unieke samenwerking

Ook sociaal begeleider Joke Vanderhaeghe 
van Instant A evalueert het project posi-
tief. “Voor ons is die manier van werken 
nieuw”, zegt ze. “Maar als het hier lukt, 
dan biedt dat ook mogelijkheden voor an-
dere organisaties en sectoren.”

Wat was voor jullie de grootste uitda-
ging?
“Tien schoonmaaksters vinden was moei-
lijker dan gedacht. Een knelpunt was de 
vereiste kennis van het Nederlands. Ook 
de uurroosters vormden dikwijls een 
struikelblok. Shiften om zeven uur ’s mor-
gens zijn niet evident voor vrouwen met 
kinderen.

De samenwerking van diverse organisa-
ties in één aanwervingstraject is uniek. De 
nieuwe medewerkers zijn veelal mensen 
met weinig werkervaring en een andere 
moedertaal. Er is daarom gezorgd voor pre-
ventieve coaching, ook wat werkattitudes 
betreft. Wij verwachten iets van die men-
sen, maar van onze kant laten we ze ook 
niet aan hun lot over. Je ziet die mensen 
op korte tijd helemaal openbloeien. Ze zijn 
heel enthousiast over hun nieuwe job.”

Meer informatie krijgt u bij Joke  
Vanderhaeghe (joke@instanta.be).  
U kunt ook terecht op www.jobkanaal.be.

Facilitair directeur Frank Deckmyn van AZ Jan Portaels 
en sociaal begeleider Joke Vanderhaeghe van Instant A: 
“Dit unieke instroomtraject biedt ook kansen voor  
andere organisaties en sectoren.”

HRM
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Een Centrum voor Geestelijke Gezond-
heidszorg (CGG) biedt gespecialiseerde 
diagnose en behandeling aan mensen 
met ernstige psychische stoornissen of 
psychiatrische problemen. De behande-
lingen vinden plaats onder leiding van 
een psychiater en gebeuren ambulant, 
dus zonder opname in een tehuis of in 
een ziekenhuis. De behandelde proble-
men zijn divers. Bij volwassenen gaat het 
vooral om angst- en stemmingsstoornis-
sen, verslavingsproblemen en ernstige 
persoonlijkheidsstoornissen. Ook een 
psychotische problematiek kan in de rus-
tigere fasen begeleid worden in een CGG. 
In acute fasen is vaak eerst een stabilise-
rende opname nodig. Bij kinderen wor-
den naast ernstige ontwikkelingsproble-
men en emotionele stoornissen ook vaak 
gedragsstoornissen behandeld.

In juli 2008 ontvingen de CGG van toen-
malig Vlaams minister Steven Vanackere 
drie omzendbrieven met specifieke op-
drachten. Een eerste omzendbrief betrof 
de uitbouw van de hulp- en dienstverle-
ning aan gedetineerden en geïnterneer-
den. Met de tweede omzendbrief wou 
de minister de samenwerking tussen de 
CGG en de voorzieningen voor bijzondere 
jeugdbijstand bevorderen. Een derde om-
zendbrief stimuleerde de hulpverlening 
in de woonzorgcentra. De drie omzend-
brieven hadden eenzelfde methodische 
insteek: outreachend werken en het uit-
dragen van de GGZ-expertise naar andere 
sectoren.

Maar wat betekent ‘outreachende hulp-
verlening’ eigenlijk? Outreaching is een 

werkmethode die actief contact legt met 
de doelgroep, die vragen onderzoekt en 
die de doelgroep motiveert en verwijst 
naar hulpverlening en/of maatschappe-
lijke opvang.
Het verlenen van zorg aan cliënten in hun 
eigen leefomgeving is strikt genomen 
geen outreaching, wel ambulante zorg. 
Ambulante zorg impliceert immers zowel 
mobiliteit van de cliënt naar de hulp-
verlening, als van de hulpverlener naar 
de cliënt. De facto vindt ambulante zorg 
vandaag vooral plaats in de CGG zelf. Die 
verschuiving ontstond uit economische 
motieven, uit noodzaak om met de ontoe-
reikende hulpverleningscapaciteit toch 
zoveel mogelijk mensen te helpen.

Structurele samenwerking?
De overheid interpreteert outreaching 
ruimer dan bovenstaande definitie. De 
overheid verwacht dat de CGG contact 
leggen met andere sectoren en structu-
rele samenwerking ontwikkelen. Ook 
inhoudelijk ondersteunende activiteiten 
zoals consult, advies en inbreng van ex-
pertise worden genoemd. Daarnaast moe-
ten de centra directe zorg opnemen voor 
senioren in rusthuizen, gedetineerden 
in gevangenissen en jongeren in voor-
zieningen voor bijzondere jeugdbijstand. 
Uiteindelijk wil de overheid dat de zorg-
voorzieningen tot integrale zorg komen. 
Dat veronderstelt ontschotting en een in-
tensieve samenwerking tussen de gespe-
cialiseerde geestelijke gezondheidszorg 
en de eerstelijnsgezondheidszorg.

Concrete actiedomeinen
Welke concrete acties ondernemen de 

CGG in het kader van de omzendbrieven? 
Alvast enkele eerste vaststellingen.

Ten eerste investeren de CGG in de uit-
bouw en het versterken van de relaties 
met andere organisaties.

Voor de outreaching naar senioren ont-
wikkelen de CGG nieuwe initiatieven met 
rusthuizen en woonzorgcentra, maar ook 
met dienstencentra, huisartsen, thuis-
zorgdiensten, OCMW’s. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van al bestaande, sec-
toroverschrijdende overlegstructuren.
Ook in de bijzondere jeugdbijstand zoe-
ken de CGG aansluiting bij bestaande 
structuren. Er bestaat al een uitgebreid 
samenwerkingsnetwerk. Zo is er de  
‘integrale jeugdhulp’, waarbij zowel de 
bijzondere jeugdbijstand als de CGG be-
trokken zijn. Er is ook het Stent-project. 
Dat project bevordert de samenwerking 
tussen de bijzondere jeugdbijstand en 
de ambulante en residentiële kinder- en 
jeugdpsychiatrische zorg (meer informa-
tie: www.stentproject.be). Stent is het 
forum bij uitstek waar de samenwerking 
tussen de bijzondere jeugdbijstand en de 
CGG structureel gestalte krijgt.
Voor de forensische opdracht vraagt de 
overheid samenwerking met alle relevan-
te actoren voor activiteiten zowel binnen 
als buiten de gevangenismuren. Er moet 
ook aansluiting gezocht worden bij de 
federale ontwikkelingen in de GGZ voor 
geïnterneerden. De CGG opteren hier voor 
een gefaseerde aanpak.
Ook de samenwerking tussen CGG onder-
ling is belangrijk voor de overheid. Een 
plan van aanpak is slechts geldig als het 

outreaching in de Vlaamse centra Voor geesteliJke geZondheidsZorg

Zoeken naar complementariteit  
is grote uitdaging

in juli 2008 kregen de centra voor geestelijke gezondheidszorg (cgg)  
de opdracht om ‘outreachend’ te werken. doelgroepen waren de senioren, de  

jongeren in de bijzondere jeugdzorg en de (ex-)gedetineerden en geïnterneerden. 
naar aanleiding van de communicatiedag outreaching op 4 december geeft  

projectcoördinator ann Vranckx een stand van zaken. outreaching blijkt  
alvast mogelijkheden te bieden om de muren tussen sectoren te slopen en  

daadwerkelijk te gaan samenwerken op casusniveau.
GGZ
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de goedkeuring krijgt van de andere CGG 
actief in het werkingsgebied.

Een tweede concreet actieterrein is de 
expertiseontwikkeling en de detectie 
van noden.
De omzendbrief over senioren is voor veel 
CGG een stimulans voor de ontwikkeling 
van een apart ouderenteam. De CGG on-
derzoeken hoe ze met beperkte middelen 
een kwaliteitsvolle equipe voor ouderen 
kunnen uitbouwen, waar nodig over de 
grenzen van de eigen organisatie en zorg-
vorm heen. Het inventariseren van de no-
den en de bekendmaking van het aanbod 
naar externe organisaties en naar oude-
ren krijgen hierbij de nodige aandacht.
Voor de bijzondere jeugdbijstand hebben 
de CGG nog nood aan vorming en infor-
matie. Aandachtspunten zijn het leren 
kennen van de specifieke noden, speci-
alisatie over het omgaan met agressie en 
impulsstoornissen en de draagkracht van 
opvoeders en behandelaars bij deze vaak 
moeilijke en beklijvende begeleidingen.
Van de forensische teams verwacht de 
overheid dat ze kennis verwerven over de 
link tussen geestelijke gezondheidszorg 
en criminaliteit, en dat ze meewerken aan 
onderzoek.
De CGG en hun koepels vinden ook het 
leren van elkaar, tussen de drie projecten 
onderling en over projecten heen, een 
cruciale hefboom. Daarom is gekozen om 
het eerste opstartjaar niet alleen per doel-
groep, maar ook over de thema’s heen te 
voorzien in coördinatiefuncties.

Een derde outreaching-actiedomein van 
de CGG is de zorg op verplaatsing.
Voor de hulp aan senioren bouwt een 
aantal CGG verder op de al ontwikkelde 
hulpverlening binnen rusthuizen. Naast 
indirecte hulpverleningsactiviteiten (ca-
susbesprekingen, consult, intervisie, 
coaching, supervisie en vorming) bieden 
de CGG ook directe hulpverlening aan be-
woners in rusthuizen.

De outreaching naar de bijzondere jeugd-
bijstand kan minder voortbouwen op 
bestaande samenwerking. In functie van 
de noden en de beschikbare middelen 
onderzoeken de CGG wat mogelijk is. Het 
voorzien van een aanspreekpunt en indi-
recte hulpverleningsactiviteiten behoren 
tot de mogelijkheden. Directe zorg aan 
cliënten door het CGG in externe organi-
saties en/of in de leefomgeving van de 
cliënten wordt (voorlopig) niet expliciet 
benoemd in de plannen van aanpak.
Een aantal forensische teams heeft al out-
reachende activiteiten in de gevangenis. 

Andere teams zitten nog in de voorberei-
dende fase.

Besluit
Outreaching biedt mogelijkheden voor 
het overstijgen van de schotten tussen 
sectoren en het daadwerkelijk samen-
werken op casusniveau. De opdrachten 
in het kader van outreaching zorgen voor 
een interessante dynamiek. Outreaching 
houdt ook gevaren in. Het risico bestaat 
dat het verkeerde verwachtingen schept. 
We moeten daarom grote transparantie 
en eenduidigheid bewaken in de zorg-
verlening. Ten slotte is outreachend wer-
ken niet alleen een opgave voor de CGG. 

Op de communicatiedag over outreaching 
in de geestelijke gezondheidszorg op  
4 december gaf coördinator Ann Vranckx 
een stand van zaken.

 
Dit artikel is het resultaat van  
een samenwerking tussen de 
FDGG en Zorgnet Vlaanderen.  
Beide koepels nemen de coördi-
natie op van de verschillende out-
reachingsprojecten van de CGG. 
Ann Vranckx schreef de tekst 
vanuit haar functie als algemene 
coördinator, bijgestaan door de 
voorzitters en coördinatoren van 
elk outreachingsproject.

Zoeken naar complementariteit is meer 
dan ooit de uitdaging waar de hele sector 
van de geestelijke gezondheidszorg voor 
staat.

AV



het waasland was voor kinder- en jeugdpsychiatrische hulp-
verlening lange tijd aangewezen op het aanbod buiten de regio. 
de fusie van twee ziekenhuizen bood aZ nikolaas in 2007 de  
kans een eigen dienst op te starten. twee jaar later draait die op  
kruissnelheid.

dienst kinder- en Jeugdpsychiatrie aZ nikolaas na twee Jaar al aan uitbreiding toe

Grote fusie biedt Waasland  

eigen kinder- en jeugdpsychiatrie

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 
was de eerste grote realisatie na de  
fusie. Waarom precies kinder- en 
jeugdpsychiatrie?
Koen Michiels (algemeen directeur): 
Door de enorme versnippering van de 
gezondheidszorg in het Waasland diende 
de regio voor kinder- en jeugdpsychia-
trie een beroep te doen op  Antwerpen 
en Gent. Dankzij de fusie van AZ Maria  
Middelares en AZ Waasland kregen we 
plots de mogelijkheid die leemte weg  
te werken. Het samengaan van beide  
ziekenhuizen had immers tot gevolg dat 
een aantal bedden vrijkwam. Midden 
2006 gaf toenmalig minister van Volksge-
zondheid Inge Vervotte haar fiat voor het 
opstarten van de dienst.
Uiteraard gingen we hierbij niet over 
één nacht ijs, ook al liep alles bijzonder 
snel. We staken ons licht op bij bestaan-
de diensten kinder- en jeugdpsychiatrie, 
zowel voor de werking als voor de infra-
structuur. Samenwerken met anderen, 
optimaal gebruik maken van hun ervarin-
gen en knowhow, was voor ons cruciaal. 
De bouwwerken begonnen op 15 januari 
2007, eind september kon de dienst offi-
cieel worden geopend.

Officiële opening eind september, maar 
u ging al een stuk vroeger aan de slag?
Dat klopt. De vraag naar kinder- en jeugd-
psychiatrische hulpverlening is zo groot 
dat we eind juli – in het gedeeltelijk af-
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gewerkte gebouw – al de behandelafde-
ling De Opstap openden. Er was een ca-
paciteit voor zes pubers en adolescenten. 
Midden augustus volgde de afdeling De  
Beren voor zes kinderen van zes tot twaalf 
jaar. Begin september ten slotte werd IKO 
opgestart, een afdeling met acht bedden 
voor intensieve kortdurende opname en 
behandeling.

Bood het feit dat AZ Nikolaas van nul 
af kon beginnen unieke mogelijkhe-
den?
We hebben voor de regio pionierswerk 
verricht. Door van nul af op te bouwen, 
hadden we niet alleen veel vrijheid in ons 
handelen, het gaf ons ook de mogelijkheid 
om intensief een nieuw extern netwerk op 
te starten. Een extern netwerk bevordert 
en stimuleert de samenwerking met de 
ons omgevende hulpverleners en hulp-
verleningssystemen. Denk aan relaties 
met huisartsen, met Kind & Gezin, met de 
bijzondere jeugdzorg, met jeugdrechters, 
met de centra voor leerlingenbegeleiding. 
Het unieke is dat we dat externe netwerk 
al vóór onze eigenlijke start hadden ont-
wikkeld.
Uniek is ook het lage personeelsverloop. 
Dat is in deze sector erg groot. Doordat 
wij veel aandacht besteden aan team-
vorming en voor de aanwerving intense 
gesprekken voeren, heeft bij ons na zes 
maanden nog maar vijf procent het team 
verlaten.

 

Tekort aan  
kinderpsychiatrie

Dr. Hugo Ruymbeke, u bent psychiater 
en diensthoofd van de afdeling. Lijdt 
de dienst onder het tekort aan kinder- 
en jeugdpsychiaters in Vlaanderen?
Dr. Hugo Ruymbeke: De situatie is in-
derdaad pijnlijk. Ook wij worden met 
het probleem geconfronteerd. Dat veel 
van onze confraters naar Nederland uit-
wijken, is echter begrijpelijk. Een col-
lega pendelt dagelijks met de trein naar 
Nederland. De uren in de trein worden 
gewoon betaald. In Nederland wordt de 
belasting op de eerste dertig procent van 
het inkomen in veel gevallen door de in-
stelling betaald. Onlangs hoorde ik dat 
er aan de K.U.Leuven voor zes vacatures 
kinder- en jeugdpsychiatrie twee kandi-
daten waren, voor twaalf vacatures in de 
pediatrie waren er zesentwintig. Ook al 
werden recent wat inspanningen gedaan 
om de kinder- en jeugdpsychiater beter te 
vergoeden, het zegt toch veel.

Kinderen en jongeren worden niet 
zomaar opgenomen. De diagnostiek 
heeft een belangrijke plaats.
Elke opname wordt grondig voorbereid. 
We voeren geen draaideurpolitiek. Eerst 
zijn er poliklinische consulten. Niet al-
leen met de psychiater, ook met psycho-
logen en maatschappelijk werkers. Het 
diagnostische onderzoek gaat dus de 
opname vooraf. Alle teamleden werken 
dan samen om de doelstellingen van het 
behandelplan te bepalen. Groot voordeel 
van deze manier van werken is dat de op-
nameduur verkort en een meer gerichte 
behandeling mogelijk is.
 



 

Infantpsychiatrie

Een afdeling apart is de infantpsychia-
trie. Psychiater Christine Franckx is er 
in AZ Nikolaas verantwoordelijk voor. 
Wie vormt uw doelgroep?
Dr. Christine Franckx: De infantpsychia-
ter werkt met kinderen van nul tot zes, 
maar ook met zwangere vrouwen en vrou-
wen die net bevallen zijn. Eigenlijk zijn 
we dus al vóór de geboorte met het kind 
bezig. Vooral het functioneren van de 
moeder tegenover het kind is daarbij be-
langrijk, maar ook dat van de vader. Wij 
zorgen ervoor dat de hechtingsrelatie tus-
sen ouder(s) en het nog zeer jonge kind zo 
optimaal mogelijk ontwikkelt. Dat is niet 
altijd eenvoudig.
Er is hier ook sprake van liaisonpsychia-
trie: de samenwerking met het algemene 
ziekenhuis, en dan vooral met gynaeco-
logie, neonatologie en pediatrie is van-
zelfsprekend erg belangrijk. De relatief 
jonge discipline van de infantpsychiatrie 
is vooral gebaseerd op een vrij beperkt 
aantal consultaties. Consultaties die wel 
essentieel zijn, omdat op die heel jonge 
leeftijd trauma’s kunnen ontstaan die pas 
jaren later merkbaar worden.

Het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas 
ontstond op 1 januari 2007 door 
de fusie van het privéziekenhuis 
AZ Maria Middelares en het open-
baar ziekenhuis AZ Waasland. 
AZ Maria Middelares was eerder 
ontstaan door het samengaan 
van Sint-Helena in Sint-Gillis-
Waas, Sint-Anna in Beveren en 
Maria Middelares in Sint-Niklaas 
en het openbaar ziekenhuis 
De Pelikaan in Temse. Het AZ 
Waasland was ontstaan door de 
fusie van de Stadskliniek in Sint- 
Niklaas en het Fabiolaziekenhuis 
in Hamme. 

Een opmerkelijk initiatief voor de 
twaalf- tot achttienjarigen is de hip-
potherapie. Eén keer per week trek-
ken jullie met de jongeren naar een 
manege.
Dr. Hugo Ruymbeke: In een manege 
in Sint-Pauwels krijgen de jongeren vier 
keer Equine Assisted Psychotherapy, een 
vorm van psychotherapie met paarden. 
De jongeren rijden niet, maar werken 
naast en met het paard. Doordat ze dat 
doen met grote dieren die erg goed emo-
ties van mensen aanvoelen, vergroot hun 
zelfvertrouwen, worden ze assertiever en 
leren ze zelfs vlotter communiceren. De 
jongeren werken zo actief mee en zijn zo 
enthousiast dat we de hippotherapie ook 
voor andere leefgroepen ter beschikking 
hebben gesteld.

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 
draait na twee jaar op kruissnelheid. 
Wat heeft de toekomst nog te bieden?
Koen Michiels: We zien, helaas, de be-
hoefte aan kinder- en jeugdpsychiatrische 
hulpverlening toenemen. Veel kinderen 
en jongeren lopen in deze maatschappij 
psychische trauma’s op, zijn slachtoffer 
van seksuele misdrijven, van agressie. 
We zijn ervan overtuigd dat we de capa-

citeit van de dienst moeten vergroten, 
zeker voor langer durende opnames, voor 
K-bedden. Daarvoor moet natuurlijk weer 
worden gebouwd… Hiervoor zoeken we 
momenteel een geschikte locatie.

FvB
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Algemeen directeur Koen Michiels en dr. Hugo Ruymbeke

jeugd-
psychiatrie



De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is 
al langer vragende partij voor voorzie-
ningoverschrijdende zorgprogramma’s. 
Tijdens de interministeriële conferentie 
van 21 september 2009 verklaarden alle 
bevoegde ministers zich akkoord om de 
GGZ te oriënteren naar meer zorg in de 
samenleving, aan de hand van leeftijds-
gebonden GGZ-zorgprogramma’s.

Op 12 november keurde de Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) 
een voorstel van minister Onkelinx goed, 
waarmee de algemene erkenningsnor-
men van de psychiatrische ziekenhuizen 
aangepast kunnen worden. Zo kunnen de 
toegewezen mensen en financiële midde-
len ingezet worden om GGZ-zorgprogram-
ma’s vlotter te verwezenlijken.

Het doel van de zorgprogramma’s is zorg 
op maat leveren en zorgcontinuïteit ga-
randeren. Meer mensen moeten geholpen 

beleidsVerantwoordeliJken ggZ op beZoek in birmingham

“Alles wat we al jaren betrachten in België, 

is realiteit in Birmingham”

Een delegatie van beleidsverantwoordelijken 
uit de GGZ maakte tijdens een werkbezoek aan 

Birmingham kennis met zorgprogramma’s die 
zorg in de eigen omgeving garanderen.

worden in een vroeg stadium van hun 
ziekte. Dat gebeurt bij voorkeur binnen 
de eerstelijnszorg. Wie nood heeft aan 
intensieve en specialistische GGZ-hulp 
hoeft daarom niet altijd opgenomen te 
worden in residentiële voorzieningen.

Anderhalf jaar geleden verkende Zorgnet 
Vlaanderen al de zorgprogramma’s in 
Birmingham. “Alles wat wij in België al 
jaren voorstellen in tal van adviezen van 
de NRZV, bestaat al in Birmingham. Het 
leek dus nuttig dat onze beleidsmakers 
er zelf een kijkje zouden nemen”, zegt Jef 
Van Holsbeke.

Minister Onkelinx nam zelf het initiatief 
voor het bezoek begin november. Tot de 
talrijke reisgezellen behoorden onder 
meer Eliane Tillieux (minister van So-
ciale Zaken van het Waals Gewest), ka-
binetsmedewerkers van de Vlaamse en 
Brusselse ministers voor Gezondheid, 
Chris Decoster (FOD Volksgezondheid), 
Ri De Ridder (RIZIV) en vertegenwoordi-
gers van de artsensyndicaten en van de 
GGZ-koepels.

Het bezoek startte met een toelichting 
over de functionele organisatie van de 
GGZ in Birmingham. En die is heel anders 
dan in België: de Birmingham Solihull 
Mental Health Foundation Trust telt maar 
liefst 4.000 medewerkers en levert onge-
veer 95% van het hele GGZ-aanbod voor 
de doelgroepen volwassenen en ouderen 
van Birmingham.

Lokale clinici en teamleiders deden uit 
de doeken hoe specifieke zorgvormen als 
ondersteuning van de eerstelijnszorg, in-

op 5 en 6 november werd het engelse birmingham vereerd met een bezoek van een  
aantal beleidsverantwoordelijken voor de geestelijke gezondheidszorg. birmingham  

wordt internationaal geprezen om zijn efficiënte en goed georganiseerde ggZ- 
zorgprogramma’s. “hun uitstekende voorbeeld geeft een duidelijk beeld van waar  
we ook in belgië naartoe moeten”, stelt Jef Van holsbeke van Zorgnet Vlaanderen. 

tensieve thuisbehandeling en crisiszorg, 
aanklampende zorg en de rehabilite-
rende aanpak van GGZ-problemen in de 
samenleving worden toegepast. “Daar-
bij viel me op dat mensen echt intensief 
behandeld worden in hun eigen omge-
ving. Mede daardoor ligt in Birmingham 
het zelfdodingscijfer een pak lager dan 
in de omliggende streken. Ze werken er 
immers aan de bron en kunnen dus ook 
echt preventief tewerk gaan”, vindt Chris 
Decoster, directeur-generaal van de FOD 
Volksgezondheid.

De laatste dag van het bezoek werd de 
delegatie opgesplitst. Eén groep kreeg 
gedetailleerde informatie over dataver-
zameling en -registratie, de kost en de 
financiering van diverse zorgvormen. 
Anderen gingen met psychiaters dieper 
in op de klinische aspecten van de zorg 
en de zorgopleiding. “De verandering van 
de zorgorganisatie en -processen werd op 
een doordachte, planmatige en professio-
nele manier gemanaged. Leerprocessen 
werden daarbij erg gestimuleerd. Extern 
advies en begeleiding ondersteunden de 
praktijk. Daarvan was ik echt onder de 
indruk”, zegt Ri De Ridder (RIZIV).

Het bezoek werd gesmaakt door de deel-
nemers. “We kregen een originele en 
frisse blik op hoe psychiatrische zorg in 
de toekomst kan worden uitgebouwd, 
met geïntegreerde zorg op maat van de 
cliënt. Bovendien hing de groep erg goed  
samen, waarbij dezelfde visie door de 
verschillende deelnemers werd gedra-
gen”, besluit Chris Decoster.

CZ
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De Strategische Adviesraad (SAR) is een 
permanent orgaan, opgericht bij decreet. 
De raad verleent advies over strategische 
beleidsvraagstukken en over de hoofdlij-
nen van beleid. Ze kan advies geven aan 
het Vlaams Parlement, aan de Vlaamse 
overheid of aan de individuele ministers.
Concreet heeft de Strategische Advies-
raad vier grote functies. Een eerste func-
tie is beleidsgericht en reactief, bijvoor-
beeld wanneer een problematiek nog 
onvoldoende duidelijk is of wanneer er 
nood is aan duiding vanuit verschillende 
perspectieven. Een tweede functie is pro-
actief en anticiperend. De raad kan dus 
advies uitbrengen over een thema dat nog 
niet opgenomen wordt door het beleid. 
Een derde functie is die van klankbord 
voor onuitgewerkte ideeën. Ten slotte kan 
de Strategische Adviesraad ook bemidde-
lend optreden. Als een beleidsproces om 
welke reden dan ook niet vordert, kan 
de SAR met eigen analyses of creatieve 
oplossingen dat proces stimuleren. De 
SAR kan zowel uit eigen beweging als op 
verzoek advies uitbrengen. Van de raad 
wordt dan ook verwacht dat hij de maat-
schappelijke ontwikkelingen op de voet 
volgt en interpreteert.

Voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
heeft de Vlaamse overheid geopteerd 
voor één adviesraad voor het hele be-
leidsdomein. Hiermee wil ze voorkomen 
dat er verkokerde adviezen worden gege-
ven. Homogeniteit is nodig.

Als voorzitter van de Strategische Adviesraad voor het domein Welzijn,  
Gezondheid en Gezin riep Peter Degadt de Vlaamse overheid op om  
een integraal beleid te voeren.

Integraal beleid
De Strategische Adviesraad is samenge-
steld uit deskundigen en vertegenwoor-
digers van de gebruikers, het personeel, 
de SERV en de voorzieningen. De 28 le-
den verkozen Peter Degadt, gedelegeerd 
bestuurder van Zorgnet Vlaanderen, als 
voorzitter.

In zijn toespraak op de installatiever-
gadering speelde Peter Degadt in op de 
nood aan homogeniteit en een integrale 
aanpak. “Meer welbevinden en een be-
tere gezondheidstoestand zijn een op-
dracht voor heel wat actoren en sectoren 
in de samenleving. Netwerken en dwars-
verbindingen tussen sectoren zullen  
extra welzijn en betere gezondheidszorg 
opleveren. Gezondheid en welzijn heb-
ben te maken met wonen, met werken, 
met onderwijs, met mobiliteit, ja zeker 
ook met cultuur, met recreatie en noem 
maar op. Preventie in de gezondheids-
zorg uittekenen zonder een algemeen 
beleid te voeren tegen fijn stof, geluids-
hinder of bodemverontreiniging heeft 
geen zin. Wachtlijsten in de geestelijke 

gezondheidszorg aanpakken zonder 
in te werken op de stress in de samen-
leving, op het klimaat op de werkvloer, 
op het pestgedrag van kinderen, op de 
druk waaronder gezinnen soms gebukt 
gaan… dat is als dweilen met de kraan 
open”, aldus voorzitter Peter Degadt van 
de SAR. Hij riep de Vlaamse overheid op 
om een integraal beleid te voeren, dat 
gelijktijdig inspeelt op wonen, werken 
en zorg, op inkomens- en opvoedings-
noden, op justitiële en andere terreinen. 
“De taak van de overheid is niet om het 
allemaal zelf te willen reguleren en uit 
te voeren”, meent Peter Degadt. “Van 
de overheid verwachten we een onder-
steunend kader, waarin elke burger, 
elke zorgvrager, elke professional, elke 
initiatiefnemer zijn verantwoordelijk-
heid opneemt. Structuren moeten zorg 
mogelijk maken en mensen verbinden. 
Structuren worden een obstakel als ze 
een doel op zich worden en mensen  
omknellen.”

Strategische Adviesraad  
uit de startblokken
op 16 november vond in aanwezigheid van 
Vlaams minister Jo Vandeurzen de plechtige  
installatievergadering plaats van de strategische 
adviesraad voor het Vlaamse welzijns-,  
gezondheids- en gezinsbeleid (sar wgg).  
op de installatievergadering pleitte voorzitter  
peter degadt voor een integrale aanpak en een 
overheid die vooral een ondersteunend kader 
biedt.

VoorZitter peter degadt pleit Voor integrale aanpak

beleid foto: Dann



Johan abrahams is algemeen directeur van de Zorggroep bejaardenzorg  
grauwzusters in limburg. onlangs verscheen zijn boek Respectvol omgaan  

met personen met dementie – een praktijkgids voor de zorgsector. het boek  
prikkelt en daagt uit, maar biedt tegelijk een realistische en haalbare  

methodiek voor de woonzorgcentra. een interview.

Johan abrahams oVer ZiJn boek RespeCtVol omgAAn met peRsonen met dementie

ouderen- 
zorg

“Er is nog zoveel  
dat we kunnen doen”

Het boek is bedoeld voor zorgverle-
ners, maar u hebt het geschreven als 
ambassadeur van de mantelzorgers, 
zegt u in het voorwoord.
Ik heb de mantelzorg leren kennen als be-
geleider van praatgroepen. Om die men-
sen te ondersteunen schreef ik in 1999 
een eerste boekje, De gids en de reisgeno-
ten – omgaan met personen met dementie.  
Ondertussen gaf ik ook geregeld lezin-
gen in woonzorgcentra. Door veel te 
praten met zorgverleners merkte ik dat 
de bestaande raamwerken in de praktijk 
moeilijk te implementeren zijn. De rede-
nen zijn legio: een beperkt middenkader, 
een equipe die te veel wordt opgeslorpt 
waardoor er voor zorgverdieping te wei-
nig ruimte overblijft, een te sterke theo-
retische inslag die de vertaalslag bemoei-
lijkt. Daarenboven is het zorgpersoneel in 
woonzorgcentra niet hoog opgeleid. Veel 
omgangs- en begeleidingsmethodieken 
leiden dan ook tot frustratie in plaats van 
tot een betere zorg. Dat was de aanleiding 
om zelf een pragmatisch raamwerk te 
ontwikkelen. In het RESPECT-zorgkader 
staat elke letter voor een welbepaald item 
waarbij talloze zorginhoudelijke aan-
dachts- en actiepunten worden geformu-
leerd. 

“Dementie is vanuit een mensbeeld 
waarin enkel de positieve kanten als 
echt menselijk worden gezien, een 
waar schrikbeeld”, lezen we in het 
boek. Is het mogelijk om dementie 
niet als een schrikbeeld te zien?
De rauwe werkelijkheid van dementie 
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moet niet worden verbloemd. Ten aan-
zien van dat drama wordt steeds vaker, 
ook bij zeer betrokken mantelzorgers en 
hulpverleners, de vraag gesteld naar de 
menswaardigheid. Daarom heb ik in het 
boek een hoofdstuk opgenomen over 
euthanasie, waarbij pro- en contrastand-
punten zijn opgenomen zodat zorgver-
leners zich een genuanceerd standpunt 
kunnen vormen. 

Ik ben van mening dat het menselijk le-
ven zich afspeelt in een spanningsveld 
tussen gezondheid en ziekte, groei, maar 
ook eindigheid. Wie alleen het eerste deel 
wil en in het tweede deel een grond ziet 
om niet meer te willen leven, vervreemdt 
zich van het leven zelf. Ik ben daarbij  
uitermate bevreesd voor de zuigkracht die 
uitgaat van ongenuanceerde berichtge-
ving die steevast een karikaturaal beeld 
ophangt over personen met dementie als 
‘levende doden’.

Ethische toets

De sector klaagt wel eens over  
onvoldoende handen aan het bed. Hoe 
denkt u hierover?
Een willekeurige bezoeker van een woon-
zorgcentrum is dikwijls aangegrepen 
door de beelden van fragiliteit, door het 
geringe leefniveau van passieve bewo-
ners, maar ook door het beperkte aantal 
zorgverleners dat er werkt. We moeten, 
ook in tijden van besparingen, blijven 
aandringen op een betere kwantitatieve 

en kwalitatieve omkadering. Ondanks 
de inzet van velen die er werken is er nog 
dikwijls sprake van verschraalde zorg. 
Het kan beter. Een pleidooi dus om de 
zelfgenoegzaamheid te overstijgen. 

Om die reden worden in het boek ook  
kritische vragen gesteld over onvolko-
menheden in de zorgverlening die zijn 
weergegeven in contrastervaringen (zie 
kader). Met RESPECT wil ik getuigenis 
afleggen van een raamwerk dat een ge-
zonde spanning oproept tussen enerzijds 
‘het wenselijke’ en anderzijds ‘het haal-
bare’. Trouwens, het zit vaak in kleine 
dingen. Zo weten we allemaal dat betut-
telende taal van weinig respect getuigt.  
Onderzoek heeft nu uitgewezen dat 
agressie tijdens toiletzorg dikwijls wordt 
geïnitieerd door dat soort ‘babytalk’. Wij 
hebben dus geen excuus meer. De kwali-
teit van communicatie is in het algemeen 
te veel taakgericht. Natuurlijk speelt hier 
ook een zekere onmacht mee: steeds op-
nieuw naar hetzelfde verhaal moeten 
luisteren, weinig feedback krijgen, leren 
omgaan met de stilte. 

Een ander voorbeeld. Hygiëne is belang-
rijk, maar het mag niet uitmonden in 
een routinematig en verkeerd begrepen 
‘hygiënisme’ waardoor er geen tijd meer  
overblijft. Directies en diensthoofden 
moeten hier een cultuuromslag bewer-
ken. Als wij spreken over ‘het recht op 
autonomie’, moet niet alleen worden  
gedacht aan de grote thema’s als vroeg-
tijdige zorgplanning of het opstellen van 



een wilsverklaring, maar ook aan de 
kleine dagelijkse levensaspecten. “Lust u 
een zachtgekookt eitje?” Ik dus niet. Het 
is toch een kleine moeite om dat te bevra-
gen.  

Naar aanleiding van de ‘Wereld  
Alzheimer Dag’ schreef u een opmer-
kelijke opiniebijdrage in De Standaard. 
“Het recht op zorg in ziekte en nood 
kan alleen worden verdedigd wanneer 

daar een plicht tot zorg in de gemeen-
schap tegenover staat”, schrijft u. En 
verder: “Mensen die zich vandaag een 
‘zorgvrij’ leven kunnen veroorloven, 
moeten kleur durven bekennen.” Dat 
is vrij krasse taal. Hebt u daarop veel 
reacties gekregen?
Alleszins veel positieve reacties. In mijn 
ethisch denken hanteer ik de begrippen 
‘noodlot’ en ‘nabijheid in kwetsbaar-
heid’. Dementie is, zoals vele andere ern-
stige medische aandoeningen, een nood-
lot waar niemand voor kiest. De ethische 
toets ligt in de vraagstelling of wij, ieder 
apart, en wij samen, voldoende in het 
werk hebben gesteld om dat gekwetste  
leven te ondersteunen. 

In RESPECT wordt die vraag ingevuld vol-
gens het leven in een woonzorgcentrum. 
Neen, wij kunnen de rimpels van het ge-
laat van onze bewoners niet wegtoveren, 
noch hun angst maskeren. We kunnen 
wel warm en professioneel nabij zijn. Het 
RESPECT-zorgkader reikt hiertoe een ruim 
scala aan inzichten aan, zoals het belang 
van ruimtelijke omgevingsfactoren, de 
erkenning van de sociale identiteit, het 
belang van samen beslissen en handelen, 
aandacht voor een aangenaam en zinvol 
bestaan als sluitstuk in de zorg. Dat laat-
ste is bijvoorbeeld uitgewerkt in de letter P 
van ‘Plezier- en zinbeleving’. Ik pleit hier 
voor een meetbaar ‘persoonlijk plezierbe-
levingsplan’ voor elke bewoner, waarbij 
het belang van de ‘kleine verwennerij’ 
niet wordt vergeten. Plezierbeleving, die 
moet aansluiten bij de ‘Eigenheid’ van de 
bewoner en zijn levensverhaal, is dus een 
essentieel aandachtspunt en niet zozeer 
het sluitstuk van de zorg. We moeten ons 
hier expliciet engageren voor onze bewo-
ners, omdat zij hier momenten van wel-
bevinden ervaren. 

Mijn boek is een pleidooi om een tandje 
bij te steken. Met RESPECT kunnen zorg-
verleners aan de slag. Dementie wordt 
een grote uitdaging in deze eeuw. We 
moeten er dan ook echt werk van maken, 
ieder op zijn plaats.

De inhoudsopgave van het boek vindt u op 
www.begralim.be.
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Respect
R Ruimtelijk ervaren ↔ Geïnstitutionaliseerde omgeving
E Eigenheid ↔ Gelijke monniken, gelijke kappen
S Samen beslissen en behandelen ↔ Bevoogdende zorg
P Plezier en zin beleven ↔ De tijd doden
E Eenduidig empathisch toewenden ↔ Eeltvorming in de zorg
C Communicatie en comfort cultiveren ↔ Basale communicatie en discomfort
T Toestand evalueren ↔ Standaardzorg voor iedereen

Johan Abrahams: “Met RESPECT wil ik ge-
tuigenis afleggen van een raamwerk dat een 
gezonde spanning oproept tussen enerzijds 
‘het wenselijke’ en anderzijds ‘het haalbare’.”



Jan Goelen: “Het is ook de taak van  
de beheerder om de spirituele lijnen  

van de voorziening uit te zetten.”

Jan goelen, VoorZitter Van de raad Van bestuur wZc sint-lucia turnhout

“tachtig worden en fit blijven”, antwoordt Jan goelen op onze  vraag 
naar  zijn grootste uitdaging. hij hoeft er geen seconde over na te 
denken. het typeert de voorzitter ten volle. elke maandagavond, 
weer of geen weer, gaat de ex-kettingroker tien tot vijftien kilometer 
wandelen met een paar vrienden. een gezonde geest in een gezond 
lichaam is geen loze spreuk voor de jonge vijftiger.

Van Vader op Zoon

de  
bestuurs- 

kamer
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Jan Goelen werd eind 1959 in Turnhout 
geboren, liep er school en is er altijd blij-
ven wonen. “Mijn familie woont al vele 
generaties in Turnhout. Mijn vader had 
er een verzekeringskantoor en was waar-
schijnlijk een van de meest sociaal actie-
ve mensen in de stad. Ik heb zijn agenda’s 
hier bij me liggen en het is onvoorstelbaar 
hoe druk hij het had.” In 1984 nam Goe-
len, enige zoon in het gezin met vier kin-
deren, het kantoor over toen zijn vader 
gezondheidsproblemen kreeg. “De zaak 
is altijd van vader op zoon gegaan. Ik ben 
zelf de vijfde en waarschijnlijk laatste ge-
neratie. Mijn zoon zal zeker niet in mijn 
voetsporen treden en ik zie het mijn beide 
dochters ook niet doen.”

De zusters als collectief
Niet alleen het verzekeringskantoor ging 
over van vader op zoon. Kort nadat Jozef 
Goelen in 1996 op zijn 64ste overleed, 
werd zoon Jan door zuster Justine van de 
Gasthuiszusters in Turnhout aangespro-
ken. Vader Goelen was jaren lid geweest 
van de raad van bestuur van het rusthuis 
Sint-Lucia, zoals het toen nog heette. 
Zuster Justine wou graag dat Jan ook 
daar zijn vader zou opvolgen. “Eén ding 
wist ik zeker. Ik zou nooit zoveel man-
daten opnemen als mijn vader. Hij was 
voortdurend in de weer en ik wou niet 
dezelfde weg opgaan.” Jan Goelen ging 
in op de vraag van zuster Justine, maar 
nam zich voor het bij dat ene mandaat 
te houden. “Ik geef toe dat ik het enorm 
heb onderschat. Toen ik toetrad, kwam 
de organisatie in een stroomversnel-
ling, zowel wat de rol van de congregatie 
betreft als de zorgverlening zelf. Ik had 
nooit gedacht dat die evoluties zo snel 
zouden gaan.”

Een snelle ontwikkeling vraagt een 
nauwgezette begeleiding en opvolging. 
Daarom is Jan Goelen zo blij dat hij geen 
andere verantwoordelijkheden heeft op- 
genomen. “Extern beheerder zijn was 
toen bijna een louter ceremoniële aan-
gelegenheid. Alle andere leden, inclusief 
de voorzitter, waren zusters. Wie precies 
welke rol speelde, was niet zo belangrijk. 
De zusters traden op als een collectief. 
Nu vraagt het voorzitterschap een grote 
persoonlijke inzet. Die kan ik alleen maar 
leveren omdat ik geen andere maatschap-
pelijke verplichtingen heb en omdat ik 
steeds op mijn echtgenote kan terugval-
len. Zowel in de zaak als in ons gezin.”

Het vertrouwen van de zusters groeide 
snel en steeds vaker mocht Jan Goelen 
autonoom beslissingen nemen. “Zo kon 

ik huidig directeur Koen Vermeiren in 
dienst nemen. Koen werkte halftijds in 
Sint-Lucia en halftijds in het Hoger Insti-
tuut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth, 
eveneens van de Gasthuiszusters. Ik vroeg 
zuster Justine, die toen directeur was van 
Sint-Lucia, een stap opzij te zetten ten 
voordele van Koen. Dat verliep rimpel-
loos en het illustreert perfect de brede 
maatschappelijke visie van de zusters.” 
Met Koen Vermeiren vormt de voorzitter 
een goed geolied team. Dat laat hem toe 
de dagelijkse werking van het woonzorg-
centrum volledig aan de directeur over te 
laten.

De opdracht voorbij 
In 1997 werd Jan Goelen voorzitter. “Zoals 
vele kloosterordes zijn er bij de Gasthuis-
zusters weinig of geen novicen. Een aan-
tal van de oudere zusters wou begrijpelij-
kerwijs een stapje terugzetten. Toen ben 
ik gestart met het aantrekken van externe 
bestuurders. In de huidige zevenkoppige 
raad van bestuur zetelen toch nog altijd 
twee zusters. De aanwezigheid van zus-
ter Justine en zuster Marcella is ontzet-
tend belangrijk. Het is ook de taak van de 
beheerder om de spirituele lijnen van de 
voorziening uit te zetten. De wil om men-
sen te helpen in hun laatste soms moei-
lijke jaren vindt zijn oorsprong in de cari-
tatieve ingesteldheid van de congregatie. 
We willen dat die initiële motivatie blijft 
bestaan. De zusters leiden ons daarin, 
maar ook bij de rest van de beheerraad 
is die sociale hulpvaardigheid heel sterk 
aanwezig.” Daarom ook vindt Jan Goelen 
dat de beheerder onbezoldigd moet blij-
ven. “Op de bestuurdersdialoog van Zorg-
net Vlaanderen in Turnhout hoorde ik de 
vraag naar bezoldiging van de beheerder. 
Ik ben daar formeel tegen. Gaan we zo 
niet aan onze opdracht voorbij, vraag ik 
mij dan af. Onze kerntaak is een kwali-
teitsvolle woonzorgservice aanbieden. 
We moeten bijgevolg ons loonkostenbud-
get volledig besteden aan het verzorgend 
en omkaderend personeel. Het zou on-
ethisch zijn de bestuurder te vergoeden 
met een deel daarvan.”

Het behoud van eenheid is een ander be-
langrijk aandachtspunt voor de voorzitter. 
“De congregatie groepeert momenteel vijf 
vzw’s in Turnhout. Het woonzorgcentrum 
Sint-Lucia, het Instituut voor Verpleeg-
kunde Sint-Elisabeth, het kinderdagver-
blijf Kind-Jezus en het rust- en verzorgings-
tehuis Home Onze-Lieve-Vrouw van de  
Kempen. Eind vorig jaar is daar het rust- 
en verzorgingstehuis Huize Sint-Elisabeth  
bijgekomen. Drie van die vzw’s zijn  

gehuisvest op de beperkte grondopper-
vlakte van de campus van de Gasthuiszus-
ters. Dat zorgt voor eigenaardigheden. De 
gebouwen en de toegangen bijvoorbeeld 
lopen vaak door elkaar heen. Dat is his-
torisch zo gegroeid. Zolang de zusters er 
zijn, vormt dat uiteraard geen probleem, 
maar we moeten naar de toekomst kijken. 
De merkwaardige vastgoedsituatie en de 
essentiële spirituele en caritatieve erfenis 
nopen ons tot de oprichting van een nieuw 
bestuursorgaan. Een koepel die de con-
gregatie van de Gasthuiszusters kan ver-
vangen en in ere houden. Het is belangrijk 
om dat nu te realiseren met de hulp van de 
nog actieve zusters. De expansie van ons 
instituut en de nieuwbouw waar we voor 
staan, brengen we daarna gegarandeerd 
tot een goed einde.”

Italië is altijd een beetje thuiskomen
Op de vraag waar zijn inspiratie vandaan 
komt, geeft Jan Goelen toe dat ‘de loop 
der dingen’ daarin een grote rol heeft ge-
speeld. “Mocht mijn vader geen lid van 
de beheerraad zijn geweest en mocht 
zuster Justine mij niet gevraagd hebben, 
dan zou ik nu waarschijnlijk niet in deze 
functie actief zijn. Dat wil niet zeggen 
dat ik geen innerlijke drang heb om een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
op te nemen. Alleen betwijfel ik of het in 
deze sector zou zijn. Ik kan mij gemak-
kelijk voorstellen dat ik in navolging van 
mijn grootvader politiek actief zou zijn. 
Hoewel er toch een groot verschil is met 
wat ik nu doe. Als politicus ben je zeer 
zichtbaar en is het vaak moeilijk om je 
programma te realiseren. Terwijl ik nu 
nagenoeg onzichtbaar blijf en heel snel 
mijn agenda kan verwezenlijken. Ik weet 
niet of ik met de beperkingen van een po-
liticus zou kunnen leven.”

Daarnaast vindt de voorzitter een on-
uitputtelijke kracht en motivatie in zijn 
grote liefde, Italië. “Van kindsbeen af 
trokken we met grote regelmaat naar de 
laars van Europa. Dat doe ik nu nog. Als 
het kan verschillende keren per jaar. De 
combinatie van de schitterende natuur 
en de inspirerende cultuur van Toscane 
is een blijvende bron van lichamelijke en 
geestelijke verfrissing. ’s Morgens trek ik 
mijn stapschoenen aan en ga ik op wan-
del door de betoverende heuvels rond 
Firenze. Of ik bezoek de prachtige musea 
en kerken van de stad. Dan overschouw 
ik de zaken waarmee ik bezig ben. Vaak 
kom ik er tot verhelderende inzichten die 
mij helpen in mijn opdracht. Italië is al-
tijd een beetje thuiskomen.”

im
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Om de ouderenzorg op de toekomst voor 
te bereiden organiseert Zorgnet Vlaande-
ren om de tien jaar een congres. Daarop 
wordt telkens een boek voorgesteld. 
Eerder was er ‘Grijsboek’ 1 en 2, daarna 
volgde ‘Vlaams Zilver’ en in 2010 wordt  
‘GPS 2021’ voorgesteld, een nieuwe navi-
gatie voor de ouderenzorg.

“De maatschappelijke veranderingen 
gaan sneller dan ooit”, zegt Filip Mallems. 
“Als ouderenzorgsector willen we vooruit-
kijken. Waar gaan we naartoe? Welke visie 
moeten we ontwikkelen? Hoe kunnen we 
die visie implementeren? We willen daar-
over een brede denkoefening maken, met 
de hele sector. De context is bekend: er is 
de vergrijzingsgolf, het tekort aan zorgper-
soneel, de wijzigende verwachtingen van 
ouderen en hun familie, het woonzorgde-
creet, de toenemende nood aan netwerken 
- ook met de thuiszorg. Hoe gaan we daar 
als sector mee om?”

In december 2008 vond als kick-off voor 
het toekomstcongres een eerste brain-
stormoefening plaats, toen nog onder de 
noemer ‘Actualisatie Vlaams Zilver’. Van-
uit de woonzorgcentra en andere actoren 
werden toen diverse thema’s en sugges-
ties naar voren geschoven, waarmee een 
werkgroep aan de slag ging.

“Eén thema gaat bijvoorbeeld over het 
ondernemerschap en het bestuur van de 
woonzorgcentra”, vertelt Filip Mallems. 
“Goed en vooruitziend management wordt 
alsmaar belangrijker. Het aantal plaatsen 
in de ouderenzorg moet omhoog, zowel 
in de residentiële opvang als in kort- en 
dagverblijf. De context waarin we werken 
verandert echter heel snel. Dat is dus niet 
simpel. Het vergt een hoge mate van pro-
fessionalisme. Zorgnet Vlaanderen heeft 
oor voor de vragen en behoeften van de 
bestuurders, denk aan de bestuurders-
dialogen. We willen samenwerken aan 
sterke besturen.”

Zorginnovatie
“We willen ook goed luisteren naar de ou-
deren, onze potentiële klanten”, vervolgt 
Filip Mallems. “De verwachtingen zijn 
niet meer die van tien jaar geleden. We 
moeten het gesprek met de bewoners, de 
familie en de mantelzorgers gaande hou-
den. Want wat gisteren nog de norm was, 
is morgen hopeloos achterhaald. Vandaar 
het belang van zorginnovatie en netwerk-
vorming. Als woonzorgcentra willen we 

de ontwikkelingen niet zomaar achterna 
lopen. We willen mee de weg banen. We 
willen actief nieuwe oplossingen zoe-
ken voor nieuwe noden. Dat zijn we aan 
onszelf en aan onze ouderen verplicht, 
willen we ook in de toekomst kwalitatief 
hoogstaande zorg aanbieden.”

“Zorginnovatie kan ook op het niveau 
van de organisatie. Er zijn handen tekort. 
We moeten ons zo efficiënt mogelijk or-
ganiseren. Nieuwe formules zijn nodig. 
Woonzorgcentra zouden bijvoorbeeld 
samen een kwaliteitscoördinator kun-
nen aanwerven, want voor één centrum 
is dat vaak niet haalbaar. Ook onze eigen 
expertise moeten we meer uitdragen. De 
tijd dat elk rusthuis een eiland was, ligt 
voorgoed achter ons. Vandaag vormen we  
een schakel in een breed zorgaanbod, 
waarin elk zijn rol speelt. Vroeger was 
de ouderenzorg een zwart-witverhaal, 
vandaag is het speelveld veel gevarieer-
der. Zorg op maat vergt flexibiliteit. Wij 
zijn klaar voor die ontwikkelingen. Meer 
zelfs, op het terrein zijn al heel wat stap-
pen gezet met thuiszorgondersteunende 
functies, outreach-projecten, enzovoort.” 

In de aanloop naar het congres volgend 
najaar wil Zorgnet Vlaanderen zoveel 
mogelijk input van het werkveld. Half de-
cember is een eerste ‘teaser’ vertrokken 
naar de voorzieningen. “Die input is be-
langrijk”, stelt Filip Mallems. “We moeten 
dit congres samen vormgeven. We werken 
getrapt, via de woonzorgcentra, de plaat-
selijke coördinatiecomités en de provin-
ciale bureaus. We moeten vanuit de basis 
onze creativiteit bundelen en leren van 
elkaar. Dat bepaalt de sterkte van Zorgnet 
Vlaanderen.”

zorgwijzer   |   ��

toekomstcongres in Volle Voorbereiding

Nieuwe navigatie voor  
ouderenzorg

Filip Mallems: “We moeten vanuit de 
basis onze creativiteit bundelen en leren 
van elkaar. Dat bepaalt de sterkte van 
Zorgnet Vlaanderen.”

in het najaar van 2010 organiseert Zorgnet Vlaanderen een  
toekomstcongres met de titel ‘gps 2021– nieuwe navigatie voor de 
ouderenzorg’. alle actoren worden nauw bij de voorbereiding be-
trokken. wij gingen alvast even poolshoogte nemen bij filip  
mallems, algemeen directeur van wzc sint-eligius in Zeveneken en 
vanaf 1 januari voorzitter van het bestuurscollege ouderenzorg.

www.gps�0�1.be
Meer info vindt u op www.gps2021.be.
Mail ons uw reacties en bedenkingen 
op info@gps2021.be of vul het invul-
formulier in op www.gps2021.be.

stuurlui
de beste

gaan van wal
sla

... en welke

had u vandaag  
gewenst?

weg
de beste

van A naar C

kracht
Gelooft u in de 

van uw mensen?

Trabant 
Kiezen voor 

of

Rolls-Royce ?
sloop 

de muren 

coreMaar de

is de

care



��   |   december 2009

ouderen- 
zorg

stuurlui
de beste

gaan van wal
sla

... en welke

had u vandaag  
gewenst?

weg
de beste

van A naar C

kracht
Gelooft u in de 

van uw mensen?

Trabant 
Kiezen voor 

of

Rolls-Royce ?
sloop 

de muren 

coreMaar de

is de

care



zorgwijzer   |   ��

Aanvullend pensioen nog even in de wachtkamer

naar schatting 142.000 medewerkers uit de Zorgsector  
hebben recht op aanVullend pensioen

sociaal

Een van de prioriteiten van Zorgnet 
Vlaanderen voor het nieuw te onder-
handelen sociaal akkoord in 2010 is de 
zogenaamde tweede pensioenpijler. In 
het sociaal akkoord van 2005 was die 
pensioenpijler al opgenomen, maar 
het bleef tot op vandaag grotendeels 
een lege doos. Zorgnet Vlaanderen wil 
een echt aanvullend pensioen.

Op 26 april 2005 werd een sociaal akkoord 
afgesloten voor de federale gezondheids-
actoren. De overheid verbond zich er toen 
toe om vanaf 1 januari 2006 jaarlijks een 
bedrag van 16,378 miljoen euro in een sec-
toraal spaarfonds te storten. Dat spaar-
fonds moest middelen vergaren voor de 
tweede pensioenpijler, die ten vroegste in 
2010 in werking zou treden. 
Ter voorbereiding van deze tweede  
pensioenpijler moest een studie nagaan 
welke problemen zich konden voordoen 
bij de invoering en welke toelagen hier-
voor voorzien moesten worden. Het wet-
telijke kader voor de invoering moest ten 
laatste tegen 30 september 2009 klaar 

zijn. Er blijven echter nog altijd enkele 
knelpunten op te lossen.
Het spaarfonds is ondertussen actief. Er 
is dus al een zeker budget voorhanden. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan de 
uitbouw van een werkbaar systeem.

Nog een jaar wachten?
Het toepassingsgebied van het akkoord 
bestrijkt de federale gezondheidszorg-
voorzieningen. In totaal gaat het om circa 
2.000 werkgevers.
De rechthebbenden voor deze tweede 
pensioenpijler zijn alle mensen die op  
1 januari 2010 werkzaam zijn in de social 
profit, behalve studenten en leercontrac-
ten. Om aanspraak te kunnen maken 
op een bijkomend pensioen, moet een 
werknemer wel minstens zes maanden 
ononderbroken in dienst zijn in de sec-
tor. Naar schatting zou het in totaal om 
142.000 voltijdse equivalenten gaan. Met 
het voorziene budget zou dat neerkomen 
op een jaarlijks aanvullend pensioen van 
160 euro voor een voltijdse medewerker. 
Dat bedrag is voor Zorgnet Vlaanderen 

ruim onvoldoende. Het kan niet meer dan 
een kleine eerste stap betekenen naar een 
aanvaardbaar aanvullend pensioen, die 
naam waardig.
Zolang de overheidsdotatie voor de twee-
de pensioenpijler de enige financierings-
bron is, zal het aanvullende pensioen 
niet geïntegreerd worden in eventueel 
bestaande pensioenstelsels in de zorg-
voorzieningen. Op Europees niveau is 
echter een richtlijn in de maak die deze 
integratie oplegt. De vrees bestaat dat dit 
opnieuw voor veel discussie zal zorgen, 
bijvoorbeeld ook rond een systeem met 
opt-in en opt-out.
Het blijft een bijzonder complexe materie. 
Op alle fronten wordt hier veel energie in 
gestopt. Maar het ziet ernaar uit dat het 
minstens nog een jaar zal vergen voor de 
medewerkers van de zorgsector hiervan 
de vruchten zullen plukken. Ondertussen 
blijft Zorgnet Vlaanderen ervoor ijveren om 
zo snel mogelijk nieuwe stappen te zetten 
naar een volwaardig aanvullend pensioen.

Kt
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Prof. Jan Peers: “Ons land kan een voortrekkersrol  
spelen voor de social profitsector in Europa.”

op 1 januari 2010 wordt unisoc, de unie van social profitondernemingen, een  
volwaardige sociale partner. Zowel binnen de nationale arbeidsraad, de centrale raad  
voor het bedrijfsleven als in de groep van 10 klinkt de stem van de social profitorganisaties  
voortaan luider. Voor unisoc komt die erkenning als volwaardige partner op een goed  
moment, nu we in ons land en op europees vlak op een belangrijk kruispunt staan.

Stem van social profit klinkt luider

De Nationale Arbeidsraad (NAR) en de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 
belichamen het sociaal-economische over-
leg op federaal, interprofessioneel niveau. 
Het zijn paritaire overlegorganen die ad-
viezen uitbrengen over sociale (NAR) en 
economische (CRB) aangelegenheden. Dat 
kan zowel op eigen initiatief als op vraag 
van de overheid. De NAR is bovendien 
gemachtigd om collectieve arbeidsover-
eenkomsten (CAO’s) af te sluiten. De CRB 
fungeert ook als forum voor grote sociaal-
economische debatten. Unisoc zetelt al 
sinds 1995 in de NAR als geassocieerd lid 
en sinds 1998 in de CRB als expert. Maar 
vanaf 1 januari wordt Unisoc in beide  
organisaties volwaardig lid.

Unisoc wordt voortaan ook betrokken 
bij de werkzaamheden van de Groep van 
10. Dat is een niet-formele groep van de 
federale sociale partners, met Thomas 
Leysen van het VBO als voorzitter. Unisoc 
neemt vanaf 2010 deel aan de technische 
vergaderingen ter voorbereiding van de 
besprekingen in de Groep van 10. Die  
vergaderingen bereiden onder meer de 
interprofessionele akkoorden voor. In 
alle overlegorganen wordt zoveel moge-
lijk een consensus nagestreefd.

Unisoc kan zo mee aan de toekomst wer-
ken. Dat is een hele opgave. Voorzitter 
prof. Jan Peers: “Goede dossierkennis 
en opvolging zijn absoluut noodzakelijk. 
Wij waarderen dan ook de inbreng van 
kennis en ervaring door zuster- en leden-
federaties als Zorgnet Vlaanderen. Het 
is een onschatbare hulp en het versterkt 
Unisoc.” 

Moment was rijp
Prof. Peers is tevreden met de nieuwe 
status van Unisoc. Jan Peers: “Het klas-
sieke patroon sinds de Tweede Wereld-
oorlog is dat de drie vakbonden, het VBO, 
Unizo en de Boerenbond samen aan ta-
fel zitten. Twintig jaar geleden werd dan 
Unisoc opgericht, met de bedoeling om 
ook de social profit actief te betrekken 
bij de grote interprofessionele akkoor-
den. Bij de werkgevers en de vakbonden 
was er evenwel nog jarenlang een zekere  
koudwatervrees tegenover de social  
profit. Vandaar dat we tot vandaag heb-
ben moeten vechten om als een volwaar-
dige partner erkend te worden.
Ons volwaardig lidmaatschap komt op 
het goede ogenblik. We staan op een be-
langrijk kruispunt. De ontwikkelingen op 
Europees vlak gaan razendsnel. Het so-

ciale Europa is in de maak. Maar als we 
niet oppassen, blijft dat sociale aspect 
onderbelicht en gaat alle aandacht naar 
de louter commerciële sectoren. Ons land 
kan hier een voortrekkersrol spelen. In 
vergelijking met de rest van Europa is de 
social profit bij ons goed uitgebouwd. In 
de andere landen wordt de sector door 
de overheid of door de vrije markt gedi-
rigeerd, ofwel is de sector totaal versnip-
perd en versplinterd. In België zijn de  
social profitorganisaties goed uitgebouwd 
en grotendeels autonoom verantwoorde-
lijk voor hun dienstverlening. We hebben 
als sector voortaan ook proactief een stem 
in de uitbouw van het meest geschikte  
kader voor onze dienstverlening.

In wezen verschilt de werking van de 
social profit niet erg van de profitsector. 
Het grote onderscheid is dat wij even-
 tuele baten herinvesteren in onze sociale 
doelstellingen. Voor het overige nemen 
wij volwaardig deel aan het sociaal-eco-
nomische leven. In ons land alleen al 
zijn onze organisaties goed voor 605.000 
arbeidsplaatsen. Het is belangrijk dat we 
hiervoor erkend worden. En dat we ook 
in Europa onze rol kunnen vervullen en 
onze stem kunnen laten horen.”

unisoc woRdt volwaaRdige  
sociale paRtneR



Het ludieke modernisme 
in België

cultuuRwijzeR

Zorgnet Vlaanderen heeft 5 keer 
2 vrijkaarten voor een bezoek 
aan het Atomium (tentoonstel-
ling inbegrepen). Stuur een mail 
met uw naam en adres naar  
ct@zorgnetvlaanderen.be.  
De winnaars krijgen de kaarten 
thuis toegestuurd.

Vrijkaarten
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tentoonstelling in het atomium in brussel

De jaren na de oorlog vormden een  
optimistische periode die resoluut voor 
de vooruitgang koos en de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet zag. Die sfeer 
straalde ook af op de architectuur en 
het design, in die mate zelfs dat er 
een nieuwe stijl ontstond: het ludieke  
modernisme, met zijn heel speelse  
vormen en frisse kleuren. In het  
Atomium loopt er van 23 december 
2009 tot 25 april 2010 een tentoonstel-
ling over.

Deze trend kenmerkte vooral de jaren 
1950 en de vroege jaren 1960. Nadien 
raakte hij geleidelijk in verval, tot hij uit-
eindelijk naar de categorie van de slechte 
smaak werd verbannen. Maar sinds enke-
le jaren kan hij op eerherstel rekenen en 
herontdekken we de vindingrijkheid van 
deze gedurfde, bruisende stijl. 

De tentoonstelling is de eerste die aan 
het ludieke modernisme is gewijd. Ze 

toont hoofdzakelijk Belgische werken. De 
meeste werken dateren uit de periode van 
1953 tot 1963. 

Waar beter kon deze tentoonstelling 
plaatsvinden dan in het Atomium, dat 
speciaal voor de Wereldtentoonstelling 
van 1958 werd gebouwd? Die ludieke 
constructie bij uitstek is nog altijd de  
getuige van een tijd waarin niets onmo-
gelijk leek.

Praktische informatie
De tentoonstelling vindt plaats in het Ato-
mium, Atomiumsquare, 1020 Brussel. Alle 
dagen open van 10u tot 18u (sluiting kassa: 
17u30). Op 24 december en 31 december 
sluit het Atomium uitzonderlijk om 16 uur 
(sluiting kassa: 15u30). Op 25 december  
2009 en 1 januari 2010 opent het  
Atomium om 12 uur in plaats van om  
10 uur.
Een ticket voor een bezoek aan het  
Atomium kost 9 euro voor volwassenen 

Bij een optimistische tijd hoort een kleurrijke architectuur. De primaire kleuren – levendig blauw, rood en geel –  
brachten vrolijke toetsen in de architectuur en in het meubilair aan. 

1.  Luchthaven Brussel Nationaal, Zaventem, arch. Maxime Brunfaut, Georges Bontinck & Joseph Moutschen,  
ontworpen in 1954-1955, gebouwd tussen 1956 en 1958 (Glasal Catalogus).

2.  Vrijheidslaan 90, Sint-Jans-Molenbeek, arch. Julien Roggen, 1959.

3.  Wandrek Pilastro (verzameling Thierry Bélenger, foto David Marlé).

1 2 3

(vanaf 2010: 11 euro; met diverse reduc-
tietarieven). De toegang tot de tentoon-
stelling is inbegrepen in de normale 
toegangsprijs voor een volledig bezoek 
aan het Atomium.

Meer informatie: www.atomium.be.
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“Dat ik dit werk doe, heeft een kleine 
voorgeschiedenis. Een paar jaar geleden 
wou ik opnieuw gaan studeren, prak-
tische theologie, met de bedoeling om 
in een ziekenhuis pastoraal werkster te 
worden. Op een bepaald moment kwam 
er echter een vacature vrij aan de faculteit 
Godgeleerdheid in Leuven. Ik heb daarop 
gesolliciteerd en werd aangenomen.
Een van mijn opdrachten was het orga-
niseren van pastorale stages in zieken-
huizen voor studenten in de praktische 
theologie. In die periode heb ik veel zie-
kenhuizen bezocht en pastorale werkers 
ontmoet. Voor mij waren dat telkens er-
varingen die mijn eigen verlangen om 
hetzelfde werk te doen alleen maar beves-
tigden. Toen er begin dit jaar een plaats  
als pastoraal werker vrijkwam in AZ 
Sint-Blasius in Dendermonde, heb ik me 
zonder aarzelen kandidaat gesteld. Sinds  
januari ben ik hier aan de slag.
Onze pastorale dienst bestaat uit vier 
medewerkers, die allemaal deeltijds wer-
ken. Ik ben er dus niet altijd. Dat vraagt 
overleg. Soms moet ik een patiënt naar 
iemand anders doorverwijzen.
Mijn belangrijkste taak is het bezoeken 
van patiënten, naar hen luisteren en hen 
helpen om de periode waarin ze ziek zijn 
zo draaglijk mogelijk te maken. Dat is wat 
me zo aanspreekt in dit werk. Enderzijds 
krijg ik soms te horen dat ik elke dag een 
‘bad in het lijden’ neem. En dat is ook 
wel zo, maar dat geldt voor iedereen die 
in een ziekenhuis werkt. Anderzijds ben 
ik ook de bevoorrechte getuige van de 
veerkracht waarover mensen beschik-
ken. Mensen lijden hier niet alleen, ze 
zijn vaak ook zeer moedig. Dat blijft me 
raken.
Meestal is het de verpleegkundige die de 
patiënt vertelt dat hij of zij een beroep 
kan doen op de pastorale dienst. Als een 
verpleegkundige merkt dat een patiënt 
veel verdriet heeft, wordt ons dat gemeld. 
Dan gaan we zelf langs voor een gesprek. 
Op de kamer spreken we ook altijd de 
andere patiënten aan. Zo krijgen we heel 
wat verhalen te horen. Iedereen kan ons 
aanspreken, niet alleen de praktiserende 
gelovigen. Dat vind ik belangrijk.

De helende kracht  
van een gesprek

frieda boeykens, pastoraal werkster aZ sint-blasius dendermonde

Patiënten vragen me wel eens of ik hun 
verhalen kan loslaten. Luisteren is dan 
wel mijn beroep, ik ben ook maar een 
mens. Het gebeurt dat ik ‘s avonds thuis-
kom en moet huilen, maar ook dat is een 
vorm van loslaten. De kunst is te kunnen 
omgaan met wat ik te horen krijg. Daar-
voor doe ik een beroep op mijn geloof. 
Tijdens het gebed kan ik al die verhalen 
uit handen geven en vraag ik aan God of 
Hij die verder wil opnemen. 
Het meeste contact heb ik met oudere 
patiënten, zij die nog gevoel hebben met 
het geloof en de Kerk. Een tweede groep 
die we vaak bereiken zijn vereenzaamde 
patiënten die niet veel bezoek krijgen. En 
dan zijn er nog de crisissituaties, momen-
ten waarop de nood aan een gesprek en 
menselijke steun vaak groot is.
Echt een band opbouwen met een patiënt 
lukt meestal niet. De meeste mensen blij-
ven niet zo lang in het ziekenhuis. Dat 
neemt niet weg dat je zinvolle gesprekken 

kan voeren. Als iemand die je nog nooit 
hebt gezien, je zijn hele levensverhaal 
vertelt en achteraf zegt dat hem dat echt 
deugd gedaan heeft, speel je ook een be-
langrijke rol.

Een doorsnee werkdag bestaat voor mij 
niet. Elke dag is anders, al zijn er natuur-
lijk taken die altijd moeten gebeuren. 
Vandaag ben ik bijvoorbeeld de preek 
voor zondag aan het voorbereiden. De 
algemene regel is echter dat patiënten-
bezoeken voorgaan. Dat is ook mijn  
prioriteit.
Ik ben ervan overtuigd dat de gesprekken 
die ik voer, kunnen bijdragen tot heling. 
Ik noem het bewust geen genezing. Ik ge-
loof echter wel dat wat mijn collega’s en 
ikzelf aanbieden voor veel mensen een 
bron van energie en kracht is, die ze no-
dig hebben tijdens het genezingsproces.”

WV

Frieda Boeykens: “Het gebeurt dat ik ‘s avonds thuiskom  
en moet huilen, maar ook dat is een vorm van loslaten.  
De kunst is te kunnen omgaan met wat ik te horen krijg.”

moment- 
opname
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Werkend in een ziekenhuis met wortels 
tot in het Convent van Bethlehem, kan 
ik niet anders dan spreken over mens-
wording: God die een mens wordt. Geen 
gemakkelijke God meer dus, die ons on-
gemoeid laat, ver weg in de voorhistorie 
of in een hemel daarboven. Maar een God 
die ons verplicht om in een verhouding te 
staan. Wat geen gemakkelijke opgave is 
in onze egocentrische tijd, want het werkt 
‘decentrerend’. 
Dat betekent niet dat Kerstmis de bedoe-
ling heeft onze werking te desorganise-
ren. Wanneer iemand op spoedgevallen 
wordt opgenomen, is het belangrijk dat 
die dienst kundig is in de eerste opvang. 
Om dat te garanderen is voorafgaande 
organisatie noodzakelijk, getoetst aan 
kwaliteitsnormen. Maar al onze procedu-
res en onze ethische denkkaders werken 
als een antwoord op een vraag. Ze kun-
nen niet ‘idioot’, lees: op zichzelf staand, 
worden toegepast, maar staan ten  
dienste van een relatie. De patiënt staat 
centraal, zeggen we dan. Maar ook dat 

spiegeling

Kerstpakket  
in prikkend stro

opinie

seculariseerd maakt, maar ten diepste 
cynisch, dan is het het onvermogen om 
om te gaan met zin en menselijke waar-
digheid als iets dat zichzelf aandient. Op 
dit punt mogen we intimiteit niet verwar-
ren met wat in de samenleving steeds 
meer teruggedrongen wordt tot privéaan-
gelegenheden: het voedsel in de kribbe, 
is voedsel voor de herberg. Het voedsel 
waar wij van moeten leven, is geen privé- 
aangelegenheid. Het is een manier van 
samenleven, een cultuur van compassie. 
Waar is de kribbe, is misschien de vraag 
van de kerstnacht, maar veel belangrijker 
is de beweging die eruit voortvloeit. Het 
publieke karakter van de herberg is be-
palend. Daar gebeurt al of niet God. Daar 
komt al of niet de mens in beeld. Daar is 
al of niet vreugde en troost. Dat wil zeg-
gen: daar zijn we al of niet vlees en bloed 
voor elkaar. De vraag is of er in de herberg 
van vandaag ‘geherbergd’ wordt. En voor-
al hoe dat kan gebeuren. Is de christelijke 
beweging een partij? Zijn het losse flod-
ders? Is het een spiritualiteit, een menta-
liteit? Dat zijn suggestieve vragen om te 
bespreken in de herberg. 

Het lijkt mij ontzettend belangrijk om –  
in een context van efficiënt handelen, 
doelgericht presteren, kwalitatief meten 
en in een politieke cultuur die het levens-
beschouwelijke steeds meer in de marge 
van het privéleven wegdrukt – te reflecte-
ren over hoe we de ‘basics’ van onze zorg 
kunnen laten meewegen in het publieke 
veld: hoe kunnen we vertrouwelijke ruim-
te en veilig onderkomen handhaven? Hoe 
kunnen we onze prestatiesamenleving 
overtuigen van het belang van asielplek-
ken, biotopen waar mensen in hun waar-
digheid worden aangesproken en waar 
liefde kan?
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valt vanuit het kerstverhaal te nuance-
ren. De menswording solidariseert zich 
namelijk in Matteüs 25 met ‘Wat je aan de  
minste van de mijnen hebt gedaan, heb je 
aan mij gedaan’. De patiënt staat zelf ook  
in een verhouding die het sociale veld  
overstijgt. Zoals elke mens wordt de  
patiënt in de bijbel gezien als een icoon. 
Zo worden waarden en casuïstiek in een 
appelerende driehoeksverhouding van 
God – mens – medemens geplaatst. Wil 
ons zorgaanbod geaard zijn, dan zal ze 
zich moeten blijven verantwoorden te-
genover de God die mens is geworden.

Het verhaal over de geboorte van Je-
zus begint in de versie van Lucas heel  
kritisch: er is geen plaats in de herberg. 
Het Griekse woord voor ‘herberg’ komt 
op het einde van zijn evangelie nog eens  
terug (Lc 22, 11). Dat is de passage van het 
laatste avondmaal. Daar wordt het woord 
vertaald door ‘(eet)zaal’. Het is hier 
dat Jezus zegt: ‘Neem en eet, dit is mijn  
lichaam’.
Wegens geen plaats in de herberg laat Lu-
cas Jezus geboren worden in een kribbe, 
een voederbak. Dat beeld spreekt voor 
zich en is niet mis te verstaan: het voedsel 
waar wij van leven moeten, is te vinden 
in de kribbe. Daarom is het merkwaardig 
dat het publieke forum, de herberg, dat 
niet door heeft. Wat is er aan de hand? 
Hoe komt het dat een samenleving zo’n 
levensbelangrijke aspecten vergeet?
De bijbelse analyse is scherp en duidelijk: 
wanneer God de rug wordt toegekeerd, be-
gint er een proces waar ook de mens wordt 
vergeten. Onze sociale wetten garanderen 
geen warme solidariteit. Dat wordt in wel-
zijnskringen geregeld geproclameerd: ‘Ik 
wil geen carrière in armoede!’
Als er iets is dat onze tijd niet alleen ge-



Zet je licht op groen
voor zorginnovatie
De maatschappij verandert. Uw doelgroepen veranderen. De verwachtingen van uw 
doelgroepen veranderen. En u?

Zorginnovatie als antwoord
Zorginnovatie brengt dynamiek en vernieuwing in de welzijnssector. Zodat we vandaag 
creatief kunnen inspelen op de wensen en behoeften van morgen. Kwaliteit van leven, 
zelfredzaamheid, participatie, verbondenheid en inclusie blijven onze centrale doelen. 
Innovatie is de manier bij uitstek om die doelen ook in de toekomst waar te maken.
Zorginnovatie komt zelden vanzelf. We moeten er actief naar op zoek. Bij onszelf, bij 
elkaar, bij andere sectoren. Lerende netwerken, innovatief leiderschap, experiment 
en interactieve processen vormen een vruchtbare bodem. Kies voor een duurzame 
welzijnszorg. Kies voor zorginnovatie.
U gaat de uitdaging aan? Zorginnovatie in Welzijn helpt u graag op weg. U hoort 
binnenkort meer van ons. Neem alvast een kijkje op www.zorginnovatie.be.

Zorginnovatie in Welzijn is een project van het Vlaams Welzijnsverbond in samenwerking 
met Zorgnet Vlaanderen, LUCAS, Cera en Weliswaar.

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

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

www.kbc.be/spos

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