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Fons Leroy (VDAB):

“De socialprofitsector  
is te lang verwend”
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editoriaal

Twee citaten in dit nummer van Zorgwij-
zer vielen me op.

• “Mensen zijn gemotiveerd als ze  
ruimte en vrijheid krijgen en als ze in 
een sterk team kunnen functioneren. 
We moeten soms minder inzetten op 
de competenties van elk afzonderlijk 
individu en meer oog hebben voor de 
competentie van het team als geheel.”

• “De wereld is veranderd. Medewerkers 
hebben ook hun wensen en verlan-
gens. Als we graag willen dat ze bij ons 
komen werken, dan zullen we daar-
mee rekening moeten houden. Er zal 
altijd wel een soort van spanningsveld 
zijn tussen de organisatie enerzijds 
en de medewerkers anderzijds, maar 
we moeten de ‘klik’ vinden en dat kan  
alleen in dialoog met elkaar.”

De citaten komen uit twee interviews die 
onafhankelijk van elkaar werden afge-
nomen. De eerste uitspraak is van Fons  
Leroy, gedelegeerd bestuurder van de 
VDAB; de tweede van dr. Lou Van Beiren-
donck, oprichter en bestuurder van Quin-
tessence Consulting en hoofddocent HRM 
aan de Antwerp Management School. 
Beide experten zijn opvallend gelijklo-
pend in hun analyse van de arbeidsmarkt 
voor de zorgsector en in hun oproep aan 
de zorgorganisaties om flexibel in te spe-
len op de gewijzigde context. We moeten 
onze huidige werkorganisatie in vraag 
durven stellen, argumenteren beide ar-
beidsdeskundigen.

Net nu rolt ook het langverwachte boek 
Arts in het ziekenhuis: een HR-perspectief 
van de persen. Het boek wil de ziekenhui-
zen inspireren om ook voor de artsen een 
hedendaags HR-beleid op maat uit te stip-
pelen. Ook over dit boek leest u meer in 
deze Zorgwijzer.

Het samenvallen van beide oproepen aan 
de beleidsverantwoordelijken in zorgor-
ganisaties is geheel toevallig en tegelijk 
ook net weer niet toevallig. De ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt gaan immers 
verder.

De wereld is veranderd
Eerst was er de schaarste aan verpleeg-
kundigen en ander zorgpersoneel. Maar 
door de wijzigende demografie wordt bin-
nenkort de schaarste aan arbeidskrachten 
tout court voelbaar. Niet alleen in de zorg-
sector zullen er handen te kort zijn, ook in 
andere sectoren breekt een war for talent 
aan. Die evolutie zal de zorgsector tot cre-
ativiteit en nieuwe oplossingen dwingen. 
De extra troef van werkzekerheid die de 
zorgsector lang kon uitspelen, zal door de 
algemene schaarste aan arbeidskrachten 
veel van zijn glans verliezen. We zullen 
nieuwe argumenten moeten vinden om 
jonge mensen te overtuigen om voor de 
zorg te kiezen. Argumenten die aanslui-
ten bij de leefwereld, de dromen en de 
wensen van die jonge mensen.

Gelukkig beschikt de zorgsector ook nu 
weer over een extra troef, met name de 
zinvolheid en het engagement waar zo-
veel mensen vandaag naar hunkeren. 
Meer dan welke andere sector biedt de 
zorgsector een waardevol en zingevend 
kader voor jonge mensen die meer uit hun 
job willen halen dan louter een inkomen. 
Maar ook om die mensen te overtuigen, 
zullen onze zorgvoorzieningen tegemoet 
moeten komen aan de verlangens van de 
jongere generaties. Zelfs als dat inhoudt 
dat we onze eigen werkorganisatie in 
vraag moeten stellen.

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt



Komend najaar verhuist revalidatiezie-
kenhuis Hof ter Schelde naar een nieuw 
gebouw in Edegem. Het krijgt ook een 
nieuwe naam: Revarte. In de schoot van 
Revarte zal ook het nieuwe Centrum voor 
Jonge Verkeersslachtoffers actief zijn. Het 
personeelsbestand zal door deze initiatie-
ven toenemen met ongeveer 50 medewer-
kers, onder wie 30 verpleegkundigen.

Hof ter Schelde startte in 1971 op vraag 
van de overheid als een pilootinstelling 
voor revalidatie. Jaarlijks worden meer 
dan 1.000 revalidanten behandeld. Na 
een gemiddelde opnameduur van 48 da-
gen kan een hoog percentage van de re-
validanten terugkeren naar de oorspron-
kelijke thuissituatie.
In het najaar verhuist het Revalidatiezie-
kenhuis Hof ter Schelde naar een nieuw 
gebouw in Edegem. Het krijgt ook een 
nieuwe naam: Revarte. Die naam staat 
voor de kunst en de kunde van het revali-
deren. Er zal plaats zijn voor 194 gehospi-
taliseerde revalidanten, 100 revalidanten 
in dagrevalidatie en 6 personen in het ge-
riatrisch dagziekenhuis.
Het woonzorgcentrum Hof ter Schelde 
blijft op Antwerpen Linkeroever. Daar 

bestaan plannen voor een nieuw en gro-
ter woonzorgcentrum met een dagverzor-
gingscentrum, assistentiewoningen en 
een nursingtehuis.
Revarte zal onder de naam ‘Centrum 
voor Jonge Verkeersslachtoffers’ speci-
fiek aandacht schenken aan slachtoffers 
van (vooral) verkeers-, arbeids-, sport- en 

recreatieve ongevallen. Twintig revali-
danten van 16 tot 25 jaar zullen in een af-
zonderlijk gebouw een specifieke psycho-
logische opvang krijgen, gecombineerd 
met de gangbare revalidatie.

Lees ook het dossier Revalidatie op 
 pagina 10-19.

Hof ter Schelde  opent revalidatieziekenhuis
Revarte in Edegem

> Volg de Zorgblog
Meer nieuws, opiniebijdragen en achtergrondinformatie 
over de zorgsector lees je op www.zorgblog.be.

Gefeliciteerd!
Yvonne Denier is onlangs be-
noemd tot deeltijds docent aan 
het Interfacultair Centrum voor 
Biomedische Ethiek en Recht van 
de K.U.Leuven. Ze blijft haar aca-
demisch werk combineren met 
haar functie als stafmedewerker 
bij Zorgnet Vlaanderen. Wij wen-
sen Yvonne Denier van harte ge-
luk met haar benoeming.
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Prijs Klinische Paden 2011
Voor de vierde keer wordt komend najaar de NKP Prijs Klinische Paden 
uitgereikt. De prijs bekroont een zorgpad: de optimalisatie van een zorg-
proces volgens de methodiek van het Netwerk Klinische Paden. Er kan per 
organisatie slechts één project ingediend worden. Het winnende multidis-
ciplinaire team ontvangt een prijs van de jury ter waarde van 2.000 euro. 
Een vertegenwoordiger van dit winnende team krijgt eveneens de kans om 
het project te presenteren op een internationaal congres. Daarnaast wordt 
ook een publieksprijs uitgereikt van 500 euro.
Meer informatie bij eva.vangerven@med.kuleuven.be.
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Internationaal Congres  

Gerodontologie 
in Gent

De tweejaarlijkse REVA-beurs vindt plaats in Flanders Expo in 
Gent van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 mei. Deze informa-
tiebeurs richt zich tot personen met een beperking, ouderen met 
beperkingen, hun familie, professionele zorgverleners en vrijwil-
ligers.

REVA is de plaats bij uitstek waar fabrikanten en verstrekkers 
van hulpmiddelen, organisaties die diensten aanbieden, vereni-
gingen van personen met een handicap en de bezoekers elkaar 
ontmoeten. De eerste REVA werd in 1989 georganiseerd en is uit-
gegroeid tot een beurs met 150 exposanten en 15.000 bezoekers.

Meer informatie vindt u op www.reva.be, waar u ook gratis toe-
gangstickets kan downloaden.

REVA-beurs in Flanders Expo

Het internationaal congres van het European college of Gerodontologie 
vindt dit jaar plaats in België, meer bepaald Gent, op 19 en 20 mei 2011.
Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgische Ver-
eniging voor Gerontologie en Geriatrie. Het thema is de samenhang van 
mondgezondheid en algemene gezondheid bij kwetsbare ouderen.
Doelpubliek: artsen, verpleegkundigen en tandartsen georiënteerd naar 
zorg voor ouderen, geriaters, verpleeghuisartsen, CRA’s, huisartsen,  
geriatrisch verpleegkundigen, geriatrische tandartsen...
Meer informatie vindt u op de website www.ecg2011.be.

AZ Sint-Blasius 
genomineerd voor  
MVO-Award 2011
Heeft AZ Sint-Blasius de eerste MVO-Award 
voor maatschappelijk verantwoord onder-
nemen in de wacht gesleept? Het zieken-
huis was in elk geval één van de drie geno-
mineerden, naast Beltrami (België) en Van 
Houtum (Nederland).  Op 31 maart reikte 
minister Freya Van Den Bossche de MVO-
Award uit op het MVO-event ‘Duurzaam = 
gewoon doen!’ in Kortrijk Xpo.

De nominatie voor deze Nederlands-
Vlaamse onderscheiding betekent voor 
AZ Sint-Blasius een erkenning voor de 
ingeslagen weg. In 2009 besliste het zie-
kenhuis de principes van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te integreren in 
het beleid: medisch verantwoorde zorgver-
lening met gelijktijdig voordeel voor mens, 
milieu en economie.

kort



IntervIew met Fons Leroy, gedeLegeerd bestuurder vdAb

“Slagen kan alleen  
als we onze eigen organisatie in vraag  

durven te stellen”

eind 2010 keurde de raad van bestuur van de vdAb een ‘visienota 
social Profit’ goed. de nota bevat een globale langetermijnvisie en 

tal van acties om de noden van de socialprofitsector aan te pakken. 
gedelegeerd bestuurder Fons Leroy van de vdAb wil er samen met 

de sector werk van maken. “slagen kan alleen als ook de zorgvoor-
zieningen bereid zijn om hun eigen organisatie in vraag te stellen en 

aan te passen aan de nieuwe realiteit”, aldus Leroy.

Fons	 Leroy: De jongste tien jaar heeft 
de socialprofitsector zich sterk ontwik-
keld. De sector werd steeds belangrijker 
voor de werkgelegenheid, maar tegelijk 
heeft de social profit veel noden. Er zijn 
diverse knelpuntberoepen en de ver-
grijzing zal die nog versterken. Hier is 
een langetermijnstrategie voor nodig, 
die gecoördineerde acties toelaat. We 
moeten samen met de sector oplossin-
gen vinden.

De visienota bestrijkt een aantal domei-
nen. Op het gebied van de studie- en 
beroepskeuze willen we nauwer samen-
werken met het onderwijs. We willen 
een gamma aan instrumenten ontwik-
kelen voor de scholen en de Centra voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB). Zo hebben 
we twee nieuwe beroepenfilms gelan-
ceerd, over de verpleegkundige en over 
de zorgkundige. In die films hangen we 
een realistisch beeld op van het beroep, 
geïllustreerd met verhalen van mensen 
uit het werkveld. Op die manier willen 
we proactief werken en jonge mensen 
keuzes aanreiken. Want vaak ontbreekt 
nog de basisinformatie.

Om diezelfde reden stellen we voor 
werkzoekenden een informatiepakket 
samen over de social profit. Onbekend 
is onbemind: veel werkzoekenden ken-
nen de social profit onvoldoende en we-
ten niet welke mogelijkheden die biedt. 
En dan zie ik het heel ruim: verpleeg-
kundigen en zorgkundigen, maar ook 

ondersteunende functies zoals boek-
houders en chauffeurs. De social profit 
biedt tal van kansen.

Er is ook sprake van een Infopunt 
Zorgopleiding?
Dat is een pilootproject in Limburg dat 
we via de VDAB, op vraag van Vlaams 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen, 
over heel Vlaanderen willen uitbreiden. 
De bedoeling is een aanspreekpunt 
te creëren voor alle vragen over zorg-
opleidingen. Ik zie het vooral als een 
scharnierfunctie naar de rest van onze 
dienstverlening toe. Om vacatures in te 
vullen is een heroriëntering van werk-
zoekenden nodig, gekoppeld aan oplei-
dingen. Dat is niet altijd evident. In de 
zorgsector zijn veel functies strikt aan 
diploma’s gebonden, wat maakt dat de 
opleidingen van lange duur zijn en re-
latief veel kosten. Dat is een investering 
voor de maatschappij, maar ook voor de 
werkzoekende. We moeten ervoor zor-
gen dat wie aan zo’n opleiding begint, 
echt gemotiveerd is en een grote kans 
maakt om effectief aan de slag te kun-
nen in de zorg.

Aansluitend hierbij hebben we ook onze 
Vooropleiding Social Profit voor Anders-
taligen (VOSPA) bijgestuurd. Drie op de 
vier werkzoekenden behoren tot de kan-
sengroepen. Voor die mensen biedt de 
socialprofitsector kansen, op voorwaar-
de dat we enkele drempels wegnemen. 
Met een specifieke vooropleiding willen 

we de talenkennis bijschaven, bepaalde 
competenties ontwikkelen, de verbale 
communicatie versterken enz. Na die 
vooropleiding kunnen anderstaligen 
met een grote kans op succes aan de ei-
genlijke opleiding beginnen. Dit project 
loopt al een tijdje en de resultaten zijn 
goed. Veel mensen van allochtone af-
komst hebben een grote affectie met de 
zorgsector, omdat ze uit een ‘zorgende 
cultuur’ komen, waar de collectiviteit 
heel belangrijk is.
Ook het Zorgportaal past in dit plaat-
je. Het Zorgportaal is gestart als een 
proefproject, maar wordt nu ook verder 
uitgebreid in Vlaanderen. De bedoe-
ling is om een brede basisopleiding te 
organiseren voor de socialprofitsector. 
Wie die basisopleiding gevolgd heeft, 
kan daarna verder georiënteerd worden 
naar de hoogst haalbare opleiding. Het 
doel is om zo veel mogelijk mensen aan 
boord te houden. Wie vroeger bijvoor-
beeld uit een opleiding verpleegkunde 
viel, ging terug naar af. Nu kiezen we 
voor de ‘zalmstrategie’: eerst een brede 
basis waarop je altijd kunt terugval-
len, en daarna pas de keuze om voor 
verpleegkundige, zorgkundige of poly-
valent verzorgende te gaan. Zo slagen 
we erin meer mensen met succes een 
opleiding te laten voltooien en te laten 
doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Ook de opleidingscapaciteit wordt ver-
hoogd?
Ja, we doen grote inspanningen op dat 
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die een verkeerde studiekeuze gemaakt 
hebben. Ik denk aan kappers, schoon-
heidsspecialisten… voor wie in de pri-
vate sector te weinig plaatsen zijn. Ook 
die mensen kunnen zich vrij vlot her-
oriënteren naar de zorgsector. Meestal 
kunnen we voortbouwen op competen-
ties die ze al verworven hadden.

Een andere piste die de VDAB wil  
stimuleren, is upgrading van huidige 
zorgmedewerkers?
Upgrading zit al wat ingebakken in de 
brede basisopleiding die we aanbieden. 
Maar ook de zorginstellingen zelf moe-
ten zich hierover bezinnen. Met een ac-
tief competentiebeleid is heel wat moge-
lijk. Een recente studie toont nog maar 
eens aan dat mensen die in een crisis-
periode op de arbeidsmarkt komen, 
vaak ‘overgeschoold’ zijn voor hun job. 
En die ‘overscholing’ blijft bestaan, ook 

gebied. Ik heb net de officiële cijfers 
binnen van vorig jaar: in 2010 hebben 
we met de VDAB 4,4 miljoen oplei-
dingsuren verzorgd in de socialprofit-
sector. Dat is 600.000 uren meer dan 
in 2009 en een verdubbeling van het 
aantal opleidingsuren op tien jaar tijd. 
Het grootste deel van die opleidingen is 
voor verpleegkundigen, zorgkundigen 
en polyvalent verzorgenden.

In 2010 startten 8.395 cursisten met een 
opleiding, tegenover 7.744 in 2009. Die 
resultaten zijn hoopgevend, want 75% 
van wie een opleiding afrondt, is zes 
maanden later effectief aan de slag. Het 
gaat om een heel heterogene groep van 
mensen die we kunnen heroriënteren. 
Zo zijn er bijvoorbeeld vrouwen uit de 
textielsector die werkloos geworden 
zijn en nu voor de social profit kiezen. 
Maar we moeten ook mensen bereiken 

als de crisis allang voorbij is. We heb-
ben in onze zorgvoorzieningen met an-
dere woorden ook heel wat mensen van 
wie de talenten onvoldoende worden 
aangeboord. We moeten die mensen 
‘upgraden’ met specifieke opleidingen, 
die rekening houden met al verworven 
competenties. Een modulaire opleiding 
dus, die snel kan plaatsvinden.
Dat staat haaks op de te sterke diploma-
gerichtheid waarin de sector vandaag 
gevangen zit. We moeten proberen uit 
dat keurslijf te breken. Met korte en 
modulaire opleidingen kunnen we veel 
meer realiseren dan met alleen lange 
opleidingstrajecten. 

Ja, soms zetten we onszelf te veel vast. 
Toen de buitenschoolse kinderopvang 
werd gestart in 1990 was dat een tewerk-
stellingsproject voor langdurig werkloze 
vrouwen. Vandaag heb je ook hiervoor 

Fons Leroy: “We hebben in onze zorgvoorzieningen heel wat mensen van wie de 
talenten onvoldoende worden aangeboord. We moeten die mensen ‘upgraden’ 
met specifieke, modulaire opleidingen. Dat staat haaks op de sterke diploma-
gerichtheid waarin de sector vandaag gevangen zit. We moeten proberen uit  
dat keurslijf te breken.”
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weer een specifiek diploma nodig. Dat 
is allemaal goed en wel zolang het kan, 
maar in tijden van knelpuntberoepen is 
dat een luxe die we ons niet meer kun-
nen veroorloven.

Als we zorgmedewerkers sneller kun-
nen upgraden naar een functie die be-
ter beantwoordt aan hun competenties, 
dan komen arbeidsplaatsen vrij voor la-
gergeschoolde en uiteindelijk ook voor 

ongeschoolde mensen die we naar de 
zorg kunnen leiden. Dat past ook in het 
verhaal van de taakuitzuivering voor 
verpleegkundigen. De VDAB wil hier-
voor samen met de sector oplossingen 
zoeken.

Als de vraag naar goed geschoolde 
verpleegkundigen veel groter is dan 
het aanbod, dreigen we dan niet aan 
kwaliteit in te boeten? Uiteindelijk zul-

len zorginstellingen toch ‘de eerste de 
beste’ in dienst moeten nemen, omdat 
er geen andere keuze is?
Neen, we mogen niet aan kwaliteit in-
boeten. Het upgraden van de mede-
werkers is een deel van de oplossing. 
We moeten meer gebruik maken van de 
aanwezige competenties, ook als dat 
betekent dat we ons eigen organisatie-
model moeten veranderen. We moeten 
zorgen dat er ‘trek in de schouw’ komt: 

Fons Leroy doceert HR-manage-
ment aan de EHSAL, hij schrijft ar-
tikels en boeken, geeft lezingen en 
houdt op de website van de VDAB 
een persoonlijke blog bij. Goede 
communicatie draagt hij dan ook 
hoog in het vaandel.

Fons Leroy: “Je moet de moed hebben 
om te zeggen waar het op aankomt. 
Mijn boodschap is eenvoudig: we 
moeten met meer mensen langer en 
beter werken. Dat lukt alleen als we 
daarover een consensus vinden. En 

daarom communiceer ik hierover zoveel 
ik kan. Ik wil mensen overtuigen. Niet 
alleen met theoretische concepten, maar 
ook met reële beelden en verhalen. In een 
beroepenfilm laten we bijvoorbeeld een 
Palestijnse vluchteling aan het woord 
die verpleegkundige is geworden. Zulke 
concrete, positieve verhalen kunnen an-
dere mensen stimuleren om er ook voor 
te gaan. Ik geloof sterk in een verhalen-
cultuur. Verhalen kunnen kloven over-
bruggen. Iedereen begrijpt verhalen. Het 
is goed om succesvolle praktijkverhalen 
te delen en te verspreiden, want ze wer-

ken inspirerend. Ook in de zorgsector 
kan hieraan nog meer gewerkt worden, 
bijvoorbeeld in de arbeidsmarktcommu-
nicatie.

Met de VDAB proberen we alle communi-
catiemedia gericht en complementair in 
te zetten. Ik heb mijn blog, maar we zijn 
ook aanwezig op Facebook en LinkedIn. 
Elk medium heeft zijn beperkingen, maar 
ook zijn sterktes. We gebruiken daarom 
ook sms, e-mail, de website… Doelgroep-
gericht en afhankelijk van wat we willen 
bereiken.”

Succesverhalen 
werken inspirerend
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“Expertise ten dienste
         stellen van de maatschappij”

Alsof hij het al niet druk genoeg 
heeft, engageert Fons Leroy zich in 
verschillende organisaties. Een heel 
bewuste keuze, zo blijkt.

Fons	Leroy: “Ik vind het een privilege 
om maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid te kunnen opnemen. Ik doe 
in mijn beroep zo vaak een appel op 
anderen. Dan lijkt het mij logisch dat 
ik zelf ook mijn steentje bijdraag. Ik 
wil een coherent verhaal brengen over 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. En ik probeer ook altijd mijn 
eigen expertise beschikbaar te stellen 
als ik mij ergens voor engageer.

Zo ben ik onlangs voorzitter geworden 
van de vzw Rondpunt, die mensen 
gidst, opvangt en begeleidt na een ver-
keersongeval. Het is een kleine organi-

satie met heel gedreven medewerkers. 
De thematiek van de verkeersslachtof-
fers ligt me na het hart, ook al door de 
grote maatschappelijke meerwaarde. 
Een verkeersongeval kan verwoestend 
zijn, niet alleen voor het slachtoffer, 
maar ook voor de omgeving. Er komt 
heel wat bij kijken: op medisch gebied 
en op zorgvlak uiteraard, maar ook ju-
ridisch, met de verzekeringen, mensen 
hebben trauma’s of worstelen met pro-
blemen op het werk…

Ook in vzw De Link, die zich inzet voor 
armoedebestrijding, probeer ik vanuit 
mijn expertise mijn bijdrage te leveren. 
Armoede en werkgelegenheid zijn sterk 
met elkaar verbonden. Ik leer trouwens 
zelf ook heel veel uit die contacten met 
De Link, met Rondpunt en met andere 
verenigingen.”

mensen naar boven laten doorvloeien, 
zodat er op een ander niveau plaatsen 
vrijkomen die wel gemakkelijker inge-
vuld kunnen worden. Dat vraagt open-
heid en bereidheid om het beleid bij te 
sturen. Dat is echte innovatie van de 
arbeidsorganisatie.

Wat kunnen zorgvoorzieningen zelf 
nog meer doen om aantrekkelijker te 
worden op de arbeidsmarkt?
Mensen zijn gemotiveerd als ze ruimte 
en vrijheid krijgen en als ze in een sterk 
team kunnen functioneren. Een sterk 
team mag niet afhankelijk zijn van al-
leen maar specialisten. We moeten soms 
minder inzetten op de competenties van 
elk afzonderlijk individu en meer oog 
hebben voor de competentie van het 
team als geheel. Het ideale team is zelf-
sturend. Dat betekent dat de medewer-
kers de vrijheid hebben om een aantal 
dingen te regelen. Die ‘scharrelruimte’ 
is ontzettend belangrijk. De zorgsector 
heeft hier nog een weg te gaan. Veel 
voorzieningen zijn hiërarchisch geor-
ganiseerd en werken met streng afge-
lijnde profielen. Ook dat is een luxe die 
we ons niet meer kunnen permitteren. 
Her en der zijn er al experimenten met 
zelfroosteren, waarbij medewerkers van 
een team grotendeels zelf over hun uur-
rooster beslissen. En dat werkt beter 
dan je zou verwachten. Bovendien ver-
hoogt het de betrokkenheid. Via lerende 
netwerken zouden zorginstellingen ook 
meer van elkaar kunnen leren op vlak 
van arbeidsorganisatie, innovatie, HR-
beleid…

Op dat gebied is de socialprofitsector 
te lang verwend. Vergelijk het met de 
publieke sector, die ook lang werkze-
kerheid als grote troef kon aanbieden. 
Maar de krapte op de arbeidsmarkt zal 
ervoor zorgen dat iedereen werkzeker-
heid zal hebben. We zullen dus moeten 
concurreren met kwaliteitsvolle argu-
menten. In sterk gestuurde organisaties 
krijgen jonge mensen niet de vrijheid 
die ze wensen. En dus zoeken ze elders 
hun gading. Aan het andere eind van 
dat spectrum heb je de multimediasec-
tor, waar medewerkers uitzonderlijk 
veel vrijheid hebben.

Hoe kan een ziekenhuis ooit opboksen 
tegen aantrekkelijke multimediabe-
drijven voor de aanwerving van infor-
matici?
Daar raak je een teer punt. Ik geloof dat 
op termijn een selectieve migratie no-

dig zal zijn, want het tekort aan infor-
matici zal zich laten voelen. Toch kan 
de zorgsector sterke troeven uitspelen. 
Generatieonderzoek wijst uit dat de 
jonge generaties X en Y zich niet meer 
zo vereenzelvigen met ‘arbeid’ zoals 
wij vroeger, maar dat velen wel op zoek 
zijn naar een maatschappelijke meer-
waarde. Dat is een uitgelezen kans voor 
de zorgsector om zich te profileren. Zin-
geving, meerwaarde bieden: het zit in 
de genen van de zorg. Die sterkte moet 
uitgespeeld worden in de HR-commu-
nicatie en het imago van de sector, ook 
om jonge ingenieurs en informatici aan 
te trekken. Maar een goede work-life ba-
lance kan eveneens een sterk argument 
worden.

U haalde daarstraks migratie als op-
lossing aan. Hoe realistisch is dat?
Wie denkt dat we met migratie alle pro-
blemen kunnen oplossen, zal van een 
kale reis thuiskomen. Vlaanderen is een 
kleine regio en het Nederlands is geen 
wereldtaal. Wat hebben we gezien met 
de Poolse migranten? De hooggeschool-
den hebben massaal voor Engeland en 

Ierland gekozen, terwijl in Vlaanderen 
vooral laaggeschoolden hun heil zoch-
ten. Daar liggen niet echt de tekorten.

Neen, we moeten eerst en vooral inzet-
ten op het aanwezige potentieel, vooral 
bij de kansengroepen: allochtonen, 
kortgeschoolden, mensen met een ar-
beidshandicap, maar ook 50-plussers, 
die de grootste kansengroep vormen. 
We hebben een gemeenschappelijk en 
actief diversiteitsbeleid nodig. Vandaag 
hebben we knelpuntberoepen, maar als 
we niets doen, stevenen we af op een 
ware knelpunteconomie. Het wordt alle 
hens aan dek. Wie vandaag start met 
een actief diversiteitsbeleid, kan een 
belangrijke voorsprong nemen en ge-
loofwaardigheid opbouwen. Slimme or-
ganisaties wapenen zich nu al voor wat 
morgen op ons afkomt. Maar ook hier 
weer: slagen kan alleen als we onze ei-
gen organisatie in vraag durven stellen 
en bereid zijn om ons aan te passen aan 
de nieuwe realiteit. Hier ligt de grote 
uitdaging.
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IntervIew met IngrId noLIs, stAFmedewerker Zorgnet vLAAnderen

“Revalidatie in netwerk  
zal kwaliteit ten goede komen”

Revalidatie wil de functionele, fysieke, 
psychische, sociale en economische ge-
volgen van ziekte of beperking opheffen 
of tot een minimum beperken. Het reva-
lidatieproces start meestal van bij het be-
gin van een behandeling en loopt tot en 
met de re-integratie van de patiënt in zijn 
thuismilieu.

Ingrid	 Nolis: Revalidatie die snel wordt 
aangevat, dikwijls nog in de acute fase 
van de ziekte of de verwonding, kan een 
groot verschil maken voor de patiënt. De 
schade kan worden beperkt en het herstel 
bespoedigd. Cruciaal is de multidiscipli-
naire aanpak: medisch en chirurgisch, 
maar ook bewegingstherapeutisch, soci-
aal, psychologisch en ergonomisch. Zo-
wel de eerste als de tweede en de derde 
lijn hebben hier een specifieke opdracht. 
Transmurale samenwerking is een must. 
Maar revalidatie gaat verder. Ze bekom-
mert zich ook over de mogelijkheden tot 
re-integratie in de eigen omgeving, thuis 
en op het werk. Dikwijls zijn hiervoor 
aanpassingen nodig, of moeten bepaalde 
vaardigheden opnieuw worden aange-
leerd of ingeoefend.

Voor Zorgnet Vlaanderen is het aan-
bod van de revalidatie vandaag te veel 
versnipperd?
Niet alleen Zorgnet Vlaanderen vindt dat. 
Alle studies wijzen in dezelfde richting. 
Al in 2000 liet toenmalig minister Frank 

Vandenbroucke een audit uitvoeren door 
het College van geneesheren-directeurs. 
Later volgden nog studies en adviezen 
van het RIZIV, de Commissie voor Budget-
controle, het Kenniscentrum… Telkens 
weer luidde de conclusie: revalidatie is 
ontzettend belangrijk, maar het aanbod 
is erg versnipperd en onvoldoende zicht-
baar georganiseerd.

Voor de ziekenhuizen is de functie reva-
lidatie in de wet voorzien, maar wat dat 
precies inhoudt, is niet duidelijk. Door 
die vaagheid vult iedereen die naar eigen 
goeddunken in. Veel heeft te maken met 
de historiek. Revalidatie is ondergebracht 
bij het RIZIV, dat door de jaren heen tal 
van ad hoc revalidatieovereenkomsten 
heeft afgesloten met diverse centra. In de 
praktijk wordt alles dus door de verzeke-
raars geregeld, terwijl de ziekenhuizen, 
de artsen en de paramedici nauwelijks 
een vinger in de pap te brokken hebben. 
Toch staan zij het dichtst bij de patiënten 
en kennen zij het best de noden. 

Ons lijkt het dan ook beter en logischer om 
de revalidatieactiviteiten onder te brengen 
in zorgprogramma’s. Dat laat toe het aan-
bod beter te structureren en op elkaar af 
te stemmen. Revalidatie is een complexe 
materie, waarbij heel veel mensen en tech-
nologie betrokken zijn. Hoe beter we al die 
elementen op elkaar kunnen afstemmen, 
hoe beter voor de patiënt.

Nood van patiënt als vertrek-
punt

Revalidatie is een heel breed werk-
veld. De nota focust op aandoeningen 
van spier, skelet en zenuwstelsel?
Ja, omdat we ergens moeten beginnen. 
We willen het pad effenen met de loco-
motorische en neurologische revalidatie. 
Dit gaat wel al over een heel ruime en di-
verse groep patiënten, bijvoorbeeld men-
sen die een knie- of heupprothese kregen, 

revalidatie vormt een belangrijk onderdeel van heel wat  
behandelingen. vaak staat of valt een succesvolle re-integratie in de 

maatschappij met de kwaliteit van de revalidatie. Het aanbod is  
echter versnipperd, wat de efficiëntie niet ten goede komt.  

de werkgroep revalidatie van Zorgnet vlaanderen wil daarin  
verandering brengen. na jaren voorbereiding wordt binnenkort een 
nota voorgesteld die het debat ten gronde moet openen. Zorgwijzer 

ging praten met Ingrid nolis, stafmedewerker van Zorgnet vlaanderen.

Revalidatie
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Ingrid Nolis: “De revalidatie in ons land 
kan een stuk beter georganiseerd 

worden dan vandaag het geval is.  
Zorgnet Vlaanderen opent het debat.”

een amputatie ondergingen, een sportlet-
sel opliepen, die revalideren na een CVA, 
maar ook mensen met multiple sclerose. 
In een latere fase willen we ook de an-
dere revalidatiedomeinen structureren in 
zorgprogramma’s.

De werkgroep Revalidatie van Zorgnet 
Vlaanderen gaat hierbij niet over één 
nacht ijs. In de werkgroep zijn directies 
van ziekenhuizen en revalidatiecentra 
vertegenwoordigd, maar ook heel wat 
artsen en paramedici. Met die brede aan-
pak streven we van meet af aan een groot 
draagvlak na. De nota wordt de komende 

maanden ook nog met andere partners 
besproken. Het voorstel wil het debat 
openen. De revalidatie in ons land kan 
een stuk beter georganiseerd worden dan 
vandaag het geval is. Zorgnet Vlaanderen 
wil hierin het voortouw nemen.

Heel wat revalidatiecentra leveren 
toch al mooi werk?
Dat is zeker zo. Voor de opvang van pa-
tiënten in coma, met multiple sclerose of 
de ziekte van Huntington bijvoorbeeld 

bestaan er al goed werkende structuren. 
Die centra hebben ons trouwens ook ge-
inspireerd. We moeten echter evolueren 
naar een sterker netwerk van revalidatie 
en ook die centra moeten binnen dat net-
werk hun plaats krijgen. Geen enkel cen-
trum zou als een eiland mogen functione-
ren, zeker niet de hooggespecialiseerde. 
Zij hebben net een heel belangrijke op-
dracht binnen het netwerk dat we moeten 
vormen.

Wat houdt het voorstel van Zorgnet 
Vlaanderen precies in?
We willen twee doelstellingen bereiken. 

een bepaald behandelingsniveau. Op die 
manier krijgt elke patiënt de juiste zorg 
en is er ook een objectief instrument voor 
de financiering. Ook het Kenniscentrum 
pleitte eerder al voor zo’n patiëntenclas-
sificatiesysteem.

Ten tweede pleiten we voor een netwerk 
van voorzieningen, dat essentieel is voor 
een goede organisatie van de revalida-
tie, zowel voor het functioneel herstel 
als voor een optimale sociale en profes-
sionele re-integratie. De klemtoon ligt op 
geïntegreerde en multidisciplinaire zorg, 
een heldere taakverdeling en een gega-
randeerde continuïteit van zorg. Dat kan 
alleen in een netwerk van voorzieningen, 
ook intersectoraal en transmuraal.

 In het voorstel is sprake van drie ni-
veaus: een functie revalidatie, een al-
gemeen zorgprogramma en een spe-
cifiek zorgprogramma. Wat is daarvan 
de bedoeling?
De drie niveaus onderscheiden zich door 
de complexiteit van de revalidatienoden 
en doelstellingen, maar ook door de inci-
dentie (aantal gevallen per jaar) en preva-
lentie (aantal t.o.v. de bevolking) van de 
betreffende aandoeningen. In de functie 
revalidatie worden zowel mono- als multi-
disciplinaire revalidatie aangeboden 
met doelstellingen op korte termijn. Dit  
niveau kan elk ziekenhuis aanbieden. In 
de beide zorgprogramma’s daarentegen is 
sprake van complexere multidisciplinaire 
revalidatieprogramma’s, meestal met 
doelstellingen op middellange of lange 
termijn. Afhankelijk van de situatie kan 
de revalidatie ambulant worden aangebo-
den, in dagrevalidatie of met een hospita-
lisatie. De zorgprogramma’s staan ook in 
voor de externe liaison. Ook op dit gebied 
houdt het voorstel van Zorgnet Vlaande-
ren rekening met eerdere studies, onder 
meer van het Kenniscentrum.

Netwerk met verwijzingen

Hoe wordt de functie revalidatie dan 
concreet georganiseerd?
Elk algemeen ziekenhuis moet de functie 
revalidatie aanbieden. De functie richt 
zich op ambulante en gehospitaliseerde 
patiënten, met de nadruk op preventie, 
vroege interventie en behandeling in 
acute, postacute en chronische fase. De 
behandelend geneesheer doet hiervoor 
een beroep op de specialist fysische ge-
neeskunde en revalidatie of een andere 
revalidatiearts van het ziekenhuis. Een 
kinesitherapeut en een ergotherapeut 
maken deel uit van het revalidatieteam, 

Ten eerste willen we de noden objecti-
veren. Dat betekent een tijdige detectie 
in een ziekenhuis van alle patiënten die 
nood zouden kunnen hebben aan re-
validatie. Het uitgangspunt is altijd de 
specifieke behoefte aan revalidatie van 
een patiënt. Om die behoefte objectief in 
kaart te brengen, hebben we nood aan 
een patiëntenclassificatiesysteem (PCS). 
Zo’n systeem kan de revalidatienoden 
opsporen en meten, concrete doelstellin-
gen bepalen en de patiënt verwijzen naar 
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De nieuwe structuur die Zorgnet 
Vlaanderen voorstelt, zal ook ge-
volgen hebben voor de financiering 
van de revalidatie. Ook daarover 
legt de nota enkele voorstellen op 
tafel, zij het beperkt. 

“Dat is een bewuste keuze”, bevestigt 
Ingrid Nolis. “Uiteraard is de finan-
ciering een belangrijk luik in de dis-
cussie, maar wij hebben ons in eerste 
instantie op het inhoudelijke gericht. 
Op het vlak van kwaliteit kan heel wat 
verbeterd worden als we de organisa-
tie van de revalidatie beter afstemmen 
in functie van de noden van elke pa-
tiënt. Het hoofdstuk over de financie-
ring telt in de nota voorlopig maar één 
pagina, weliswaar met enkele concrete 
voorstellen. Die voorstellen willen we 
verder bespreken met alle betrokke-
nen. De discussie is hiermee geopend. 

Voor Zorgnet Vlaanderen gaat dit dos-
sier in de eerste plaats over meer kwa-
liteit voor de patiënt. Ik geloof ook 
niet dat een grondige herstructurering 
van de revalidatie een directe bespa-
ring kan opleveren. Indirect wel. Als 
we erin slagen om patiënten sneller 
en beter te revalideren, dan kan dat 
een belangrijke economische return 
opleveren. Wie voldoende herstelt en 
kan terugkeren naar de arbeidsmarkt, 
hoeft geen beroep te doen op een ver-
vangingsinkomen en kan zelf weer 
bijdragen tot de sociale zekerheid. Die 
indirecte economische winsten, los 
van de winst op menselijk vlak en op 
gezondheidsgebied, worden te weinig 
in rekening gebracht. We moeten het 
volledige plaatje bekijken.”

“Hervorming 
kan indirect bespa- 
ring opleveren”

dat verder een beroep kan doen op een 
logopedist, een psycholoog, een sociaal 
werker en een diëtist. Als langdurige re-
validatie voor meer complexe aandoenin-
gen nodig is, wordt de patiënt verwezen 
naar een zorgprogramma. Hiervoor moe-
ten samenwerkingsakkoorden gesloten 
worden tussen de ziekenhuizen onder-
ling, met duidelijke regels van doorver-
wijzing en terugverwijzing.

Als tweede trede is er het zorgpro-
gramma musculoskeletale en neurolo-
gische revalidatie?
Het zorgprogramma kan erkend worden 
in een algemeen of universitair zieken-
huis. Het richt zich tot patiënten met een 
complexe pathologie die nood hebben 
aan meer gespecialiseerde revalidatie. 
Hoewel het hier om gespecialiseerde 
revalidatie gaat, spreken we toch van 
grotere aantallen patiënten. Complexe 
aandoeningen dus, maar met een hoge 
incidentie. Elk zorgprogramma kan zich 
richten op één of meerdere doelgroepen – 
bijvoorbeeld amputatie, niet-aangeboren 
hersenaandoeningen, brandwonden…  
– op voorwaarde dat het aan de normen 
voldoet. De medische coördinatie van 
het zorgprogramma is in handen van een 
specialist in de fysische geneeskunde en 
revalidatie, die voltijds aan het zieken-
huis (of een samenwerkingsverband van 
ziekenhuizen) verbonden moet zijn. Het 
revalidatieteam dient voldoende multi-
disciplinair te zijn samengesteld, aange-
past aan het volume en de complexiteit 
van de te behandelen patiënten.

Het spreekt voor zich dat aan een zorg-
programma strengere normen gesteld 
worden, onder meer op het gebied van re-
validatieplannen, taakverdeling, en kwa-
liteitszorg en outcome meting. Het zorg-
programma voorziet ook in een externe 
liaison. Die staat in voor de opvolging van 
de patiënt na de behandeling en verzorgt 
de link naar de huisarts, de thuiszorg, de 
mantelzorg…  

Zorgnet Vlaanderen pleit ook voor de op-
richting van Colleges van geneesheren 
fysische geneeskunde en revalidatie. Zij 
moeten kwaliteitsindicatoren en outcome 
indicatoren uitwerken. Ook aan accredi-
tering van de ziekenhuizen en de revali-

datiecentra wordt samen met ICURO ge-
werkt.   

Ten slotte zijn er de specifieke zorg-
programma’s musculoskeletale reva-
lidatie?
Deze specifieke zorgprogramma’s rich-
ten zich tot patiënten met bijzondere en 
meer zeldzame aandoeningen. De revali-
datienoden zijn heel specifiek en gespe-
cialiseerd, wat het nodig maakt om de 
deskundigheid te concentreren in een be-
perkt aantal centra. Die specifieke zorg-
programma’s profileren zich als experti-
secentrum, algemene zorgprogramma’s 
kunnen naar hen doorverwijzen. Ook hier 
zijn heldere afspraken nodig, vastgelegd 
in samenwerkingsakkoorden met zieken-
huizen met een functie revalidatie of een 
algemeen zorgprogramma. Op die manier 
willen we een netwerk van zorg organi-
seren rond de verschillende doelgroepen 
van patiënten met een revalidatienood. 
Het is belangrijk dat elke patiënt zo snel 
mogelijk de juiste zorg krijgt en liefst zo 
dicht mogelijk bij huis. Kan het in een 
algemeen ziekenhuis met een gewone 
functie revalidatie, zoveel te beter. Moet 
er doorverwezen worden naar een zorg-
programma, dan moet dat snel en vol-
gens duidelijk afgesproken richtlijnen, 
inclusief terugverwijzing zodra mogelijk.
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Enkele recente evoluties in de 
revalidatie

“Toen het voormalige Rijksfonds in 1991 
werd geregionaliseerd, werd revalidatie 
ondergebracht bij het RIZIV”, vertelt dr. 
Carlotte Kiekens. “Dat was als een voorlo-
pige regeling bedoeld, maar sindsdien is 
er niet veel gebeurd. Vandaag is iedereen 
het erover eens dat bijsturing nodig is. 
Om efficiënt aan de noden van patiënten 
te voldoen, moeten we de organisatie ver-
anderen.

De essentie van het voorstel is om ge-
laagd te werken, met als eerste niveau 
de functie revalidatie, daarna het zorg-
programma revalidatie en uiteindelijk de 
specifieke zorgprogramma’s. De structuur 
moet als een netwerk functioneren, met 
verwijzing en terugverwijzing volgens 
duidelijke criteria. Een eerste criterium 
is de complexiteit van de revalidatieno-
den en - doelen van de patiënt. In dat ka-

“Bijsturing is nodig, 
want we botsten op de beperkingen  

van het systeem”

IntervIew met dr. CArLotte kIekens vAn Het revALIdAtIeCentrum PeLLenberg

In revalidatiecentrum uZ Leuven campus Pellenberg ontmoeten we dr. Carlotte kiekens.  
Zij is een van de artsen die in de werkgroep revalidatie van Zorgnet vlaanderen meewerkten  

aan een nieuw concept voor de organisatie van de revalidatie. vanuit haar dagelijkse praktijk  
heeft ze een scherp oog voor de noden van de patiënten. “we moeten streven naar een hecht  

netwerk en een duidelijk patiëntenclassificatiesysteem”, meent dr. kiekens.

“Er zijn vandaag minder verkeers- en 
arbeidsongevallen dan enkele jaren 
geleden. De preventiecampagnes wer-
ken. Daartegenover staat dat er een 
betere overleving is. Het profiel van 
de patiënt verandert: mensen overle-
ven vaker met zwaardere letsels, wat 
uiteraard ook de revalidatie zwaarder 
maakt.
Een andere trend is de stijgende ge-
middelde leeftijd van de patiënten. 
Dat heeft uiteraard te maken met de 
vergrijzing, maar toch ook met de ac-

tieve 50-plussers. Meer dan vroeger 
gaat die leeftijdscategorie fietsen, rei-
zen, verbouwingswerken uitvoeren 
voor de kinderen enzovoort. Dat leidt 
tot een piek van patiënten in die leef-
tijdscategorie.
Mensen zijn ook duidelijk beter ge-
informeerd over de mogelijkheden. 
De technologie maakt meer en meer 
mogelijk. Vroeger kon een locked-in-
patiënt alleen met de ogen knipperen. 
Vandaag kunnen ze dankzij nieuwe 
technologie een computer bedienen. 
Hiervoor bestaan zelfs verschillende 
middelen, bijvoorbeeld met weerkaat-
sing vanuit de pupillen of met een laser 
op een bril. Dat zijn allemaal erg dure 
technologieën, maar voor de patiënten 
maken ze een wereld van verschil.
Doordat mensen vaker overleven met 
een blijvende zware beperking, groeit de 
nood aan opvang. Het is een van de oor-
zaken van de wachtlijsten in de gehan-
dicaptensector. In de revalidatiecentra 
ontstaan hierdoor ook bottlenecks. Som-
mige jongere mensen met een hersenlet-
sel moeten zelfs noodgedwongen naar 
een RVT verhuizen. Dat kan eigenlijk 
niet, maar soms is er geen enkel alter-
natief voorhanden. Hoe we dit kunnen 
oplossen? Het Persoonlijk Assistentie 
Budget (PAB) en het Persoonsgebonden 
Budget (PGB) kunnen misschien soelaas 
brengen, maar ook hier is de wachtlijst 
al lang.”

Revalidatie

Dr. Carlotte Kiekens 
van Revalidatiecentrum 
Pellenberg: “Het ontbre-
ken van incentives zorgt 
ervoor dat het wederzijds 
verwijzen van patiënten 
vandaag te veel afhangt 
van toeval of van geo-
grafische factoren.  
De patiënt heeft geen 
garantie dat hij op elk 
moment op het meest 
aangewezen zorgniveau 
geholpen wordt.”

Dr. Carlotte Kiekens 
van Revalidatiecentrum 
Pellenberg: “Het ontbre-
ken van incentives zorgt 
ervoor dat het wederzijds 
verwijzen van patiënten 
vandaag te veel afhangt 
van toeval of van geo-
grafische factoren.  
De patiënt heeft geen 
garantie dat hij op elk 
moment op het meest 
aangewezen zorgniveau 
geholpen wordt.”
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der moeten we rekening houden met de  
diagnose, de beperkingen van de patiënt, 
eventuele comorbiditeiten, de leeftijd en 
ook de wensen en de motivatie van de 
patiënt. Sommige patiënten hebben heel 
concrete doelstellingen: terug gaan wer-
ken, terug thuis wonen… Daarmee hou-
den we rekening.
Een tweede criterium voor toewijzing 
aan een bepaald niveau zijn de inciden-
tie en prevalentie van de onderliggende 
aandoening. Beroertezorg komt heel fre-
quent voor en moet daarom in een func-
tie revalidatie opgestart kunnen worden. 
Patiënten met een locked-in-syndroom 
bijvoorbeeld zijn daarentegen zeldzaam. 
Hiervoor is een kritische massa nodig, 
die kwaliteit en uitbouw van expertise 
toelaat en die ook een verantwoorde kos-
ten-batenanalyse kan voorleggen. Deze 
patiënten worden daarom in een gespe-
cialiseerd zorgprogramma gerevalideerd. 
Ook de tijdsfase kan een factor zijn. Multi-
ple sclerose is niet zo zeldzaam, maar wel 
heel complex. In een eerste fase is hoog-
gespecialiseerde revalidatie nodig, maar 
later kan worden overgeschakeld naar 
een ander niveau. Als er een acuut pro-
bleem is, moet vlot terug naar het gespe-
cialiseerde zorgprogramma doorverwe-
zen kunnen worden. Een hecht netwerk 
is cruciaal, net als een triagesysteem of 
een patiëntenclassificatiesysteem (PCS)”, 
aldus dr. Carlotte Kiekens.

Garantie voor de patiënt

“In het buitenland zijn er al aanzetten 
voor zo’n PCS, maar er bestaat nog geen 

enkel degelijk en werkbaar systeem. Mis-
schien kan het Kenniscentrum hier een rol 
spelen of kan het RIZIV een initiatief ne-
men. Het PCS kan wel worden ingepast in 
de ICF-standaard, de Internationale Clas-
sificatie van het menselijk Functioneren. 
Het ICF maakt een indeling op basis van 
pathologie en per fase. Als we hierop de 
criteria leeftijd, beperkingen, diagnose, 
comorbiditeit en motivatie van de patiënt 
kunnen enten, dan schieten we al een 
heel eind op. Aan de hand van een PCS 
kan voor elke patiënt al in de acute fase 
een evaluatie gemaakt worden, met toe-
wijzing van het meest geschikte niveau.
Er bestaat een brede consensus over een 
gelaagd systeem. Vandaag werken we 
trouwens al deels op die manier. Beroer-
tepatiënten worden vanuit een universi-
tair centrum geregeld doorverwezen naar 
een algemeen ziekenhuis. Van hun kant 
sturen algemene ziekenhuizen patiënten 
met een complexe pathologie naar een 
gespecialiseerd centrum. Voor de onder-
houdsfase verwijzen wij dan weer terug 
naar een ziekenhuis dicht in de buurt van 
de patiënt of naar de eerste lijn.
Maar die afspraken hangen te sterk af van 
de goodwill van de centra. Het ontbreken 
van incentives zorgt ervoor dat het we-
derzijds verwijzen van patiënten te veel 
afhangt van toeval of van geografische 
factoren. De patiënt heeft geen garantie 
dat hij op elk moment op het meest aan-
gewezen zorgniveau geholpen wordt.
Soms botsten we ook op de beperkingen 
van het huidige systeem. Zo kan het voor 
de patiënt een goede oplossing zijn om 
de reguliere zorg dichtbij huis te krijgen 
en één keer per week naar een gespecia-

Revalidatiecentrum UZ Leuven campus Pellenberg
Het Revalidatiecentrum UZ Leuven cam-
pus Pellenberg telt 75 bedden en behan-
delt ook een beperkt aantal ambulante 
patiënten. De meeste patiënten hier 
hebben acuut verworven aandoeningen 
zoals een hersenletsel, dwarslaesie, po-
lytrauma, amputatie of brandwonden. 
Daarnaast is er een afdeling voor kin-
deren met hersenverlamming. De pa-
tiënten worden er opgevolgd van in de 
acute fase, dikwijls nog in campus Gast-
huisberg. Voor patiënten die vanuit een 
algemeen ziekenhuis zijn doorverwezen, 
vraagt het Revalidatiecentrum Pellen-
berg een patiëntenevaluatie van de reva-
lidatiearts ter plekke. “Het is erg belang-
rijk om al van bij de acute fase betrokken 
te zijn”, zegt dr. Carlotte Kiekens.

In Pellenberg vindt de postacute fase 
plaats. De revalidatieduur loopt van en-
kele weken tot een jaar of langer in som-
mige gevallen. Na de postacute fase vindt 
vaak een terugverwijzing plaats naar een 
centrum dichter in de buurt van de woon-
plaats van de patiënt voor verdere opvol-
ging. Maar ook dan blijft het Revalidatie-
centrum Pellenberg de patiënt vanop een 
afstand volgen. Soms is ook een herop-
name in campus Pellenberg nodig.

“Ons Revalidatiecentrum is sterk uit-
gerust met kinesitherapie, ergotherapie 
en alle mogelijke paramedische bijstand. 
Maar we hebben ook een uitgebreid sport-
aanbod en we doen veel re-integratie-
activiteiten met de patiënten. 

De uiteindelijke betrachting is een 
re-integratie in de maatschappij. Als 
het enigszins kan, proberen we de 
mensen ook terug aan het werk te 
krijgen. Maar dat blijft moeilijk, ook 
al omdat de voorzieningen voor de 
patiënten veeleer ontmoedigend zijn. 
Als je als patiënt je uitkering dreigt te 
verliezen als je nog maar probeert om 
je job terug op te nemen, dan is dat 
niet stimulerend. Als we meer kansen 
creëren voor die mensen, gaan ze ge-
makkelijker opnieuw de stap wagen 
naar de arbeidsmarkt. Ook hier is dus 
nog werk aan de winkel voor het be-
leid”, concludeert dr. Kiekens.

liseerd centrum te komen voor opvolging. 
Maar vaak lukt dat niet omdat je geen con-
venties en financiële systemen kunt com-
bineren. Het gevolg is dat patiënten soms 
langer dan nodig in gespecialiseerde cen-
tra opgenomen blijven. Ook het transport 
van de patiënt en het al dan niet krijgen 
van tussenkomsten voor vervoer spelen 
hier een grote rol. Strikte regels die op het 
eerste gezicht een besparing lijken, kun-
nen soms veel duurder uitdraaien voor de 
maatschappij. Meer flexibiliteit kan de ef-
ficiëntie bevorderen.”

Eerst de organisatie, dan de 
financiering

“Vandaag is de financiering van revalidatie 
niet afgestemd op de reële kost. Zware en 
lichtere pathologieën worden op dezelfde 
manier vergoed. In sommige centra zorgt 
dat globaal wel voor een evenwicht, maar 
in het Revalidatiecentrum Pellenberg, dat 
vooral patiënten met een zware pathologie 
heeft, is de dienst verlieslatend.
Het is beter om te vertrekken vanuit een 
efficiënte organisatie, gericht op de no-
den van elke patiënt. We beschikken in 
ons land jammer genoeg over weinig ge-
gevens waarop we ons kunnen baseren. 
We hebben geen duidelijke cijfers over 
patiënten, noden, opvang… Het RIZIV 
evenmin. Dat betekent dat vandaag de 
middelen bepalen wat we doen, niet de 
noden van de patiënten. Dat moeten we 
omkeren. Een goed patiëntenclassifica-
tiesysteem kan de nodige gegevens leve-
ren. Pas dan kunnen we bepalen wat de 
precieze noden zijn en welk aanbod we 
daartegenover kunnen plaatsen”, besluit 
dr. Kiekens.
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“Een mooi voorstel, 
maar het mocht best wat strenger” 

dr. steFAAn PorIAu vAn revALIdAtIeCentrum AZ ALmA over Het voorsteL vAn Zorgnet vLAAnderen

Verschillende artsen hebben een ac-
tieve inbreng in de Werkgroep Revali-
datie van Zorgnet Vlaanderen. Een van 
hen is dr. Stefaan Poriau van AZ Alma 
in Sijsele. Hij schaart zich achter het 
voorstel van Zorgnet Vlaanderen, al 
had het voor hem nog een stuk stren-
ger gemogen.

“De revalidatiecentra liggen onder vuur 
omdat de kostprijs te hoog zou liggen”, 
opent dr. Stefaan Poriau. “De werkelijk-
heid is dat we nauwelijks rondkomen. Het 
schoentje wringt vooral bij de centra die 
via de nomenclatuur gefinancierd wor-
den. De winstmarges in de revalidatie zijn 
klein. Veel kleiner dan in de radiologie of 
de klinische biologie.”
Maar er is meer. “Vandaag zijn er 49 zo-
genaamde ‘conventies-950’ die via no-
menclatuur werken”, legt dr. Poriau uit. 
“Die conventies bieden een erkenning 
voor verschillende pathologieën binnen 
de revalidatie. Er zijn in totaal zeven ru-
brieken: niet-aangeboren hersenletsels 
(NAH), amputaties, brandwonden, aan-
doeningen van het perifere zenuwstelsel 
en het ruggenmerg, evolutieve  neurolo-
gische aandoeningen, orthopedische en 
polytraumatische aandoeningen en
ernstige locomotorische en neurologische 
beperkingen bij kinderen. Als je de con-
ventie eenmaal op zak hebt, mag je dat 
als arts dus allemaal doen. Dat is absurd, 
want je kunt onmogelijk al die terreinen 
bestrijken.
Uit besparingsoverwegingen wil de over-
heid het aantal conventies-950 terugbren-
gen van 49 tot 30, met als argument dat 
de regionale spreiding niet goed zit. Die 
besparingsdreiging veroorzaakt een soort 
van rattenkoers tussen de politiek en de 
zuilen, die niets met competentie te ma-
ken heeft. Daarom heb ik een eigen voor-
stel gemaakt, waarmee ik naar het RIZIV 
gestapt ben, naar de Adviesraad voor Re-
validatie, naar de ziekenfondsen en naar 
Zorgnet Vlaanderen. Mijn voorstellen 
bleken dicht aan te leunen bij de stand-
punten van Zorgnet Vlaanderen. Ik heb 
mij dan ook geëngageerd in de werkgroep 
revalidatie.”

Getrapt systeem
“Mijn voorstel houdt in dat de overheid 
voor elk van de zeven revalidatierubrie-
ken criteria vastlegt, waaraan een strikte 
controle gekoppeld wordt. Elk centrum 
kiest welke rubrieken het in de toekomst 
wil aanbieden. Ik zou bijvoorbeeld niet de 
rubriek ‘brandwonden’ aanvragen, want 
ik ben daarin geen specialist. Elk cen-
trum moet uitmaken waarin het gespeci-
aliseerd is. Het centrum moet vervolgens 
een netwerk uitbouwen. Een patiënt hoeft 
maar in een hooggespecialiseerd centrum 
te blijven zolang dat noodzakelijk is. Zo-
dra het kan, moet hij overgebracht wor-
den naar een ziekenhuis dichter bij huis. 
We voeren dus een getrapt systeem in. 
Die gedachtegang vind ik ook terug in het 
voorstel van Zorgnet Vlaanderen.”
Toch is het voorstel van Zorgnet Vlaan-
deren niet honderd procent wat dr. Po-
riau in gedachten had. Wat hem betreft, 
mag het strenger worden. “Het is de 
overheid te doen om besparingen”, meent  
dr. Poriau. “Met het huidige plan worden die 
niet gerealiseerd. Daarvoor zijn strengere 
criteria nodig. In het huidige voorstel geldt 
de erkenning campusoverschrijdend. 
Als een ziekenhuis fusioneert met twee  

Accreditering als 
kwaliteitsgarantie

Dr. Stefaan Poriau leidt het revalida-
tiecentrum van AZ Alma op campus 
Sijsele. Hij is geëngageerd in tal van 
beroepsverenigingen: als voorzitter 
van de Nederlandstalige Kamer van 
de Erkenningscommissie voor Reva-
lidatie, als uittredend voorzitter van 
de Beroepsvereniging Revalidatie, als 
lid van de Technisch-Geneeskundige 
Raad van het RIZIV enzovoort. Daar-
naast is hij actief in verschillende on-
dernemingen die revalidatietechno-
logie ontwikkelen, vaak in Europees 
verband.
Dr. Poriau is ook sterk met kwaliteit 
begaan. Hij volgde onder meer een op-
leiding tot NIAZ-auditor. “Als er criteria 
voor revalidatiecentra ingevoerd wor-

den, dan moet er ook een kwaliteits-
controle komen”, zegt dr. Poriau. “Ik 
ben voorstander van een accreditering. 
Joint Commission heeft als nadeel dat 
alles in het Engels verloopt en dat het 
een soort van checklist is. Het mooie 
aan NIAZ is dat het een soort van inten-
tieproces is. NIAZ is geen kwestie van 
zwart-wit, maar laat groei en evolutie 
toe. Je krijgt als centrum of als zieken-
huis de kans om bij te werken. NIAZ 
stimuleert de zorgverlener. Wie het 
accrediteringsproces doorloopt, wordt 
als het ware deel van NIAZ. Er wordt 
ook gewerkt met interne auditoren. In 
AZ Alma heb ik twaalf artsen bereid 
gevonden om als intern auditor op te 
treden. Ik ben daar fier op.”

Revalidatie
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Ziekenhuis Inkendaal streeft naar 
het maximale herstel of het behoud 
van de lichamelijke functies en het  
psychosociaal welzijn van kinderen 
en volwassenen met aangeboren of 
verworven beperkingen. Het zieken-
huis verwelkomt heel diverse patiën-
ten: personen met een niet-aangebo-
ren hersenaandoening (NAH) zoals 
comateuze of verwarde patiënten, 
CVA-patiënten (cerebro-vasculair ac-
cident), patiënten met locomotori-
sche of cardiopulmonaire problemen 
enz. In totaal zijn er 178 bedden waar-
van zo’n 20 bedden voorbehouden 
zijn voor kinderen. Daarnaast worden 
in het dagziekenhuis met ziekenhuis-
school ongeveer 80 kinderen opge-
vangen. Een dertigtal volwassenen 
krijgen ambulant hun revalidatie. 
Dankzij de bouw van een nieuw dag-
ziekenhuis voor de kinderen zullen 
in de vrijgekomen ruimte meer vol-
wassenen ambulant kunnen worden 
behandeld. Gemiddeld verblijven 
patiënten zo’n 50 dagen in het revali-
datieziekenhuis. Naargelang de medi-
sche problematiek loopt de verblijfs-
duur evenwel  sterk uiteen. Mensen 
met NAH blijven na een trauma soms 
wel twee jaar, daartegenover heb je 
ook patiënten die slechts een dag of 
twee komen voor een oppuntstelling.

De meeste patiënten komen in zie-
kenhuis Inkendaal terecht vanuit de 
universitaire en algemene ziekenhui-
zen, via een ‘aanvraag tot opname’. 
Dr. Moonen licht toe hoe dat concreet 
tewerk gaat: “Twee keer per week ko-
men de revalidatieartsen samen om 

de opnameaanvragen te bespreken en 
te beoordelen welke patiënten binnen 
ons medisch beleidsplan passen. Keuren 
we een aanvraag goed, dan volgt verder 
overleg om na te gaan wanneer de pa-
tiënt kan worden opgenomen. Liefst zo 
snel mogelijk, uiteraard. De verwijzende 
ziekenhuizen vinden het positief dat we 
ook patiënten opnemen die nog beademd 
worden. Regelmatig sturen ze hen door 
van op intensieve zorgen.” In tegenstel-
ling tot de volwassen patiënten, komen 
heel wat kinderen rechtstreeks – zonder 
verwijsbrief dus – naar Inkendaal. “Om-
dat wij voor hen het begeleidend zieken-
huis zijn. Anderen komen via ‘hear say’. 
Het zijn dan bijvoorbeeld familieleden, 
collega’s, centra voor leerlingenbegelei-
ding of andere scholen die contact met 
ons opnemen en vragen of we voor hen 
iets kunnen doen”, voegt directeur Van 
Steertegem toe.

Bufferbedden of bufferdiensten?
Helaas wordt ook ziekenhuis Inkendaal 
geconfronteerd met wachtlijsten. “We 
hebben hier weinig vat op. Soms staan er 
weinig patiënten op de wachtlijsten en op 
andere momenten weten we niet hoe en 
wanneer ze op te nemen. Dat vinden we 
zelf vervelend. Zoals ik al zei, we nemen 
mensen echt liefst zo snel mogelijk op”, 
vertelt dr. Moonen. “Voor de verwijzende 
ziekenhuizen moet het ook niet makke-
lijk zijn om dit in te schatten”, denkt Van 
Steertegem. “Als we een wachtlijst heb-
ben, dan moeten ze toch een 10-tal dagen 
wachten. En dat is lang voor een acuut 
ziekenhuis. Maar als de wachttijd voor 
opname kort is, dan merken we dat net 
hierdoor het aantal aanvragen weer toe-

Wachtlijsten onder controle 
proberen te houden

kleinere, moeten die twee kleine campus-
sen dan ook als revalidatiecentrum kun-
nen werken, zonder zelf aan alle criteria te 
voldoen? Dat is onzin.
Daarnaast pleit ik ervoor dat voor elke 
rubriek die een centrum aanvraagt, een 
gespecialiseerde arts verantwoordelijk is, 
zonder mogelijkheid van cumulatie. Ja, 
dat zou een flessenhals betekenen, maar 
een verbod op cumulatie is tegelijk een 
extra waarborg voor een hogere kwaliteit. 
Je kunt als arts niet op meerdere terreinen 
hooggespecialiseerd zijn.
Een derde criterium, dat wel weerhouden 
is in het voorstel van Zorgnet Vlaanderen, 
is de invoering van minimumquota voor 
het aantal patiënten per rubriek.”
Dr. Stefaan Poriau heeft zijn voorstel in 
eigen naam ook aan het RIZIV voorge-
legd. “Ze hebben vriendelijk geluisterd, 
maar ze laten niet in hun kaarten kijken”, 
glimlacht dr. Poriau. “Ook van de zieken-
fondsen heb ik geen eenduidig antwoord 
gekregen, al zijn ze het menusysteem niet 
ongenegen, had ik de indruk.”

Financiering
Ook wat de financiering betreft, heeft dr. 
Poriau eigen ideeën. “De categorale con-
venties vallen buiten dit verhaal. De finan-
ciering is er onder forfait en er is weinig 
reden om dat te veranderen. Het basisni-
veau fysische geneeskunde moet in elk 
ziekenhuis kunnen worden aangeboden 
via de nomenclatuur. Het knelpunt zit 
bij de gespecialiseerde programma’s, de 
zeven rubrieken. Welke is hier de aange-
wezen financiering? We zouden kunnen 
opteren voor een vergoeding van de artsen 
op basis van de reële kosten. Dat is echter 
weinig realistisch, aangezien revalidatie 
niet erg lucratief is. Een andere mogelijk-
heid is dat de artsen een bepaald percen-
tage krijgen. Een bedrag van 12 tot 15% op 
de bruto-omzet lijkt me haalbaar, al zullen 
veel collega’s me hiervoor afschieten. Een 
derde mogelijkheid is dat de artsen alles 
aan het ziekenhuis afdragen en een vast 
bedrag uitbetaald krijgen.
Rest nog het probleem van het statuut van 
het personeel. Zijn het loontrekkenden 
of zelfstandigen? Bij zelfstandigen gaat 
het volgens mij om schijnzelfstandigheid. 
Een team van loontrekkende medewer-
kers hangt ook sterker aan elkaar. Ik geef 
daar dus de voorkeur aan, maar ik pleit 
ervoor dat de overheid de ziekenhuizen 
voldoende subsidie geeft, zodat de artsen 
niet meer moeten tussenkomen in de in-
directe kosten. Ook een tegemoetkoming 
voor personeel met een bovengemiddelde 
anciënniteit zou welkom zijn.”

revalidatieziekenhuis Inkendaal bestaat ruim 100 jaar  
en bouwde in die tijd een bijzondere expertise op. we hadden 

een gesprek met algemeen directeur van steertegem en  
dr. moonen, hoofdgeneesheer en directeur revalidatie. “In  

Inkendaal staat interdisciplinaire samenwerking centraal: samen 
vormen we één groot team rond de patiënt.”

revALIdAtIeZIekenHuIs InkendAAL voor jong en oud
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neemt. En dan ontstaan er dus opnieuw 
langere wachtlijsten.”

Kan een bufferdienst een oplossing bie-
den? Nadeel is dat patiënten dan na ver-
loop van tijd verplaatst moeten worden 
naar een andere afdeling. Dr. Moonen: 
“Dat druist in tegen onze filosofie van 
zorgprogramma’s per pathologie, per 
bewustzijnstoestand, voor motorische of 
cognitieve problemen… We halen de pa-
tiënten uit elkaar, zelfs wanneer het kli-
nische beeld gelijkaardig is. We hebben 
voor elke specialiteit eigen therapeuten 
op een eigen afdeling. En nu zouden we 
ze op een bufferdienst allemaal bij elkaar 
plaatsen? Om onszelf niet te verlooche-
nen, zouden we dus eigenlijk op elke 
afdeling bufferbedden moeten voorzien. 
Maar daar is jammer genoeg geen plaats 
voor.” 

Een ander probleem is de bezettings-
graad, die een vertekend beeld oplevert: 
“We hebben een bezettingsgraad van 
ongeveer 87%. Veel meer dan dat is niet 
realistisch. Stel dat een patiënt voor een 
probleem enkele dagen naar een acuut 
ziekenhuis moet, dan kunnen wij zijn 
bed uiteraard niet meteen aan een andere 
patiënt geven. Van de 87% is telkens zo’n 
6% van de patiënten afwezig omdat ze op 
weekend zijn of omdat ze het thuiswo-
nen eens uitproberen”, zegt Van Steerte-
gem. “Voor die 6% krijgt het ziekenhuis 
overigens geen vergoeding, ook al wordt 
er wel voor gewerkt. Denk maar aan een 
therapeut die bij een proefverblijf thuis 
gaat kijken of het huis wel voldoende is 
aangepast.”

Thuiswonen ondersteunen
Het zorgprogramma voorziet ook de 
nodige ondersteuning voor de patiënt 
wanneer die naar huis mag. “Alles wordt 

thuis georganiseerd: de aanpassing van 
het huis aan de noden van de patiënt, de 
omkadering vanuit de verpleging, de ki-
nesitherapeuten, de huisarts… Een aan-
tal patiënten zien we regelmatig terug om 
te evalueren of alles goed loopt. Maar dat 
geldt niet systematisch voor alle patiën-
ten”, vertelt dr. Moonen. “Dat is ook wel 
logisch. Patiënten komen naar hier van-
uit acute ziekenhuizen. Het is dan ook 
maar fair dat we de zorg aan hen terug 
overdragen. Op dat moment zie je de pa-
tiënten dus niet meer terug, tenzij er een 
specifiek probleem is.” 

“Tijdens het verblijf wordt ook de familie 
betrokken bij het proces, om het thuiswo-
nen achteraf te vergemakkelijken”, voegt 
Van Steertegem toe. “Daarnaast komt de 
thuisverpleging of de huisarts ook al eens 
naar hier om te bekijken hoe de verzor-
ging moet gebeuren. Het is dus echt heel 
veel samenwerken. Ook met de ouderen-
zorg. Heel wat van onze comapatiënten, 
maar ook anderen die niet meer naar huis 
kunnen, moeten al naar een ouderen-
voorziening, ook al zijn ze nog geen zes-
tig. De gehandicaptensector is eveneens 
een belangrijke overlegpartner.”

Ook al verloopt de samenwerking heel 
vlot, toch kent iedere sector zijn eigen 
problemen. “Als wij een zwaar zorgbe-
hoevende patiënt naar een woonzorgcen-
trum willen sturen, dan is dat niet altijd 
evident. Er moet niet alleen voldoende 
plaats zijn, de voorzieningen moeten de 
patiënten ook wíllen opnemen… Ver-
warde patiënten krijgen we bijvoorbeeld 
moeilijk geplaatst”, stelt Van Steertegem. 
Een ander probleem is dat de familie vaak 
niet klaar is voor overplaatsing: een in-
stelling lijkt zo definitief en zij hopen dat 
het met hun naaste nog goed komt. “Dat 
komt door die idiote films waarin mensen 

uit coma wakker worden en van de ene 
dag op de andere rondlopen alsof er niets 
gebeurd is”, vertelt dr. Moonen. “Mensen 
geloven dat!”

Families worstelen niet alleen met hun 
gevoelens, ook het financiële aspect zorgt 
vaak voor hoofdbrekens: “Bij de over-
gang van het ziekenhuis naar een woon-
zorgcentrum stijgt de kostprijs gevoelig. 
Regelmatig hebben we patiënten die pas 
een huis gekocht hebben, die kindjes 
hebben… En hoe betaal je dat alles, hé? 
Daar ligt een bijzondere taak voor onze 
sociale dienst, die de mensen begeleidt 
en hen informeert over allerlei tegemoet-
komingen.”

CZ

Ziekenhuis biedt  
onderwijs op maat

Revalidatie

Voor de kinderen is er een zieken-
huisschool voorzien in Inkendaal, 
zodat hun onderwijs wordt voortge-
zet. De grootste klasjes tellen acht 
leerlingen. “Het is nodig om met 
zo’n kleine klasjes te werken: elk 
kind heeft zijn eigen profiel en zijn 
eigen niveau. Iedereen krijgt onder-
wijs op maat. De onderwijzers wor-
den bijgestaan door een kinderver-
zorgster en de relevante therapeuten 
naargelang het onderwerp. De logo-
pedisten houden zich vooral bezig 
met taal, de ergotherapeuten dan 
weer met rekenen, de psychologen 
zorgen voor sociale vaardigheden 
en de kinesitherapeuten voor alles 
wat met motoriek te maken heeft”, 
vertelt algemeen directeur Marc Van 
Steertegem.

Algemeen directeur Marc Van Steertegem en hoofdgeneesheer Marleen Moonen: 
“Vaak is de familie niet klaar voor overplaatsing: een instelling lijkt zo  
definitief en zij hopen dat het met hun naaste nog goed komt. Dat komt  
door die idiote films waarin mensen uit een coma wakker worden en van  
de ene dag op de andere rondlopen alsof er niets gebeurd is.”

Algemeen directeur Marc Van Steertegem en hoofdgeneesheer Marleen Moonen: 
“Vaak is de familie niet klaar voor overplaatsing: een instelling lijkt zo  
definitief en zij hopen dat het met hun naaste nog goed komt. Dat komt  
door die idiote films waarin mensen uit een coma wakker worden en van  
de ene dag op de andere rondlopen alsof er niets gebeurd is.”



Het Nationaal Multiple Scle-
rose Centrum in Melsbroek 
is een schoolvoorbeeld van 
verregaande specialisatie in 
één pathologie. In de nieuwe 
revalidatiestructuur zou het 
centrum ongetwijfeld het  
label ‘gespecialiseerd zorg-
programma’ krijgen. Wij gin-
gen langs bij medisch direc-
teur dr. Stephan Ilsbroukx 
en polsten naar zijn kijk op 
de ontwikkelingen.

“Het MS Centrum in Melsbroek telt 134 
bedden SP-neurologie”, vertelt dr. Step-
han Ilsbroukx. “Hiervan worden door-
gaans 42 à 50 bedden gebruikt voor 
intensieve revalidatie, de rest voor sub-
acute behandeling. Wij bieden drie soor-
ten programma’s aan voor MS en aan-
verwante neurologische aandoeningen: 
intensieve revalidatie (4 uur per dag), 
intermediaire revalidatie (3 uur 15 minu-
ten per dag) en onderhoudsbehandeling 
(2,5 uur per dag). Intensieve revalidatie 
omvat 62 behandelingen gespreid over  
3 maanden. Daarna kunnen we overstap-
pen op de onderhoudsfase, met nog eens 
62 behandelingen. Gehospitaliseerde pa-
tiënten kunnen tot 124 behandelingen per 
jaar krijgen. Dat komt niet zo vaak voor, 
want de gemiddelde ligduur bedraagt 52 
dagen.

Een opname voor revalidatie duurt min-
stens drie weken. We hebben hiervoor 
een zorgpad uitgetekend, waarvoor we 
in 2007 de ‘publieksprijs’ kregen van het 
Belgisch-Nederlands Netwerk voor Klini-
sche Paden (opgericht door het Centrum 
voor Ziekenhuis- en Verplegingsweten-
schap van de K.U.Leuven). Het zorgpad 
stippelt het traject uit van opnamefase 
over revalidatiefase tot en met ontslag-
fase.

Dat we veel belang hechten aan kwali-
teitszorg mag ook blijken uit onze ISO 
9001-certificaties voor zowel de neuro-
logische polikiniek als het vroegbege-
leidingsprogramma en  uit het onlangs 
verkregen ESF-kwaliteitslabel. Dat pro-
gramma richt zich tot patiënten die re-
cent de diagnose MS te horen kregen of 
die de eerste tekenen van beperkingen 
gewaarworden. Die patiënten krijgen een 
begeleiding op maat, waarbij veel aan-
dacht gaat naar adequate informatie en 
individueel advies op medisch en para-
medisch gebied, maar ook op sociaal vlak 
en voor arbeid.
Naast de gehospitaliseerde patiënten ko-
men in het MS Centrum elke dag een 70-
tal patiënten langs voor een ambulante 
revalidatiebehandeling. Hiervoor is een 
zorgpad in ontwikkeling.”

Goede afspraken
“Een gespecialiseerd centrum als dat van 
Melsbroek is uniek in België, maar ook in 
Europa”, vervolgt dr. Stephan Ilsbroukx. 
“Wij zijn het grootste Europese revalida-
tiecentrum dat quasi helemaal op één pa-
thologie gericht is. Onze patiënten komen 
uit alle hoeken van het land. Elke patiënt 
wordt in zijn eigen taal geholpen. Dat is 
belangrijk, want in psychologie en logo-
pedie maken de  kleinste nuances een 
verschil. Het voordeel van zo’n monopa-
thologisch centrum is de hoge mate van 
specialisatie. De medewerkers van alle 
disciplines zijn allemaal deskundigen in 
de MS pathologie.

In de nieuwe structuur voor revalidatie 
die bij de overheid in ontwikkeling is, 

dr. stePHAn ILsbroukx vAn Het nAtIonAAL ms Centrum meLsbroek

Dr. Stephan Ilsbroukx:  
“Afspraken over verwijzen en terug-

verwijzen werken prima en staan borg  
voor een goede zorgrelatie met patiënt  
en behandelnetwerk op lange termijn.”

“Patiënt heeft baat bij 
goede afspraken  
in een sterk netwerk”
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wordt het MS Centrum Melsbroek een ‘ge-
specialiseerd zorgprogramma’. Ik geloof 
in die structuur, waarin netwerken een 
sleutelrol gaan spelen. De meeste patiën-
ten worden naar ons doorverwezen door 
huisartsen of neurologen. Verwijzingen 
vanuit andere revalidatiecentra gebeuren 
minder vaak. Van onze kant verwijzen 
we altijd terug naar de oorspronkelijke 
behandelaars van zodra dat mogelijk is. 
Afspraken over verwijzen en terugverwij-

zen werken prima en staan borg voor een 
optimale behandeling van de patiënt en 
een stevige langetermijnrelatie tussen de 
centra. Als het nieuwe kader die afspra-
ken expliciteert, kan dat voor meer door-
verwijzingen van andere revalidatiecen-
tra zorgen. Met uiteraard de garantie van 
terugverwijzing zodra dat opportuun is.

Wanneer is een verwijzing naar een gespe-
cialiseerd zorgprogramma aangewezen? 
Dat kan in elk stadium van de ziekte het 
geval zijn. Zolang de symptomen beperkt 
blijven, hoeft een doorverwijzing niet. 
Zodra een complexere symptomatologie 
optreedt, is gespecialiseerde behande-
ling wel aangewezen. Multiple sclerose is 
een ziekte die de patiënt in al zijn facetten 
raakt, zichtbaar en onzichtbaar. Een mo-
torische beperking is meteen duidelijk, 
maar er zijn vaak tal van achterliggende 
symptomen die minder snel opgespoord 
worden: vermoeidheid, cognitieve pro-
blemen, blaas- en darmproblemen. Al die 
elementen wegen zwaar op het sociaal 
functioneren van een patiënt. Bovendien 
manifesteert MS zich bij elke patiënt op 
een andere manier. Symptomen kunnen 
in tal van varianten optreden. De ziekte 
verloopt  heel wisselend, waardoor ver-
regaande specialisatie nodig is om alle 
subtiele ontwikkelingen in de functionele 
toestand van de patiënt te herkennen.

Hoe sneller we erbij zijn, hoe beter. Met 
revalidatie kunnen we de patiënt niet ge-
nezen, maar wel het functioneel herstel 
bevorderen of compenserende technie-
ken aanreiken. Er is bij de meeste patiën-

Nieuwbouw voor MS 
Centrum Melsbroek
“Het revalidatiecentrum in Mels-
broek is pas open sinds 2001, maar 
het hospitalisatiegedeelte is ouder 
en aan modernisering toe. Een mas-
terplan voorziet in een volledige 
nieuwbouw voor de hospitalisatie. 
Onze doelstelling is om een VIPA-
goedkeuring te verkrijgen in 2013, 
en met de bouw te kunnen starten 
in 2015.”
Van een uitbreiding is voorlopig geen 
sprake. Dr. Ilsbroukx: “De financie-
ring van het Nationaal MS Centrum 
verloopt via een conventie met het 
RIZIV, met een gesloten enveloppe. 
Ik heb er begrip voor dat men gren-
zen stelt aan de financiering, maar 
het beperkt wel onze mogelijkheden 
voor een eventuele uitbreiding van 
het MS Centrum.”
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ten heel wat verbeteringspotentieel aan-
wezig, maar niet bij allemaal, dat moeten 
we durven toegeven. Soms kunnen we 
niet meer doen dan optimaal zorg verle-
nen en preventief werken naar mogelijke 
complicaties.”

Geïntegreerde aanpak
“‘Had ik het geweten, dan was ik eerder 
gekomen’, horen we vaak van patiën-
ten”, zegt dr. Ilsbroukx. “Minder gespe-
cialiseerde centra werken meestal heel 
efficiënt op het krachtverlies en de pijn, 
maar hebben soms minder oog voor de 
integratie van alle andere symptomen. 
In het NMSC werken we met een geïnte-
greerde aanpak, die ook in ons klinisch 
pad is ingebed. Zo’n klinisch pad kun 
je niet zomaar naar een ander centrum 
overplanten. Het is op maat gemaakt van 
de beschikbare middelen in dit centrum, 
de expertise en de therapeutische hou-
ding bij alle medewerkers.
Wij geven intern veel bijscholingen over 
de verschillende disciplines heen. Hier-
mee zorgen we voor een continue kruis-
bestuiving: medewerkers leren van colle-
ga’s van andere disciplines die net als zij 
gespecialiseerd zijn in MS. Die wisselwer-
king, dat delen van kennis en ervaring, 
stuwt het centrum steeds verder.

Onze kennis willen we in de toekomst nog 
meer gaan delen met andere centra. Hier-
voor is een MS-Academie in oprichting. 
Het concept staat in de steigers, maar het 
is nog heel even wachten op de website 
die hiervoor in ontwikkeling is.”

“Het aantal patiënten met MS stijgt 
in Europa”, weet dr. Ilsbroukx. “Hier-
voor zijn geen aantoonbare oorzaken, 
alleen enkele hypothesen die verder 
onderzoek behoeven. Ondertussen 
proberen we meer vat te krijgen op 
het ziekteproces zelf.
De ziekte kan zich in grote lijnen op 
twee manieren manifesteren. Bij ‘re-
lapsing remitting MS’ zien we perio-
des van opflakkering van de ziekte, 
gevolgd door periodes van herstel. 
Dat herstel kan geheel of gedeelte-
lijk zijn. Bij ‘progressieve MS’ zet de 

ziekte zich gradueel door met een toene-
mende beperking. De snelheid waarmee 
dat gebeurt is heel variabel.
Nieuwe medicatie heeft een impact op 
MS, maar kan voorlopig alleen het proces 
afremmen, niet stopzetten. Hoe sneller 
we erbij zijn, hoe groter de impact de me-
dicijnen kunnen hebben. De hoop voor de 
toekomst ligt niet bij de genetica, maar bij 
de epigenetica. Die onderzoekt de invloed 
van de omgeving op de genetica.
Revalidatie is geen statisch gebeuren. 
Er vindt veel onderzoek plaats. Meer en 
meer studies lopen op Europees gebied, 

met meerdere centra samen, zodat we 
grotere patiëntenpopulaties kunnen be-
trekken. Het Europese RIMS – Rehabili-
tation in MS – vormt een goed platform 
voor zowel de uitwisseling van kennis en 
ervaring als stimulatie tot wetenschappe-
lijk onderzoek.
Ook in eigen huis gebeurt continu onder-
zoek naar de doeltreffendheid van the-
rapieën. Per indicatie gaan we na welke 
therapie welke resultaten oplevert, zodat 
we onze behandeling voortdurend kun-
nen verfijnen en vernieuwen.”

MS in stijgende lijn, oorzaken onbekend
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Raf	 De	 Rycke:	 Er is een toenemende 
zorgvraag van kinderen en jongeren. Die 
stijging zien we in de geestelijke gezond-
heidszorg en in de gehandicaptenzorg, 
maar ook in de scholen. Bovendien neemt 
de ernst van de zorgvragen ook toe. Reden 
genoeg om ons af te vragen: hoe komt dat 
eigenlijk? Wat loopt er fout?

In ons dagelijkse werk zijn we sterk ge-
richt op symptoombestrijding. Dat is 
onze opdracht. Maar af en toe moeten we 
stilstaan bij de diepere oorzaken. Kunnen 
we die niet aanpakken? Er zijn immers 

grenzen aan de opvang. Ja, we kunnen 
meer bedden erkennen, meer jeugdge-
vangenissen bouwen, meer instellingen 
openen… Maar misschien hebben we 
de grens bereikt van wat we via opvang 
kunnen doen. Misschien moeten we de 
oorzaken bij de wortel aanpakken. Hier-
voor moeten we allemaal onze verant-
woordelijkheid nemen: de scholen, de 
zorginstellingen, de overheden, maar ook 
de maatschappij, wij allemaal. Tegelijk 
moeten we ons behoeden voor cultuur-
pessimisme. Vroeger was het ook niet al-
lemaal rozengeur en maneschijn. Maar de 

problemen onder de mat schuiven is geen 
oplossing.

Bij de Broeders van Liefde is hierover 
al een grondig debat gevoerd?
We hebben al wat denkwerk verricht, sa-
men met externe specialisten. We hebben 
het probleem vanuit vier perspectieven 
bekeken: het existentiële, het psychope-
dagogische, het medisch-biologische en 
het sociologische. Die vier dimensies zijn 
onderling sterk verweven. Je kunt het ene 
niet los zien van het andere.
Over enkele thema’s bestaan al veel stu-

Raf De Rycke: “Hoe meer mogelijkheden 
er zijn, hoe meer kansen we zien. Dat is 
positief. Maar hoe meer kansen, hoe hoger 
onze verwachtingen. En dat zorgt voor stress. 
Kinderen in ontwikkeling blijken al die stress-
factoren soms moeilijk te verwerken, wat kan 
leiden tot kortsluitingen die zich vertalen in 
moeilijk gedrag.”

de vraag naar zorg bij kinderen en jongeren neemt hand over hand toe. Hoe komt  
dat en wat kunnen we eraan doen? de broeders van Liefde organiseerden hierover  
rondetafelgesprekken en geven alvast een aanzet voor een breed maatschappelijk debat. 
“we staan voor een complexe problematiek, die we met vereende krachten moeten  
aanpakken”, stelt gedelegeerd bestuurder raf de rycke.

GGZ

“Wij botsen  
tegen grenzen aan”
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dies, maar er is bijkomend onderzoek 
nodig. Dat is belangrijk, want zolang we 
het niet eens worden over de oorzaken, 
komen we niet tot een gezamenlijke aan-
pak. Een groot draagvlak is nodig als we 
het tij willen keren.

Laat ons even de vier perspectieven 
overlopen. Wat bedoelt u met de exis-
tentiële dimensie?
Veel jongeren rond de 18 à 20 jaar zoeken 
naar zingeving, maar krijgen vaak geen 
antwoord. Dat komt omdat het kader ont-
breekt om hierover te praten. We moeten 
hiervoor ruimte scheppen. Zonder iets 
op te dringen, welteverstaan. We kunnen 
jongeren vanuit een gezond pluralisme 
helpen om in dialoog hun eigen identiteit 
te ontdekken. We kunnen een discours 
over waarden op gang brengen, de jonge-
ren prikkelen tot spirituele en existentiële 
reflectie en beleving. Waarden worden te 
vaak als voorbijgestreefd beschouwd.  
Nochtans vormen waarden en normen 
de basis voor een humane en warme sa-
menleving. Het ontbreken van waarden 
verhoogt het risico op problematisch ge-
drag. Onze welvaart stijgt, maar ons bru-
to nationaal geluk gaat erop achteruit. We 
slagen er dus niet in om onze welvaart op 
een positieve manier om te zetten in men-
selijke bevrijding en ontplooiing. Veel 
jongeren zitten integendeel gevangen in 
een tredmolen van steeds weer nieuwe 
behoeften die ze steeds sneller bevredigd 
willen zien. Ook een duidelijk religieus 
referentiekader ontbreekt, wat nochtans 
kan helpen om pijn, lijden en onze tekort-
komingen een plaats te geven.

Er is ook het psychopedagogisch 
perspectief?
De gevolgen van ontwrichte gezinnen 
zijn niet te onderschatten. Meer dan 20% 
van de jongeren in Vlaanderen heeft een 
echtscheiding van zijn ouders meege-
maakt. Ook hier mogen we niet in de val 
van het zwart-witverhaal trappen. Soms 
kan een echtscheiding een oplossing zijn 
als het leven thuis een hel is. Maar er is 
een correlatie met probleemgedrag. Als 
kinderen na een scheiding elke week 
moeten verhuizen, dan kan dat een prag-
matische oplossing lijken voor de ouders, 
maar voor de kinderen is het allerminst 
evident. Hier kunnen emotionele en ge-
dragsproblemen uit voortkomen.

Ouders koesteren vandaag grote ver-
wachtingen voor hun kinderen. Ze moe-
ten goede punten halen op school, actief 
zijn in de jeugdbeweging, uitblinken in 
één of twee sporten, het houdt niet op. Ja, 

toenemende ZorgvrAAg bIj kInderen en jongeren

vroeger stimuleerden ouders hun kinde-
ren ook, maar het aantal mogelijkheden 
is exponentieel toegenomen. Veel kin-
deren worden vandaag gepusht, ook als 
ze ergens geen aanleg of interesse voor 
hebben. Je kunt bijna spreken van vrije-
tijdsstress. Vooral zwakkere groepen in 
de samenleving hebben het daar moeilijk 
mee. Ouders kunnen dikwijls ook de snel-
heid van de ontwikkelingen niet meer 
aan. Computer, internet, Facebook, Twit-
ter… Ouders zijn niet meer mee en zijn 
dus niet altijd meer in staat om toezicht 
en controle uit te oefenen. Ook daar loopt 
het weleens fout.

Het medisch-biologische perspectief 
sluit hier enigszins bij aan?
In zekere zin wel. Een hypothese die 
steeds meer terrein wint, is dat het zich 
ontwikkelende brein wordt overbevraagd 
en overgeprikkeld. Door de snel evolu-
erende en complexer wordende maat-
schappij zien we een enorme toename 
van het aantal prikkels. Dat zorgt voor 
een druk, die nog verhoogd wordt door 
maatschappelijke factoren. Hoe meer mo-
gelijkheden er zijn, hoe meer kansen we 
zien. Dat is positief. Maar, hoe meer kan-
sen, hoe hoger onze verwachtingen. En 
dat zorgt voor stress. Kinderen in ontwik-
keling blijken al die stressfactoren soms 
moeilijk te verwerken, wat kan leiden tot 
kortsluitingen die zich vertalen in moei-
lijk gedrag. De maatschappelijke evo-
luties gaan zo snel dat onze biologische 
kwetsbaarheid op de proef gesteld wordt. 
Ook hier zitten we tegen de grens aan van 
wat we aankunnen. Of misschien is die 
grens al overschreden. Nogmaals, dit is 
geen zwart-witverhaal. Er zijn heel veel 
kinderen en jongeren die perfect met die 
nieuwe ontwikkelingen om kunnen zon-
der kortsluitingen. Maar er is een trend 
waar we niet naast kunnen kijken.

Een vierde dimensie, ten slotte, is het 
sociologisch perspectief?
We horen wel vaker spreken over de ver-
ruwing of de verzuring in onze maat-
schappij. We gaan minder hartelijk en 
vriendelijk met elkaar om dan vroeger. Er 
is een dalende interesse voor elkaar. Kin-
deren en jongeren voelen dat soms aan en 
sluiten zich hierdoor af, wat ook tot pro-
blematisch gedrag kan leiden.
De individualisering leidt ertoe dat men-
sen bewuster voor zichzelf opkomen 
en eigen keuzes maken. Dat is op zich 
goed, maar een gevolg is dat traditionele 
verbanden als het gezin, de kerken, de 
politieke partijen… verwateren. Vroeger 
leefden mensen meer op routine. Kin-
deren en jongeren hoefden veel minder 

beslissingen te nemen. Vandaag moet ie-
dereen zijn eigen leven en relaties kiezen 
en regisseren, te midden van een steeds 
sneller veranderende wereld. Sommige 
jongeren, maar ook volwassenen, kun-
nen dat niet aan en vluchten in een of 
ander fundamentalisme, in drugs of in 
geweld. Er lijkt een nieuwe maatschap-
pelijke breuklijn te ontstaan tussen zij die 
erin slagen de keuzevrijheid te benutten 
en zij die hiervoor de vaardigheden mis-
sen. Nu hebben we een aantal oorzaken 
wel op een rijtje gezet, maar hoe pakken 
we ze aan? We kunnen moeilijk de klok 
terugdraaien? Dat is ook niet wenselijk, 
want de hedendaagse maatschappij biedt 
heel wat voordelen. Alleen mogen we niet 
blind zijn voor de nadelen. Daar moeten 
we ingrijpen. Bijvoorbeeld door ruimte te 
scheppen voor een dialoog over waarden. 
Maar ook door heel concrete samenwer-
king tussen de verschillende sectoren: 
geestelijke gezondheidszorg, welzijn, 
onderwijs… We moeten de schotten weg-
nemen en onze expertise bundelen. Dat 
is niet altijd simpel, want elke sector 
heeft zijn eigen regels en vaak zelfs zijn 
eigen overheid. De integrale jeugdzorg is 
een mooi voorbeeld: ‘integraal’ maar wel 
Vlaams en dus zonder de kinderpsychia-
trie, want die is federale materie.

Biedt artikel 107 hier geen uitweg?
Ten dele wel. Ik sta daar helemaal achter 
en met de Broeders van Liefde zijn we 
betrokken partner in meerdere dossiers. 
Maar de regelgeving mag nog een stuk 
flexibeler en we moeten de versnippering 
tegengaan. Misschien moet er een minis-
ter van Kinderen en Jongeren komen? Eén 
minister die alle initiatieven voor kinde-
ren en jongeren coördineert en daarvoor 
ook de middelen heeft: onderwijs, zorg, 
welzijn, cultuur, sport… Vandaag is de 
situatie hopeloos. Voor het geheel van de 
geestelijke gezondheidzorg heb je al ze-
ven of acht verantwoordelijke ministers.

Hoor ik u voor een communautarise-
ring pleiten?
De Broeders van Liefde zitten wat dat be-
treft op één lijn met Zorgnet Vlaanderen. 
Wij willen vooral homogene bevoegd-
heidspakketten, zodat een eenduidig en 
gecoördineerd beleid mogelijk wordt. De 
trend naar communautarisering is inge-
zet en kan moeilijk teruggedraaid wor-
den. Een volledige overheveling van de 
bevoegdheden zou het beste zijn. Ook als 
we rekening houden met de cultuurver-
schillen. De sociale zekerheid kan best 
federaal blijven, maar de budgetten kun-
nen toegewezen worden aan de gemeen-
schappen, die het beleid voeren.
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‘Ik zeg altijd de waarheid maar niemand gelooft mij’ is een productie van victoria deluxe over de 
impact van psychisch ziek zijn op de mens en zijn omgeving. de documentaire volgt vier concrete 
verhalen van patiënten en hun familie, en toont een minder fraaie kant van de psychiatrie. begin 
maart speelde de film in studio skoop in gent. na de voorstelling gingen wij praten met algemeen 
directeur raoul de Cuyper en directeur patiëntenzorg rik rigolle van PC sleidinge.

Stappen zetten naar meer 

‘gedeelde zorg’

“Wij zijn in december met enkele mensen 
van PC Sleidinge naar de première van de 
documentaire gaan kijken”, vertelt Rik Ri-
golle. “Het is een scherpe reportage, die 
ons confronteert met een aantal hiaten in 
de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). En 
hoewel het in de psychiatrie zeker niet 
al droefenis is wat de klok slaat, stemt 
de documentaire tot nadenken. Want er 
zijn inderdaad ‘knelpuntpatiënten’ voor 
wie we een beter antwoord moeten vin-
den. Mensen die vandaag tussen wal en 
schip vallen. Het intramurale aanbod in 
de GGZ is groot, maar niet altijd optimaal 
afgestemd op de individuele noden van 
een patiënt.  Het aantal daklozen met ern-

stige psychiatrische problemen, het aan-
tal gedwongen opnamen en het aantal 
geïnterneerden gaan in stijgende lijn. Dat 
stelt ons voor uitdagingen waarop we niet 
altijd een pasklaar antwoord hebben.
Met het therapeutisch project AZiS, wat 
staat voor Assertieve Zorg in de Samen-
leving, proberen we  nieuwe oplossingen 
te vinden voor de moeilijkste knelpuntpa-
tiënten. Enerzijds gaat het om mensen die 
geen besef lijken te hebben van anderen 
of die de ander resoluut weigeren, men-
sen die in niet-gekozen eenzaamheid ver-
dwijnen.  Anderzijds zijn er steeds meer 
patiënten die uit de boot vallen van het 
reguliere GGZ-aanbod. Die groep wordt 

ook maatschappelijk uitgesloten doordat 
ze voor ‘overlast’ zorgen. In AZiS bunde-
len we de krachten met de CAW’s, het 
straathoekwerk, het OCMW, de politie en 
de huisartsen. Er wordt goed samenge-
werkt, maar het blijft een  complexe uit-
daging. Naast ‘overleg’ voorzien we ook 
‘outreachende zorg’: we zoeken de men-
sen op straat op, in kraakpanden, bij hen 
thuis… In principe kan dat maar kortdu-
rend;  we proberen een oplossing te vin-
den via een correcte doorverwijzing.”

Assertieve aanpak

“We zoeken ook buitenlandse voorbeel-

GGZ

Raoul De Cuyper en Rik Rigolle: “Er heerst heel veel eenzaam-
heid bij de mensen en heel veel verdriet dat niet gekanaliseerd 
wordt. Mensen die in de werkloosheid verzeilen, verliezen plots 
hun maatschappelijk netwerk. Dat is zo ingrijpend dat we  
desnoods kunstmatig voor een nieuw netwerk moeten zorgen.”
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den die ons kunnen inspireren. Eind ja-
nuari zijn we met een 14-tal mensen naar 
Alkmaar getrokken. De vermaatschap-
pelijking van de GGZ staat daar al een 
stuk verder. In Alkmaar werken ze met 
(F)ACT-teams: (Functie) Assertive Com-
munity Treatment. Zo’n team volgt een 
hele groep patiënten met een psychiatri-
sche problematiek in een bepaalde regio. 
In Alkmaar (circa 95.000 inwoners) zijn er 
vier teams actief, die elk 150 tot 200 patiën-
ten volgen. Dat gebeurt vanop een afstand  
(extensieve zorg), maar voor mensen die 
plots acute zorg nodig hebben, wordt er 
heel snel intensieve ondersteuning (ACT-
module) voorzien. Zo slagen ze erin om 
opnames te vermijden en om de verblijfs-
duur bij opnames te beperken. Artikel 107 
geeft ons de ruimte om ook gelijkaardige 
initiatieven uit te  bouwen.
Een sterk punt in Nederland is dat de ver-
maatschappelijking van de GGZ ook een 
taak van de lokale overheden is. Elke grote 
gemeente of stad heeft  een ‘Vangnet- en 

vICtorIA deLuxe Legt vInger oP de wonde met doCumentAIre ‘Ik Zeg ALtIjd de wAArHeId’

maar zijn ook erg geëngageerd naar de 
‘psychiatrisch’ kwetsbare burgers”, vindt 
Rik Rigolle. 

“Ook over het aanbod van de opvang in 
ziekenhuizen moeten we ons ernstig be-
ramen. Zeker voor moeilijke doelgroepen 
die niet in een vakje te plaatsen zijn. Een 
ziekenhuis kan geen drugs of geweld toe-
laten. Maar ze zijn er wel. En wat doe je 
dan? Die mensen buitenzetten? Dat is 
geen oplossing. Misschien kunnen ze 
ook inspiratie in Nederland zoeken. De 
crisisafdeling in Alkmaar heeft er bewust 
voor gekozen om geen verpleegbureau te 
voorzien. Daardoor zijn de medewerkers 
veel meer present en dat werkt ook pre-
ventief. Persoonlijk vind ik de beste vorm 
van preventie  ‘het blijven zoeken naar 
een uitgebalanceerde medisch-psychia-
trische behandeling’.  Ook het forensisch 
circuit moet dringend beter worden uit-
gebouwd. Die mensen horen niet thuis in 
een gevangenis, zoals in de documentaire 
‘Ik zeg altijd de waarheid’ wel gebeurde. 
Er zijn plannen voor twee nieuwe forensi-
sche instellingen in Antwerpen en Gent, 
maar  deze dossiers liggen voorlopig stil. 

Gedeelde zorg

Ondertussen stijgt ook het aantal gedwon-
gen opnames. Komt dat omdat er meer 
patiënten zijn of wordt er gewoon sneller 
tot een gedwongen opname overgegaan? 
Algemeen directeur Raoul De Cuyper: 
“Met mobiele equipes en een betere ur-
gentiepsychiatrie kunnen we het aantal 
gedwongen opnames doen dalen. Veel 
gedwongen opnames vinden vandaag 
buiten de reguliere uren plaats: ’s avonds 
en ’s nachts. Dikwijls wordt de procedure 
gebruikt om ziekenhuizen te verplichten 
om een patiënt op te nemen. Wat ook 
speelt, is de toenemende juridisering van 
de GGZ. Als iemand een verkeersongeval 
heeft en acuut naar de spoedgevallen-
dienst moet, hoeft men de patiënt niet 
vooraf om zijn toestemming te vragen. 
Bij acute psychiatrische problemen is dat 
wel verplicht. Een gedwongen opname is 
strikt wettelijk geregeld, en terecht. Maar 
de juridisering zorgt er wel voor dat elke 
opname in vraag gesteld kan worden.

Een tegenbeweging voor de juridisering 
kan de vermaatschappelijking zijn. Is de 
maatschappij daarvoor klaar? Ik denk 
van niet. Geloven dat je veel psychiatri-
sche problemen kunt laten opvangen 
door mantelzorg is op dit ogenblik naïef. 
Maar we moeten stapjes in die richting 
durven zetten. Het kan het begin van een 
evolutie zijn. Daar geloof ik wel in.

Ook hier spelen organisaties als Victoria 
Deluxe een belangrijke rol. Voor mij is 
Victoria Deluxe ook een soort van zorg-
voorziening. Een patiënt kan na een lan-
ge en intensieve residentiële behandeling 
niet direct terug naar de klassieke patro-
nen. Victoria Deluxe kan die re-integratie 
helpen realiseren.
Er heerst heel veel eenzaamheid bij de 
mensen en heel veel verdriet dat niet 
gekanaliseerd wordt. Mensen die in de 
werkloosheid verzeilen, verliezen plots 
hun maatschappelijk netwerk. Dat is zo 
belangrijk dat we desnoods kunstmatig 
voor een nieuw netwerk moeten zorgen. 
Sociale inclusie is geen toverwoord, maar 
de GGZ moet meer aanwezig zijn in de 
wijken van een stad of een gemeente. 
We moeten daarbij hechte en duurzame 
samenwerkingsverbanden ontwikkelen 
met de maatschappelijke organisaties, 
thuiszorgdiensten, huisartsen…  Pas dan 
zullen we kunnen voorkomen dat mensen 
met GGZ-problemen laattijdig in contact 
komen met GGZ. 

“Wat mij vooral bijblijft van de film, is 
het gebrek aan communicatie”, vertelt 
Raoul De Cuyper. “Let wel, vaak is er ook 
een zekere barrière voor de patiënt. Maar 
wij moeten meer uitleggen wat we doen, 
hoe we het doen en waarom we het doen. 
Ook als we bijvoorbeeld om therapeuti-
sche redenen beslissen om de ouders op 
een bepaald ogenblik niet al te nauw te 
betrekken, dan moeten we kunnen uitleg-
gen waarom we die keuze maken. Wij be-
schouwen te veel dingen als evident. We 
moeten onze communicatie naar de bui-
tenwereld verbeteren. Elke keer opnieuw 
uitleggen wat we doen en hoe we het 
doen. Door de film besteden wij daaraan 
de jongste maanden expliciet veel aan-
dacht met al onze medewerkers. We zijn 
al onze communicatie in de dagelijkse 
werking kritisch aan het evalueren.

We moeten ook meer openstaan voor de 
media. Hoewel ze het spel volgens hun 
spelregels spelen, hoeft dat ons geen 
schrik aan te jagen. De media kunnen ons 
ook helpen om de foute beeldvorming 
over psychiatrie bij te stellen. Als we 
vooraf goede afspraken maken, moet dat 
toch lukken?

Artikel 107 biedt mogelijkheden voor een 
meer ‘gedeelde zorg’. Als dat lukt, dan 
zetten we een grote stap vooruit. Tegelijk 
is artikel 107 niet meer dan een kader. We 
krijgen de verantwoordelijkheid van de 
overheid en we nemen die graag op, maar 
ook de regelgeving, de financiering… zul-
len moeten volgen.”

Victoria Deluxe, 
sociaal-artistiek 
werkplatform
In september 2002 werd Victoria Deluxe uit 
de moederschoot van theaterhuis Victoria 
geboren. Victoria Deluxe ontwikkelde zich 
als een sociaal-artistiek werkplatform bin-
nen de stedelijke context van Gent. In 2004 
werd Victoria Deluxe volledig zelfstandig 
en werd de vzw Victoria Deluxe opgericht.
Victoria Deluxe maakt jaarlijks verschil-
lende creaties in de stad Gent. Telkens krij-
gen mensen en groepen die het moeilijk 
hebben in de samenleving via een artistiek 
werkproces een ‘stem’ en komen ze tot ‘ver-
haal’. De artistieke manier van werken is 
nauw verbonden met de sociale dynamiek 
in de maatschappij. Steevast vertrekt Victo-
ria Deluxe vanuit de kwaliteiten en sterktes 
van de mensen.

adviesteam’, dat complementair werkt 
met de (F)ACT-teams en de GGZ. Door die 
gezamenlijke aanpak is men er in Alk-
maar in geslaagd om de overlast in de 
gemeente fel terug te dringen. Een sterk 
maatschappelijk weefsel is belangrijk. 
Daarom ook dat wij al jaren graag sa-
menwerken met organisaties als Victoria 
Deluxe. Zij hebben kritiek op bepaalde 
toestanden en vinden dat hervormingen 
in de GGZ bijzonder moeizaam verlopen, 
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Vzw Sint-Elisabeth’s Dal beheert vandaag 
twee woonzorgcentra: Sint-Jozef in Nieu-
werkerken en O.L.V. van Lourdes in Zout-
leeuw. Beide woonzorgcentra bieden zowel 
rusthuisbedden, serviceflats, kortverblijf 
en dagverzorging aan. Daarnaast heeft de 
vzw ook een rijhuis, ’t Kruidenpand, waar 
vijf mensen wonen die na een lang verblijf 
in een psychiatrische instelling als uitbe-
handeld worden beschouwd. Sinds vorig 
jaar is ’t Kruidenpand erkend als zorgver-
nieuwingsproject in Protocol 3.

Binnenkort start de vzw de bouw van 
een derde woonzorgcentrum in het nabij 
gelegen Geetbets. Het nieuwe rusthuis 
komt er in samenwerking met het OCMW. 
“Dankzij die schaalvergroting kunnen 
we onze ondersteunde diensten op volle 
capaciteit inzetten”, zegt Luc Hermans. 
“Dat scheelt op het gebied van financiële 
efficiëntie. Bovendien beantwoordt het 
woonzorgcentrum in Geetbets aan een re-
ele behoefte in de streek. Een mooie win-
winsituatie dus.”

Ook in het nieuwe woonzorgcentrum wil 
directeur Hermans de specifieke cultuur 
van vzw Sint-Elisabeth’s Dal introduce-
ren. Wat opvalt, is het grote aandeel van 
kansengroepen in het medewerkersbe-
stand. Zowel mensen met een arbeids-
handicap als kandidaten van allochtone 
afkomst moeten zich welkom voelen op 
sollicitatiegesprekken.

Luc Hermans: “Die aandacht voor men-
sen met een arbeidshandicap zit in onze 
bedrijfscultuur ingebakken. Ik geloof 
in de kracht van mensen. In sollicitatie-
gesprekken houden we sterk rekening 
met de intrinsieke motivatie. We hou-
den van meerwaardezoekers, voor wie 
een job meer is dan een manier om een 
inkomen te verwerven. Mensen met een 
arbeidshandicap hebben vaak die grote 
intrinsieke motivatie om in een zorgom-
geving te werken. Ze hebben een sterk en-
gagement, zowel tegenover de bewoners 
als tegenover de collega’s. Die motivatie 

de woonzorgcentra van vzw sint-elisabeth’s dal voeren een actief diver-
siteitsbeleid. ongeveer 10% van de medewerkers heeft een arbeidshan-
dicap. er werken ook opvallend veel allochtonen. “veel van die mensen 

hebben een grote intrinsieke motivatie”, weet algemeen directeur Luc 
Hermans. ook met andere initiatieven proberen Luc Hermans en zijn 

medewerkers het verschil te maken: een verwenzorgcentrum voor  
zwaar zorgbehoevende mensen (een wereldprimeur?) of een project  

dat het sociale weefsel in de dorpsgemeenschap versterkt.

Actief diversiteitsbeleid en 
oog voor zorginnovatie 

in vzw Sint-Elisabeth’s Dal

ACtIeF dIversIteItsbeLeId en oog voor ZorgInnovAtIe In vZw sInt-eLIsAbetH’s dAL

OUDEREN-
ZORG



��   |   april 2011

strikt aan houden: de innerlijke motiva-
tie moet er zijn. Als zij er echt voor willen 
gaan, dan wij ook.”

Innoveren met wellness

Vzw Elisabeth’s Dal voert ook op andere 
terreinen een innovatief en vooruitstre-
vend beleid. Voor elk van de drie woon-
zorgcentra wordt een eigen profiel na-
gestreefd. Directeur Luc Hermans: “In 
Zoutleeuw is het woonzorgcentrum inge-
bed in een archeologische site. Uitbrei-
ding is daar onmogelijk. Daarom hebben 
we gekozen om daar vooral op zorgverdie-
ping in te zetten. 90% van de bewoners in 
O.L.V. van Lourdes is zwaar zorgbehoe-
vend. Wij willen hun kwaliteit van leven 
verhogen met nieuwe behandelmethodes 
en een aangepaste infrastructuur. Zo heb-
ben we eind vorig jaar een verwenzorg-
centrum in gebruik genomen. Het idee 
was om een wellnesscentrum te bouwen, 
volledig aangepast aan en op maat van 
zwaar zorgbehoevende mensen, inclu-

door ongecontroleerde bewegingen, maar 
even later in de massageruimte kwam zij 
helemaal tot rust. Dat is een fantastische 
ervaring.

Net als alle andere innovaties kan je dat 
soort zaken maar realiseren met een sterke 
groep medewerkers. Een ergotherapeute 
zag dit project helemaal zitten, had er het 
talent en de goesting voor en is zelfs een 
opleiding tot wellnesscoach gaan volgen 
in Kortrijk. Van motivatie gesproken.

In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Nieu-
werkerken hebben we wel de mogelijkheid 
tot uitbreiding. Daar willen we graag een 
optimale woonomgeving in de nabijheid 
van het woonzorgcentrum ontwikkelen. 
Hiervoor werken we samen met het plaat-
selijke OCMW in het project AMAZON, wat 
staat voor Aandacht voor MAntelZorg en 
Ouderen in Nieuwerkerken. Ons doel is 
om voor thuiswonende ouderen en man-
telzorgers het sociaal weefsel in de ge-
meente te versterken, samen met het ver-
enigingsleven, de mantelzorg, noem maar 
op. Aan de ouderen die nog thuis wonen 
vragen we hoe ze zouden willen wonen 
als ze hun thuissituatie moeten verlaten. 
In deze groep van mensen zien we veel 
eenzaamheid. Ook bij de mantelzorgers. 
Vaak zetten zij zich zo hard in voor hun 
ouders of hun partner dat ze er zelf hun so-
ciale contacten bij inschieten. Dat mogen 
we niet laten gebeuren. Het is toch al te gek 
dat we kunstmatig nieuwe concepten van 
woonzorg zouden introduceren met naast 
residentiële opvang ook winkeltjes, een bi-
oscoop, huisvesting voor jongeren, terwijl 
we tegelijk de echte, authentieke dorpsge-
meenschap teloor laten gaan. We moeten 
onze dorpen en gemeenten herwaarderen 
en het sociale weefsel versterken, ook van-
uit de woonzorgcentra en de thuiszorg. We 
hebben daar allemaal belang bij.

In het nieuw te bouwen woonzorgcentrum 
in Geetbets, ten slotte, willen we focussen 
op de dienstverlening. Ook hier werken we 
goed samen met het plaatselijke OCMW. 
We zitten nog in de ideeënfase, maar ik 
wil in Geetbets graag nog meer inzetten op 
alternatieve tewerkstelling. Er zijn zoveel 
mensen die zich thuis zitten te vervelen, 
terwijl er in onze maatschappij zoveel te 
doen is. Samen met het OCMW en verschil-
lende gemeentediensten willen we meer 
mensen in beweging krijgen. Er zijn tal 
van opportuniteiten, zowel voor ons in de 
woonzorgcentra als voor mensen die elders 
moeilijk kansen krijgen. We moeten die 
kansen zien en ze grijpen. En dan kunnen 
we samen heel mooie dingen realiseren.”

maakt hen toegankelijk en spontaan in 
de omgang met de bewoners. Ze kijken 
niet op een uurtje meer als er nood is aan 
helpende handen. Ze doen hun werk met 
liefde en plezier.

Wie bieden zowel mensen met een licha-
melijke beperking als met concentratie-
stoornissen of een psychiatrische voor-
geschiedenis kansen. Die groep maakt 
zowat 10% uit van ons medewerkersbe-
stand. Enkele jaren geleden lag dat cijfer 
nog hoger, maar een aantal mensen is 
kunnen overstappen naar het circuit van 
de dienstencheques. Met de ervaring die 
ze hier hebben opgedaan is hun zelfver-
trouwen gegroeid en zijn ze erin geslaagd 
om terug op de arbeidsmarkt te komen. 
Enkelen onder hen konden het werk niet 
langer aan door een evolutieve aandoe-
ning. 

Mensen met een arbeidshandicap kun-
nen in zowat alle functies ingezet worden: 
het onderhoud, de technische dienst, de 
boekhouding, de keuken, ja soms zelfs in 
de zorg, al moeten we daar uiteraard ex-
tra voorzichtig zijn. Voor het andere per-
soneel was dat in de beginjaren wel even 
wennen, maar we hebben hierover een 
open dialoog gevoerd, ook met de vak-
bond. Als we vandaag nieuwe mensen 
in dienst nemen, wijzen we hen op onze 
cultuur op dat vlak. Ons diversiteitsbe-
leid staat hoog in onze opdrachtsverkla-
ring. Sommigen kijken eerst wat vreemd 
op, maar niemand haakt af. Integendeel, 
na enkele maanden komen jonge mede-
werkers mij soms vertellen dat ze versteld 
staan van hoe goed de samenwerking wel 
verloopt. Ook de bewoners reageren po-
sitief op ons diversiteitsbeleid. Zij voelen 
de warmte en de genegenheid van die 
mensen, die soms ook in een soort van 
afhankelijke positie zitten.

Natuurlijk hebben mensen met een ar-
beidshandicap wat extra omkadering 
nodig. Hiervoor hebben we iemand ge-
deeltelijk vrijgesteld, die ook de hele ad-
ministratie errond op zich neemt.

Naast de mensen met een arbeidshandi-
cap werkt in onze woonzorgcentra een 
relatief grote groep allochtone mensen. 
Ook dat is een bewuste keuze voor di-
versiteit. We werken ook samen met het 
justitiehuis voor alternatieve straffen. En 
met het Bijzonder Secundair Onderwijs, 
waar heel wat jongeren zitten met be-
perkte kansen. In een woonzorgcentrum 
kunnen we al die mensen zinvol werk 
geven. Er is wel één voorwaarde waar we 

sief sauna, een stoombad, een hammam, 
massageruimtes …. met alles erop en 
eraan. De inrichting kan je niet vergelij-
ken met een gewoon wellnesscentrum: 
de residenten zitten hier immers vaak in 
een rolstoel, zijn soms dementerend of 
incontinent… De hele inrichting en be-
handelmethodiek zijn daarop ingesteld. 
De sauna gaat tot 60° in plaats van 90°, 
we gebruiken geen prikkelende stoffen 
in het stoombad, rolstoeltoegankelijk-
heid is verzekerd, zitplaatsen zijn licht 
geïnclineerd en indien nodig op maat 
gemaakt… Voor de rest is er qua beleving 
weinig verschil. Warmte, geuren, aanra-
kingen, massage en nabijheid, het hoort 
er allemaal bij. Bij mijn weten bestaat die 
zorgbenadering nog nergens ter wereld. 
De reacties van de bewoners zijn heerlijk. 
Een residente met de ziekte van Parkin-
son spatte bij het voetbad aan het begin 
van de verwenzorgsessie nog de vloer nat 

“Het is toch al te gek dat we 
kunstmatig nieuwe concepten 
van woonzorg zouden intro-
duceren met naast residenti-
ele opvang ook winkeltjes, een  
bioscoop, huisvesting voor 
jongeren, terwijl we tegelijk de 
echte, authentieke dorpsge-
meenschap teloor laten gaan.”
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Dr. Lou Van Beirendonck is oprichter en 
bestuurder van Quintessence Consulting 
en hoofddocent HRM aan de Antwerp 
Management School (AMS). Van Beiren-
donck is goed vertrouwd met de zorgsec-
tor, maar ook met de publieke sector en 
het onderwijs. “Wij richten ons vooral op 
die sectoren waar een professionele toe-
passing van HRM in ontwikkeling is. Dat 
is zeker het geval voor de ouderenzorg. De 
situatie is heel specifiek, met de krapte op 
de arbeidsmarkt en een sterk vrouwelijke 
tewerkstelling, maar de principes voor 
een goed HRM-beleid blijven wel over-

een van de meest gesmaakte sprekers op het ouderenzorgcongres gPs 2021, 
eind vorig jaar, was ongetwijfeld Lou van beirendonck. Zijn verhaal over  

competentie- en talentmanagement als instrumenten van een dynamisch en 
creatief Hrm-beleid in de ouderenzorg sprak veel directeurs en bestuurders 

aan. om de inspiratie warm te houden liep Zorgwijzer nog even bij hem langs.

eind. We moeten alleen de juiste vertaal-
slag zien te maken.

In uw presentatie op het GPS 2021-
congres had u het over het blauwe en 
het rode principe. Waar ging dat ook 
alweer over?
Het gaat erom hoe je met mensen omgaat. 
Vaak vertrekken we bij ons aanwervings-
beleid vanuit de vraag: wat hebben we 
nodig? Louter vanuit het perspectief van 
de organisatie dus. Dat is de blauwe aan-
pak. Hier gaat het over de resources, de 
organisatie, de nodige competenties, het 

management. Daartegenover staat de 
rode aanpak, die van in het begin reke-
ning houdt met de eigenheid van de kan-
didaat: wat wil hij of zij in onze organisa-
tie bereiken? Dat is de rode aanpak, met 
de nadruk meer op human, personeel, 
talenten en leiderschap. Idealiter kunnen 
we beide elementen combineren in een 
paarse aanpak, waar competenties en 
talenten elkaar vinden. En daar leent de 
zorgsector zich uitstekend toe.

Hoezo?
Ik heb al veel gesprekken gevoerd met 

Hrm In de ouderenZorg 
IntervIew met  
Lou vAn beIrendonCk

“We moeten de zeilen  

naar de wind zetten”
GPS 2021
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zal altijd wel een soort van spanningsveld 
zijn tussen de organisatie enerzijds en de 
medewerkers anderzijds, maar we moe-
ten de ‘klik’ vinden en dat kan alleen in 
dialoog met elkaar. En een dialoog voeren 
zit de sector in de genen, toch? Een direc-
teur van een woonzorgcentrum maakte 
zelf de vergelijking met de communicatie 
met de bewoners. Vroeger was het altijd 
met ‘meneerke Janssens’ of ‘Rozeke’ dat 
de bewoners werden aangesproken. Van-
daag is de norm dat we aan de mensen 
zelf vragen hoe ze het liefst worden aan-
gesproken: met mevrouw of meneer of 
met de voornaam, en zeker niet betutte-
lend. De zorgrelatie verloopt dus meer in 
dialoog. Welnu, ook onze relatie met de 
medewerkers zal meer in dialoog moeten 
verlopen. De geesten in de sector zijn er 
rijp voor. Dat zal in de hoofden geen grote 
aardverschuiving veroorzaken, maar in 
de praktijk allicht wel.

Geef eens een voorbeeld.
Het begint al met het sollicitatiegesprek. 
Vroeger lag de nadruk vooral op de ver-
wachtingen van de organisatie. Vandaag 
verdienen de verwachtingen van de sol-
licitant een even grote aandacht. Vragen 
als: waar ben je goed in, wat doe je graag, 
welke carrière zie je voor jezelf… horen 
standaard bij het eerste sollicitatiege-
sprek. Luisteren naar de wensen van de 
sollicitant is belangrijk om te ontdekken 
of we elkaar kunnen vinden. Een sollici-
tatiegesprek moet leren of die aansluiting 
er is. Maar ook na een aanwerving moeten 
we ruimte laten voor een ‘snuffelperiode’ 
om wederzijdse kennismaking mogelijk 
te maken.

In tijden van grote schaarste kan de 
verleiding groot zijn om aan te werven 
wie we ook maar kunnen vinden…
Dat begrijp ik, maar het lijkt me niet ver-
standig. Slechte aanwervingen werken 
toch niet. Op den duur zal zich dat wre-
ken. 

U pleit er ook voor om de context van het 
team te betrekken bij een aanwerving?
Dat kan belangrijk zijn, zeker in geval van 
schaarste. Neem nu de regio Brussel: een 
zorgkundige solliciteert, maar spreekt geen 
Frans. Vroeger zouden we meteen ‘neen’ 
gezegd hebben, maar nu gaan we kijken of 
we dat knelpunt op het niveau van het team 
kunnen oplossen. Of iemand wil met de bus 
naar het werk komen, maar komt dan wel 
een kwartiertje later aan. Vroeger kon daar 
geen sprake van zijn. Nu gaan we misschien 
eens kijken wat er mogelijk is. Wie vandaag 
nog denkt dat dit niet werkt, dreigt achterop 

te raken. We moeten de dialoog met de me-
dewerkers aangaan en compromissen slui-
ten op het niveau van het team. Begrijp me 
niet verkeerd: de organisatie moet zich niet 
aanpassen, maar er moet een bereidheid 
zijn om kleine bijsturingen te doen op het 
niveau van het team. Dat gebeurt vandaag 
al, maar het kan verder gaan en het wordt 
in de toekomst een noodzaak. Laat het een 
stimulans zijn om wat meer creativiteit toe 
te laten. Niet te verwarren met chaos, ove-
rigens. Elke organisatie heeft structuur no-
dig, maar ook creativiteit.

Het team wint aan belang in de nieuwe 
organisatiestructuur?
Zeker weten. Elk van ons heeft zijn sterke 
en zijn zwakke punten. Niemand scoort 
op alle gebieden even hoog. Dat hoeft ook 
niet, zolang de tekorten acceptabel zijn 
en we als team goed functioneren. Com-
plementariteit wordt heel belangrijk. Dat 
is een nieuwe manier van omgaan met 
schaarste.

De leidinggevenden zullen een nog be-
langrijkere rol vervullen dan vandaag al 
het geval is. Zij moeten goed feedback 
kunnen geven, het team scherp stellen. 
Bezielend leiderschap, coachend leider-
schap, authentiek leiderschap: dat zijn 
de domeinen die nu vooral ontwikkeld 
worden in HRM-programma’s over alle 
sectoren heen. Maar de zorgsector heeft 
alvast een stapje voorsprong: dat bezie-
lende, die dialoog, is al aanwezig in de 
kern van de organisatie.

Tijdens uw presentatie citeerde u ook 
Jacques Brel: ‘Le talent, ça n’existe 
pas. Le talent, c’est d’avoir envie de 
faire quelque chose.’
Talent is voor een deel iets wat je mee-
krijgt bij je geboorte, maar onderzoek 
wijst uit dat talent vooral een kwestie is 
van oefenen, oefenen en oefenen. De pa-
rabel uit de bijbel sluit hier mooi bij aan: 
elk van ons krijgt talenten, maar de vraag 
is wat we ermee doen. In zijn recente boek 
Talent is overrated poneert Geoff Colvin 
dat het verschil tussen gemiddeld goed 
en heel erg goed geen kwestie van talent 
is, maar een kwestie van ervoor gaan. 
Talent heeft te maken met drive, energie, 
goesting. Als organisatie moeten we dus 
onze medewerkers proberen in te zetten 
op de dingen waarin ze zin in hebben, 
waarvoor ze enthousiast zijn. Dat klinkt 
erg vrijblijvend, maar er is natuurlijk al-
tijd de match nodig met de behoeften van 
de organisatie. Ecologisch vertaald: we 
moeten zien hoe de wind waait en onze 
zeilen daarnaar zetten, dat is de beste 
manier om vooruit te komen.

Hrm In de ouderenZorg 
IntervIew met  
Lou vAn beIrendonCk

mensen uit de sector, onlangs nog ter 
voorbereiding van een AMS-opleiding die 
samen met Zorgnet Vlaanderen georga-
niseerd wordt. Uit die gesprekken blijkt 
een sterk gevoel voor die paarse aanpak. 
De ouderenzorg heeft veel ervaring met 
het rekening houden met verschillende 
belangen. Je hebt het belang van de or-
ganisatie, maar je hebt ook de wensen en 
de belangen van de bewoners. Ook die 
twee perspectieven moeten we elke dag 
weer zien te matchen. En dat lukt als we 
de eigen organisatiebelangen in het oog 
houden, maar tegelijk respectvol staan 
tegenover de wensen van de bewoner. Dat-
zelfde principe kunnen we toepassen op 
de relatie organisatie-medewerker. Alleen 
hebben we daar nog een weg te gaan. In 
de praktijk vertrekken we vaak vanuit het 
blauwe perspectief: de belangen van de 
organisatie.

Dat klinkt ook logisch, niet?
Misschien wel, maar het is tegelijk ook 
voorbijgestreefd. De wereld is veranderd. 
Medewerkers hebben ook hun wensen en 
verlangens. Als we graag willen dat ze bij 
ons komen werken, dan zullen we daar-
mee rekening moeten houden. Zeker in de 
zorg, waar de schaarste aan arbeidskrach-
ten in de toekomst nog zal toenemen. Er 



zorgwijzer   |   ��

Artsen bepalen in grote mate de kwaliteit 
van de zorg in ziekenhuizen. Die zorg komt 
meer en meer multidisciplinair tot stand. 
Het belang van een goede samenwerking 
met andere artsen, zorgverleners en zie-
kenhuismedewerkers neemt daardoor 
zienderogen toe. Hoewel artsen in een 
ziekenhuis meestal een zelfstandig statuut 
hebben, speelt de organisatiecontext van 
het ziekenhuis een steeds grotere rol.

Zowel artsen als ziekenhuizen moeten 
zich aan die nieuwe situatie aanpassen. 
Beide partijen koesteren verwachtingen. 
Een ziekenhuis heeft er alle belang bij 
dat zijn artsen zich optimaal kunnen ont-
plooien binnen de organisatie. En als een 
arts er moeilijk in slaagt om werk en privé 
te combineren, waarom zou hij dan geen 
gebruik kunnen maken van de kinderop-
vang van het ziekenhuis? Zonder te raken 
aan het zelfstandigenstatuut van de art-
sen, streven steeds meer ziekenhuisdirec-
ties naar een optimale werkomgeving voor 
hun artsen. 

Enkele ziekenhuizen zijn inmiddels ge-
start met een HR-beleid voor artsen. Een 
uitwisseling van ideeën en ervaringen op 
dat gebied is nuttig. Het Centrum voor 
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap-
pen (CZV) nam ook al diverse initiatieven: 
een opleiding voor artsen over vaardig-
heden om goed te kunnen functioneren 
in een complexe organisatie; een cursus 
over HR-beleid voor, door en met artsen; 
een cursus die dieper ingaat op werving 

boek

Arts In Het ZIekenHuIs, een Hr-PersPeCtIeF

Naar een HR-beleid  
voor artsen in ziekenhuizen
Arts in het ziekenhuis is het eerste nederlandstalige boek over een  
Hr-beleid voor artsen. Zowel het perspectief van de directie als dat van 
de arts komt aan bod. daarom is dit boek interessant voor ervaren  
artsen en voor artsen in opleiding. en ook voor ziekenhuizen, uiteraard.

en selectie; een opleiding over de rol van 
medisch diensthoofd. Het boek Arts	in	het	
ziekenhuis bundelt hierover de belangrijk-
ste informatie.

Het boek richt zich in eerste instantie naar 
de artsen. Het wil artsen (in opleiding) 
informeren over wat ze kunnen verwach-
ten over hun werkomgeving binnen een 
ziekenhuis. De nieuwe ‘master na master’-
opleiding voor geneesheren-specialisten 
in opleiding zal dit boek eveneens gebrui-
ken. Tegelijk wil dit boek inspiratie en 
advies bieden aan medisch directeuren, 
voorzitters van medische raden, algemeen 
directeuren, personeelsdirecteuren en le-
den van raden van bestuur.

Het boek is geschreven door verschillende 
auteurs vanuit hun eigen praktijkervaring 
met een beginnend HR-beleid voor artsen. 
Het heeft niet zozeer de bedoeling een 
stand van zaken weer te geven, maar wil 
vooral inspiratie bieden vanuit een aantal 
best practices in enkele ziekenhuizen.

Het boek omvat drie delen. Een eerste deel 
schetst de ruimere context. Het tweede be-
handelt de belangrijkste aspecten van een 
HR-beleid voor artsen. Het derde deel geeft 
aan hoe het HR-beleid in ziekenhuizen kan 
worden gerealiseerd.

Gezien het doelpubliek worden de tech-
nische aspecten van HR-beleid niet in de 
diepte uitgewerkt. Wel biedt een website 
bij het boek bijkomende informatie en 
checklists.

‘Arts in het ziekenhuis, een HR-perspec-
tief’, Karel De Witte, Kristof Eecklo en 
Arthur Vleugels (reds.) kwam tot stand 
met de medewerking van Peter Degadt, 
Rita Cuypers, Herwig Van Dijck, Karel 
Bosmans, Yves Breysem, Christine Van 
der Hoogerstraete, Michel Van der Borght 
en Kris Heeren.

Uitgeverij Lannoo biedt  4 euro korting 
op dit boek  voor de leden van Zorgnet 
Vlaanderen. In plaats van €27,50 betaalt 
u tijdelijk €23,50. De korting is alleen 
geldig in de Lannoo-webshop via de link 
www.lannooshop.be/zorgnet.
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“Al tijdens mijn studies wist ik dat ik niet 
dezelfde job wou als mijn klasgenoten. 
De meesten kozen voor een carrière in de 
consultancy. Ik niet. Ik had geen zin om 
voortdurend de problemen van anderen 
op te lossen. Ik wou iets doen voor het be-
drijf waar ik zou werken.

Ik ben meteen na het afstuderen in de 
zorgsector beland. Toen ik solliciteerde, 
in 1997, had je als ICT’er de jobs nochtans 
voor het uitkiezen. Het was een vacature 
van het UZ Gent die me het meeste aan-
sprak. Daar heb ik gewerkt tot oktober vo-
rig jaar. Sinds een paar maanden heb ik 
het UZ geruild voor het AZ Sint-Lucas in 
Brugge. Ik ben er ICT-manager, een stapje 
hoger op de ladder.

Als je in een ziekenhuis werkt, neem je 
– ook als ICT’er – heel vlug de gangbare 
terminologie over. Maar een zorgverle-
ner kan je me, zelfs na al die jaren, niet 
noemen. Mijn afdeling heeft vooral een 
ondersteunende functie.

Mijn voornaamste verantwoordelijkheid 
is het opzetten en beheren van alles wat 
met ICT te maken heeft. Dat gaat om zo-
wel infrastructuur – servers en laptops 
– als applicaties zoals het patiëntendos-
sier. Dergelijke software maakt integraal 
deel uit van de kernactiviteit van het zie-
kenhuis: patiënten verzorgen. Maar ICT is 
ook betrokken bij de boekhouding en de 
helpdesk van het ziekenhuis.

Momenteel werken er, mezelf inclusief, 
elf mensen op de dienst ICT. Drie daar-
van houden zich enkel bezig met de im-
plementatie van het patiëntendossier. Zij 
doen niets anders dan het systeem  con-
figureren en er opleidingen rond geven. 
Dat is niet onbelangrijk. Elke verandering 
in de manier van werken, zeker met soft-
warepakketten, vergt een aanpassing van 
het personeel. Gewoontes zijn vaak moei-
lijk te doorbreken. Dan is het aan ons om 
duidelijk te maken waarom we iets aan-
passen.

De voordelen van het gebruik van soft-
ware in een ziekenhuis zijn duidelijk: het 
zorgpersoneel kan sneller werken en de 
kans op fouten wordt geminimaliseerd. 
Vroeger, toen alles nog handgeschre-
ven was, moest vaak ontcijferd worden 
wie wat geschreven had, of moesten 
voorschriften overgeschreven worden. 
Zo ontstaan er fouten. Een elektronisch 
voorschrift dat meteen in de apotheek 
belandt, voorkomt dat. Het gebruik van 
software maakt het zorgproces ook beter 
traceerbaar. Denk maar aan het afnemen 
van bloed en het opvolgen van het staal 
tot in het labo.

Onze afdeling overlegt ook voortdurend 
met artsen en verpleegkundigen. Momen-
teel gaat dat heel vaak over de implemen-
tatie van het patiëntendossier. Dan ko-

“Dankzij ICT 
worden er minder fouten gemaakt”

krIstoF dutHoy, ICt-mAnAger AZ sInt-LuCAs brugge

moment- 
opname

men er vragen naar boven als: wat doen 
we met de data, wat is relevant, wie is 
verantwoordelijk voor wat, wat doen we 
met oude gegevens? Enzovoort.

Een softwaretoepassing als het patiënten-
dossier deint voortdurend uit. Je begint 
heel eenvoudig met bij te houden welke 
patiënt in welke kamer ligt, maar dat evo-
lueert heel snel naar rapportering over 
het verblijf van die patiënt. En naast de 
medische component heeft zo’n dossier 
ook een logistieke insteek. Je kan ermee 
bijhouden welke kamers vrij zijn of welke 
kamers wanneer vrij zullen zijn. Allemaal 
zaken die het werk van het personeel ver-
gemakkelijken. Op voorwaarde natuurlijk 
dat iedereen het dossier de input geeft die 
nodig is. Je kan er maar uithalen wat er 
inzit.”
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Vanaf de start van de sociaal-artistieke 
werking koos Victoria Deluxe ervoor om 
samen te werken en samen te leven met 
mensen die psychisch kwetsbaar zijn. 
Deze keuze is nauw verbonden met de 
zoektocht naar een meer existentiële be-
nadering, waarbij we er consequent van 
uitgaan dat elke kwetsbare, zieke of uit-
gesloten mens nog steeds over kwalitei-
ten en capaciteiten beschikt, die te wei-
nig worden aangewend.

De voorbije jaren werden we intens ge-
confronteerd met de gevolgen van de 
‘institutionalisering’ in alle geledingen 
van onze samenleving. Ook in de zorg. De 
visie en missie van de grote ziekenhuizen 
staat bol van gezwollen retoriek, maar uit 
de vele verhalen die wij van de ‘cliënten’ 
horen, merk je dat de zorg steeds ster-
ker in een soort economische (evidence 
based) logica is terechtgekomen.
Wie (psychisch) ziek wordt verklaard, 
wordt soms te snel als ‘onbevoegd’ be-
schouwd. Ziek worden of ziek zijn, bete-
kent in dat geval dat een batterij aan spe-
cialisten zal zoeken en bepalen hoe je al 
dan niet kan genezen of hoe je je als zieke 

SpIEgElIng

Laat psychisch kwetsbare mensen opnieuw

dromen en verlangen
die als psychisch ziek worden beschouwd 
en naar hun diepe verlangen om toch een 
kwaliteitsvol en liefdevol leven te leiden.

In de toekomst hoopt Victoria Deluxe 
verder te werken in de richting van een 
meer vraaggestuurde zorg. We kiezen er 
in de eerste plaats voor om mensen die 
psychisch kwetsbaar zijn op een normali-
serende manier te benaderen. De voorbije 
maanden zetten we gesprekken op met PC 
Sleidinge, met het oog op het ontwikkelen 
van meer gemeenschapsgerichte zorg. We 
kijken met één oog in de richting van de 
geplande hervormingen binnen de gees-
telijke gezondheidszorg. De hervormingen 
onder de noemer ‘artikel 107’ botsen nog 
op weerstand binnen de klassieke en intra-
murale zorg, waardoor we betwijfelen of 
de middelen en mankracht sterker zullen 
worden ingezet op meer gemeenschapsge-
richte en vraaggestuurde zorg. 

Victoria Deluxe is in de eerste plaats een 
sociaal-artistieke werking en een kleine 
actor. Maar misschien maakt net dit dat 
psychisch kwetsbare mensen zich thuis 
voelen bij ons. Ze worden niet als een 
‘ziek subject’ bejegend, maar als een 
mens van vlees en bloed die we opnieuw 
willen laten dromen en verlangen.
 
 
 

Dominique Willaert, artistiek en inhou-
delijk coördinator van Victoria Deluxe en 
een van de makers van de documentaire 
‘Ik zeg altijd de waarheid, maar niemand 
gelooft mij’ over de impact van psychisch 
ziek zijn op de mens en zijn omgeving. Zie 
ook pagina 22-23.

Dominique Willaert

kan proberen te handhaven. Heel zelden 
wordt aan de zieke of zijn omgeving ge-
vraagd welke zijn visie is op het herstel- 
of genezingsproces.

Twee jaar geleden werkte Victoria Deluxe 
in de gevangenis van Gent aan een muziek-
theatervoorstelling i.s.m. het Festival van 
Vlaanderen. Tijdens de repetities werden 
we geconfronteerd met ‘geïnterneerden’. 
Uit hun verhalen bleek dat zij helemaal 
niet thuis hoorden in de gevangenis.
We verbonden deze ervaring met de 
vele en intense contacten met psychisch 
kwetsbare mensen die dagelijks over de 
vloer komen bij Victoria Deluxe. Kort 
daarop ontwikkelden we het idee om 
een documentaire te maken, niet over 
maar met mensen die als psychisch ziek 
worden beschouwd en hun familieleden. 
We zetten een werkproces op waarbij we 
traag en negotiërend tewerk gingen. Niet 
de visie van de makers stond voorop, wel 
de manier waarop de deelnemers wilden 
vertellen en tonen wat hen was overko-
men. De documentaire vertelt hoe vier 
verschillende mensen en hun families de 
zorg, of het gebrek aan zorg hebben erva-
ren. Iedereen ging vrij gedetailleerd op 
zoek naar de data van opnames en ont-
slag, naar de argumentatie bij weigering 
tot opname of bij gedwongen ontslag… 
tot en met de uiteindelijke internering 
van twee van de vier mensen. 
Als makers werden we heel sterk gecon-
fronteerd met onmacht bij de psychisch 
kwetsbare mensen en hun familieleden. 
Achter hun verhalen en getuigenissen 
vermoedden we ook de onmacht van de 
hulpverlener(s). De documentaire houdt 
vooral een appel in: een uitnodiging om 
te luisteren naar de verhalen van mensen 

opinie
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Laat u tijdens dit event inspireren door:

over vernieuwende 
inzichten rond Branding & Brand 
Management
& rond Conversation Management

concrete cases;

interactie en dialoog 

netwerken.

Kom naar de Vlerick Healthcare Management Dag!
1 juni 2011 - Campus Gent, Vlerick Leuven Gent Management School

Meer info & inschrijven via: www.vlerick.com/hmday
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Graag lichten wij onze visie 
persoonlijk aan u toe. 

Contacteer Bart Baert op 
0498 88 42 00. 

Assist 
Luchthavenlei 7B - Deurne

Assist Healthcare People
  Internationale rekrutering van verpleegkundigen. 

Flexpool “en “in house interim.

Assist Healthcare Facilities
  Advies, coaching, opleiding van medewerkers. 

(Tijdelijk) beheer van facilitaire processen van 
zorgorganisaties.

Assist Home Services
   Organisatie van verzorgende en verpleegkundige 

taken in de thuiszorg. Comfortzorg met diensten-
cheques.

Assist Social Integration
  Samenwerking met lokale partners uit de sociale 

economie.

In de huidige turbulente markt is het realiseren van betere zorg tegen lagere kosten belangrijker 

dan ooit. De Assist aanpak is daarbij uniek: we zoeken een langdurig samenwerkingsverband, 

waarbinnen we de verantwoordelijkheden met onze partners delen. In de praktijk wordt vaak een 

beroep gedaan op een combinatie van onze vier specialismen:

Helpt 
   de zorg vooruit


