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editoriaal

Kinderen verdienen onze beste zorgen. 
Als we er als maatschappij soms niet in 
slagen die beste zorgen aan kinderen aan 
te bieden – bijvoorbeeld door te lange 
wachtlijsten, te weinig psychiaters of 
een ondoorzichtig of niet goed afgestemd 
zorgtraject – voelen we pas echt waar we 
tekortschieten. De manier waarop we de 
zorg voor kinderen organiseren, is dan 
ook een goede toetssteen voor het beleid.

Zorgnet Vlaanderen wil dat beleid mee 
helpen sturen, verfijnen en afstemmen. 
In deze Zorgwijzer stellen wij zowel een 
nieuw voorstel voor een zorgprogramma 
pediatrie voor als een zorgprogramma 
geestelijke gezondheidszorg voor kinde-
ren en jongeren. Want zowel voor de fy-
sische als voor de psychische gezondheid 
van onze kinderen kan er nog heel wat 
verbeterd worden.

Belangrijk daarbij is dat we durven af-
stappen van oude structuren en normen. 
Vaak waren en zijn die te veel gebaseerd 
op kwantiteit. We hebben nood aan een 
nieuwe methodiek. Een methodiek die 
meer vertrekt vanuit de specifieke doel-
groep, in dit geval kinderen en jongeren. 
Een methodiek die fijnmaziger werkt, zo-
dat geen kinderen meer tussen de mazen 
van het net vallen. Zorg op maat, pas-
sende zorg, afgestemde zorg: het zijn de 
sleutelwoorden voor de zorg van de toe-
komst.

Maar een nieuwe methodiek alleen vol-
staat niet. We moeten durven onszelf en 
onze organisatie voortdurend in vraag te 
stellen. Niet uit wispelturigheid, maar om 
telkens opnieuw beter te kunnen worden. 
Hiervoor is een degelijk systeem van kwa-
liteitscontrole nodig. En ook hier geldt dat 
we af moeten van de alleenzaligmakende 
macht van de kwantiteit. Natuurlijk is die 
belangrijk. Maar er is meer dan de cijfers.

Zorg voor kinderen
Als we vertrekken vanuit de specifieke 
doelgroepen en onze zorgorganisatie af-
stemmen op de reële noden, dan moeten 
we ook doelstellingen durven vooropstel-
len op het gebied van kwaliteit van zorg. 
Een meer afgestemde samenwerking bin-
nen de GGZ dringt zich op, maar ook de 
banden met partners uit onder meer het 
onderwijs, de bijzondere jeugdzorg, de 
gehandicaptenzorg en Kind&Gezin moet 
versterkt worden. Want uiteindelijk gaat 
het daarover: krijgen onze kinderen en 
jongeren de zorg die ze nodig hebben 
op de juiste manier, op de juiste plaats, 
door de juiste mensen en op het juiste 
moment?

Schrijnend is dat vandaag maar 6 op de 
10 kinderen met ernstige GGZ-problemen 
de zorg krijgen die ze dringend nodig heb-
ben. Een meerjarenplan en een herfinan-
ciering moeten een prioriteit zijn, zowel 
voor de (nieuwe) federale regering als 
voor de Vlaamse regering.

Ik ben er bovendien van overtuigd dat 
afgestemde zorg, gekoppeld aan een am-
bitieuze en op verbetering gerichte kwali-
teitscontrole, tegelijk de efficiëntie en de 
effectiviteit van de zorg kan bevorderen. 
Op die manier kunnen we de noden van 
kinderen die vandaag niet of te weinig of 
te laat worden ingelost,  beter beantwoor-
den. Dat zijn we als maatschappij aan 
onszelf verplicht.

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt



Flanders’ Care Invest heFboom voor versnelde groeI 

Stimulans voor zorgondernemers
Vlaams minister van Innovatie Ingrid 
Lieten en Vlaams minister van Welzijn 
Jo Vandeurzen lanceerden eind mei 
een nieuwe durfkapitaalregeling voor 
ondernemingen in de zorgsector: Flan
ders’ Care Invest. Het fonds beschikt 
over 20 miljoen euro. Verwacht wordt 
dat het ook zorgactoren zal stimuleren 
om samen met ondernemers nieuwe 
initiatieven te nemen.

Flanders’ Care is een van de voornaamste 
pijlers van Vlaanderen in Actie (ViA). Het 
heeft als doel innovatieve doorbraken te 
realiseren in alle vormen van zorg, om 
aan de steeds veranderende behoeften 
van de ouder wordende bevolking te kun-
nen voldoen.

De uitdagingen voor de zorgverlening 
in Vlaanderen zijn tegelijk een uitgele-
zen kans om de kwaliteit van onze zorg 
te verbeteren. Hiervoor zijn innovatie 
en ondernemerschap onontbeerlijk. 
Ondernemers en kapitaal zijn twee ele-
menten die zeer schaars zijn binnen de 
zorg, tenminste voor projecten die zich 
in een zeer vroeg stadium bevinden. 
Dat komt vooral door de moeilijke aan-
vaarding van technologie in de sector, 
de grotere kapitaalsbehoefte en de com-

plexiteit van dossiers. Daarom creëert de 
Vlaamse regering, in samenwerking met 
de investeringsvennootschap PMV, het 
gespecialiseerde fonds Flanders’ Care 
Invest dat beschikt over een budget van 
20 miljoen euro.

Met Flanders’ Care Invest investeert PMV 
in ondernemingen op een moment dat 
commerciële investeerders nog drempel-
vrees tonen. Het fonds is een hefboom voor 

versnelde groei. Voorwaarde is wel dat de 
bedrijven in kwestie een exploitatiezetel 
hebben in Vlaanderen en een uitgewerkt 
businessplan kunnen voorleggen met hun 
visie op het productontwikkelingstraject, 
de commerciële aanpak, de inpassing in 
het regulerende kader en een inschatting 
van de financiële behoeften.

De nadruk ligt op preventie en gezond-
heidsmanagement, op de verbetering van 
de kwaliteit van screening en op vroege  
diagnose. Langer thuis wonen en actief  
ouder kunnen worden vergen de onder-

steuning van innovatieve oplossingen 
zoals de ontwikkeling van een toekomst-
gerichte zorgkamer, de ontwikkeling van 
apparatuur voor slechtzienden, de ontwik-
keling van assistieve technologie die oude-
ren of licht dementerenden toelaat langer 
zelfstandig thuis te wonen enzovoort.

Minister van Innovatie Ingrid Lieten: “De 
zorgsector staat voor enorme uitdagingen 
als de vergrijzing en de toenemende com-

plexiteit van de zorg. Daarom zijn inno-
vatieve oplossingen nodig. Met Flanders’ 
Care Invest willen we bedrijven aanmoe-
digen om op zoek te gaan naar die oplos-
singen zodat de Vlaming in de toekomst 
van een betere zorg kan genieten.”

“De finaliteit van Flanders’ Care en nu 
ook Flanders’ Care Invest is zorg van 
een betere kwaliteit en dus ook zorg op 
maat, zolang dat kan bij de mensen thuis 
die zo de regie van hun leven maximaal  
behouden,” stelt minister van Welzijn Jo  
Vandeurzen.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol 
in de social-profitsector. Toch is het wer-
ken met vrijwilligers niet zo evident. Een 
goede aanpak is noodzakelijk, zowel voor 
de organisatie als voor de vrijwilliger. Op 
25 oktober vindt hierover een studiedag 
plaats. 
2011 is het Europees Jaar van het Vrijwil-
ligerswerk. Ook in de zorg bieden vrijwil-
ligers een grote meerwaarde. Maar die 
meerwaarde komt niet vanzelf tot stand. 
Vrijwilligerswerk organiseren is een in-
vestering. Een vrijwilligersverantwoorde-
lijke aanduiden en tijd en middelen vrij-
maken om de vrijwilligerswerking uit te 
bouwen, is van het grootste belang.
Op de studiedag voor bestuursleden,  
directieleden en stafmedewerkers uit 

Studiedag over vrijwilligerswerk
de zorg delen sprekers uit verschillende 
zorgsectoren hun ervaringen met vrijwil-
ligersbeleid in hun organisatie. Deelne-
mers keren naar huis terug met ideeën 
voor een visie op vrijwilligerswerk en 
concrete pistes om alles in praktijk om te 
zetten.
De studiedag vindt plaats op dinsdag  
25 oktober van 9 tot 16.30 uur in het UPC 
Kortenberg. De organisatie is in handen 
van Caritas Vlaanderen i.s.m. Present, 
Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet 
Vlaanderen.

Meer informatie bij Lieve Coorevits,  
projectmedewerker Vrijwilligerswerk van 
Caritas Vlaanderen – 
lieve.coorevits@caritas.be.

zorgwijzer   |   0�
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Meer mensen krijgen hulp  
in centra geestelijke gezondheidszorg
In 2010 kregen 52.730 mensen hulp in 
een centrum voor geestelijke gezond
heidszorg (cgg). Dat is iets meer dan 
in 2009 (toen nog 51.375) en het derde 
jaar op rij dat het aantal cliënten stijgt. 
Dat blijkt uit de nieuwe cijfers die het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
bekendmaakte over de cgg’s in 2010.

De meeste cliënten van een cgg zijn tus-
sen de 18 en de 59 jaar (67%), het aan-
deel zestigplussers blijft beperkt (8%). 
De meeste cliënten komen naar een cgg 
met psychische problemen. Problemen 
met verslavingen komen op de 2de plaats 
bij de mannen, vrouwen hebben meer 
te kampen met interactieproblemen en 
verwerkingsproblemen. Bij de groep jon-
gens tot 17 jaar zijn gedragsstoornissen de 
vaakst voorkomende reden om naar een 
cgg te gaan. Meer dan 1 op de 4 jongeren 
(27 %) wordt naar het cgg doorverwezen 
vanuit het onderwijs. 
Hoewel de wachttijd tot het eerste in-
takegesprek meestal meevalt, blijft de 

bereikbaarheid en de toegankelijkheid 
van de centra een belangrijk aandachts-
punt. 65% van de cliënten heeft in 2010 
minder dan 1 maand moeten wachten op 
een eerste gesprek. In 2009 was dat nog 
70%. Nog eens 18% moest tussen 1 en 2 
maanden wachten op een intakegesprek 
in 2010 (in 2009: 17%).

Meer nieuwe cijfers en informatie over 
de centra voor geestelijke gezondheid-
zorg (2010) vindt u op www.zorg-en- 
gezondheid.be.

In 2011 heeft minister Jo Vandeurzen een 
budget van 360.000 euro verdeeld onder 
de cgg’s. Met die bijkomende middelen 
kunnen de cgg’s in Vlaanderen beter 
tegemoet komen aan de vragen en ver-
wachtingen van personen met een han-
dicap en bijkomende psychische proble-
men. In het najaar van 2011 zal ook het 
basisaanbod van de kinderen- en jonge-
renteams van de cgg’s versterkt worden 
met 1.000.000 euro.

Effie Award 
voor RZ Sint-
Maria Halle
Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria uit 
Halle werd op 7 juni bekroond met een 
bronzen Effie Award voor een campagne 
om verpleegkundigen aan te trekken. De 
Effie Award is een prestigieuze bekroning 
van een reclamecampagne met bewezen 
effectiviteit. Met de campagne ‘Uit liefde 
voor de mensen’ slaagde het RZ Sint- 
Maria erin om zijn imago bij te sturen en 
49 nieuwe verpleegkundigen aan te trek-
ken.

meer 50-plussers op de werkvloer

Leeftijdsbewust 
aanwervingsbeleid
De social profit zal de komende jaren heel wat meer mensen 
nodig hebben om haar dienstverlening op peil te houden. Tege-
lijkertijd stellen we vast dat ook in die sector het medewerkers-
bestand  aan een snel tempo vergrijst en ontgroent. In 2015 zal 
bijna een op de vier werknemers in de social profit ouder zijn 
dan 50. Beide tendensen zorgen op korte termijn voor een zeer 
grote vraag naar medewerkers. 

Naast de inspanningen die we doen om de instroom van jon-
geren te verhogen, moeten we ook kijken naar manieren om 
ervaren werknemers aan te trekken en te houden. Verso roept 
alvast alle social-profitondernemers op om werk te maken van 
een leeftijdsbewust personeelsbeleid en lanceert een gids met 
tien tips om meer vijftigplussers aan te werven.
We moeten mensen niet alleen overtuigen om te kiezen voor 
zorgberoepen, het zal ook nodig zijn om de medewerkers zo in te 
zetten dat het globale arbeidsvolume in de onderneming stijgt. 
Om een antwoord te bieden aan toekomstige en bestaande per-
soneelstekorten hebben social-profitondernemingen er boven-
dien alle belang bij om hun ervaren talent zo lang mogelijk aan 
boord te houden.

Directeur Bruno Aerts: “De social profit is niet alleen op zoek naar 
verpleegkundigen, maar ook naar paramedici, onderhoudsper-
soneel, boekhouders, informatici, administratief bedienden en-
zovoort. Voor de toekomst heeft de social profit heel wat troeven 
in handen voor mensen die dicht bij huis willen werken in een 
sector waar het menselijk engagement voorop staat.”

De Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit 
wordt gratis aangeboden op www.verso-net.be en zal ook in de 
social-profitondernemingen verspreid worden.

kort



Dr. Johan Pauwels: “Een goede samenwerking tussen de verschillende
artsen en ziekenhuizen kan veel nutteloze dubbele onderzoeken en tijdverlies
voorkomen, veel onzekerheid wegnemen bij ouders en patiëntjes en zo leiden
tot minder hectische toestanden voor de zorgverleners.”
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zorg voor 
kinderen

Zorgprogramma pedIatrIe moet meer dIFFerentIatIe toelaten

Geen botte bijl, maar win-winsituaties 
voor patiënt en zorgverlener

Als er niets verandert, dan zal op  
1 januari 2012 een op de vier kinder
afdelingen in de Vlaamse ziekenhui
zen de deuren sluiten. Dan moet elke 
pediatrie immers minstens vier vol
tijdse equivalenten aan kinderartsen 
tellen. Zorgnet Vlaanderen beseft dat 
er iets moet gebeuren, maar pleit voor 
gezond verstand. In plaats van radi
caal af te schaffen wat bestaat, kan via 
horizontale en verticale samenwer
king meerwaarde gecreëerd worden 
voor alle actoren, niet in het minst 
voor de ouders en de kinderen. Een 
nieuw zorgprogramma pediatrie moet 
ruimte bieden voor differentiatie.

“De kinderartsen hebben een punt als  
ze pleiten voor kinderafdelingen met  
voldoende bestaffing”, zegt dr. Johan 
Pauwels van Zorgnet Vlaanderen. “Met 
vier kinderartsen kan je een haalbare 
wachtdienst organiseren. Sterke wacht-
diensten zijn meer dan ooit nodig, want 
door de vergrijzing gaat de bereikbaar-
heid van de huisartsen erop achteruit. 
Maar om nu zomaar met de botte bijl een 
kwart van de kinderafdelingen te slui-
ten… Dat is niet de goede manier om de 
doelstelling te bereiken. Veel beter zou 
zijn om het zorgprogramma pediatrie te 
verfijnen, naar analogie met het zorg- 
programma cardiologie.

Zorgprogramma A zou dan beperkt wor-
den tot geplande opnames voor onder-
zoeken en operaties. Overdag moet in die 
ziekenhuizen een kinderarts aanwezig 
zijn, maar er hoeft geen nachtdienst of 
spoeddienst georganiseerd te worden. De 
aanwezigheid van een kinderarts bete-
kent op zichzelf al een meerwaarde voor 
patiëntjes die komen voor een behande-
ling bij de urologen, de orthopedisten, 
de NKO-artsen en andere specialisten in 
het ziekenhuis. Ik denk bijvoorbeeld aan 
het vochtbeleid, de voorbereiding op een 
operatie, het pijnbeleid of het antibiotica-
beleid. Een goede samenwerking tussen 
een kinderarts en andere specialisten 
kan op dat vlak heel wat nare complica-
ties voorkomen.
Zorgprogramma B1 gaat een stap verder 
met de mogelijkheid tot nachthospita-
lisatie en een verzekerde continuïteit, 
ook voor de materniteit. Een erkenning 
B2 geeft een pediatrie de mogelijkheid 

om te subspecialiseren, bijvoorbeeld op 
het gebied van pneumologie of gastro-
enterologie. In B2’s kunnen specifiek 
opgeleide kinderartsen zo onder meer 
bronchoscopieën, gastroscopieën, long-
functietesten of echografieën uitvoeren. 
Hyperspecialisatie is evenwel niet moge-
lijk: na de werkuren – tijdens de wacht –  
moeten deze pediaters kunnen terugval-
len in hun rol als polyvalent pediater. 
Deze B2’s kunnen ook beschikken over 
een medium care voor pediatrie. 
Zorgprogramma B3 ten slotte vereist een 
zeer sterk uitgebouwde dienst om ook 
de meest zieke kinderen of kinderen met 
uitzonderlijke pathologie in ideale om-
standigheden te kunnen opvangen. Die 

centra hebben een aparte wachtdienst 
voor alle pediatrische subspecialismen. 
Dat betekent dat voor elke subdiscipline 
minimum twee artsen aan het zieken-
huis verbonden zijn. De meerwaarde hier 
vormt de 24 uur op 24 beschikbaarheid 
van alle subdisciplines indien noodza-
kelijk. Tevens dienen deze centra te be-
schikken over een high intensive care voor 
pediatrie, waar bijzondere pathologieën 
behandeld kunnen worden in een up-to-
date infrastructuur, uitgerust met alle be-
nodigde apparatuur, zoals bijvoorbeeld 
ECMO (extra corporele membraan oxy-
genatie). Wij stellen dit gediversifieerde 
zorgprogramma voor als een dynamisch 
model, waarbij elk ziekenhuis dat aan 
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alle voorwaarden voldoet een erkenning 
moet krijgen voor dat type van zorgpro-
gramma. Maar deze erkenning kan men 
ook weer verliezen als de zorgresultaten 
slecht zouden blijken in (inter)nationale 
vergelijkingen. Een goede opvolging van 
de zorgresultaten door het college voor 
het zorgprogramma voor kinderen is dan 
ook belangrijk.”

Samenwerking

“De meerwaarde voor de patiënt is duide-
lijk”, stelt dr. Pauwels. “Het zorgprogram-
ma A laat toe dat ouders in het dichtst-
bijzijnde ziekenhuis terechtkunnen voor 
consultaties en kleine ingrepen zoals het 
plaatsen van buisjes in de oren of besnij-
denissen. Zeker voor de kansarmere bevol-
kingsgroepen is dat heel belangrijk. Als de 
kinderafdelingen in kleinere ziekenhuizen 
dicht moeten, dan zal het armere deel van 
de bevolking vaker behandelingen uitstel-
len of op een voor het kind minder goede 
wijze trachten op te lossen. Er zijn vol-
doende studies om dat te staven.
Het zorgprogramma B1 sluit nauw aan bij 
de huidige situatie in veel ziekenhuizen. 
Wij pleiten er echter voor om de wettelijke 
lat op drie voltijdse kinderartsen te leggen 
in plaats van vier. Bovendien moet een 
ziekenhuis met een zorgprogramma B1 
als één team kunnen samenwerken met 
een ziekenhuis met zorgprogramma A of 
met een andere B. We spreken dan van 
horizontale samenwerking. De overnach-
tingen moeten daarbij op de B-campus 
plaatsvinden. Door die samenwerking zal 
de gezamenlijke pediatrische equipe dan 
bestaan uit minimaal twee keer drie VTE 
pediaters. 
Op deze manier kan de wachtdienst ge-
organiseerd worden met hetzelfde team 
van zes of meer pediaters. Naast de eer-
ste wacht is hiervoor een back-up of een 
achterwacht nodig, voor het geval zich in 
hetzelfde ziekenhuis of in beide zieken-
huizen of op verschillende campussen 
tegelijk een spoedgeval met kinderen zou 
voordoen. De achterwacht zal uiteraard 
veel minder frequent naar het ziekenhuis 
moeten komen. De meerwaarde van zo’n 
horizontale samenwerking is het vermin-
deren van de wachtlast voor de pediaters 
en een betere doorverwijzing tussen de 
zorgprogramma’s A en B.

We moeten ook de financiering bijsturen, 
zodat de zorgverlening voor de patiënt nog 
beter wordt en voor de zorgverlener beter 
haalbaar wordt. Hiervoor vinden we inspi-
ratie in het zorgtraject voor diabetici, waar 
een all-intraject is uitgetekend en alleen 

het volledige traject extra wordt gefinan-
cierd. De tweede lijn moet waar nodig naar 
de derde lijn verwijzen, en zodra dat mo-
gelijk is moet de patiënt van de derde lijn 
terug naar de tweede lijn. In de derde lijn 
komt zo alle zeer zware pathologie terecht; 
ook hiermee moet rekening gehouden wor-
den in de financiering. Toch hoeft dit niet 
per se meer te kosten. Een goede samen-
werking tussen de verschillende artsen en 
ziekenhuizen kan veel nutteloze dubbele 
onderzoeken en tijdverlies voorkomen, 
veel onzekerheid wegnemen bij ouders en 
patiëntjes en zo leiden tot minder hectische 
toestanden voor de zorgverleners.
Bovendien biedt ook telegeneeskunde 
nieuwe perspectieven. Als de hooggespe-
cialiseerde B3’s niet langer financieel ge-
straft worden omdat ze minder patiëntjes 
zien als ze niet alle follow-up zelf opne-
men, dan is een snellere kennisdeling met 
andere centra mogelijk, onder meer via 
elektronische weg.

Samengevat
“Een gedifferentieerd zorgprogramma pe-
diatrie biedt veel win-winmogelijkheden. 

Patiënten varen er wel bij omdat ze dich-
ter bij huis behandeld kunnen worden 
voor een brede pathologie. Ook sociaal 
is dat een pluspunt. Per ziekenhuis is er 
een duidelijke expertise, gekoppeld aan 
een naadloze samenwerking met andere 
centra. Die samenwerking kan de artsen 
ontlasten, doordat alles op het optimale 
niveau gebeurt. Op financieel gebied 
moet rekening gehouden worden met de 
specifieke expertise van de B3’s en met 
hun ondersteunende rol naar de andere 
zorgprogramma’s toe. De zorgprogram-
ma’s B1 en B2 kunnen gerichter doorver-
wijzen en kunnen tegelijk ook rekenen 
op de snelle terugkeer van hun patiënt”, 
besluit dr. Johan Pauwels.

Het cahier ‘Ook morgen nog zeker van 
pediatrische zorgen’ verschijnt begin juli 
en zal beschikbaar zijn op www.zorgnet-
vlaanderen.be

Principes van samenwerking
in pediatrie

– Het doel van netwerking is de kwaliteit van 
de zorg te verhogen en niet de transfers door 
clinici voor te schrijven. Artsen en patiënten 
blijven vrij in hun keuze. 

– Algemene pediatrische diensten in zieken-
huizen moeten gepaste zorg kunnen aanbie-
den voor de populatie die ze bedienen, terwijl 
ze zich tegelijk verzekeren van efficiënte ver-
wijsmogelijkheden naar subspecialistische 
diensten in een geconsolideerd netwerk. 

– Ambulante diensten worden voorzien voor 
niet-opgenomen kinderen, ingepland op ba-
sis van het netwerkidee, zodat de toeganke-
lijkheid gemaximaliseerd wordt. 

– Gebieden passen zich aan natuurlijke pa-
tiëntenstromen aan en hebben tot doel om 
zelfvoorzienend te zijn voor algemene pe-
diatrische en chirurgische diensten. De ver-
schillende serviceonderdelen worden daarbij 
geïntegreerd, met name op het niveau van de 
eerstelijnszorg (link huisarts, buurtgerichte 
gezondheidszorg en ambulante zorg), op ‘dis-
trictniveau’ (hospitalisatie en spoeddiensten) 
en op het niveau van de specialistische pedi-
atrische zorg.

– Veiligheid en kwaliteit worden gepromoot 
door actuele richtlijnen consistent toe te pas-
sen en een gezamenlijke aanpak van behan-
deling af te spreken. Er moet continuïteit van 
zorg over transfers van patiënten heen wor-
den geboden. Dat moet ook het vertrouwen in 
de lokale diensten bevorderen. 

 (www.nchn.org.au/docs/paednetguide.pdf)

“Veel kinderen komen via de spoed-
gevallendienst het ziekenhuis bin-
nen, niet zozeer omdat het urgenties 
betreft, maar omdat ouders geen 
drie dagen willen wachten voor ze op 
consultatie kunnen”, zegt dr. Johan 
Pauwels. “Dat is daarom nog geen 
‘onterecht gebruik’ van de spoed. 
Ouders die zich zorgen maken en 
geen risico willen nemen met hun 
kinderen, kun je niet verwijten mis-
bruik te maken van de spoedgeval-
lendienst. Zelfs als achteraf blijkt dat 
een opname helemaal niet nodig is. 
Het onderzoek van sommige zieken-
fondsen op dat gebied klopt niet. 
Zij beschouwen een bezoek aan de 
spoed zonder een daaropvolgende 
opname vaak als onterecht. Dat is al 
te kort door de bocht. Als de zieken-
fondsen deze perceptie versterken, 
dan lopen we het risico om veel ge-
vallen van bijvoorbeeld hersenvlies-
ontsteking te missen, omdat ouders 
te lang hebben getwijfeld vooraleer 
naar de spoed te gaan. 
Iets anders zijn de comfortpatiënten, 
die naar de spoed komen omdat ze 
denken dat ze dan nergens hoeven 
te wachten, goed wetend dat ze geen 
dringend probleem hebben. 

Met kinderen naar  de spoed: 
lang niet altijd  onterecht
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Professor Johan Vande Walle:  
“De secundaire, algemene ziekenhuizen 

zijn aan een upgrade bezig en dat is 
heel goed. Hun kinderartsen gaan zich 
meer en meer specialiseren, terwijl ze 

de algemene invalshoek behouden. 
Tertiaire, universitaire ziekenhuizen 

zouden zich dan ook minder met secun-
daire pathologie mogen inlaten.  

Voorwaarde daaraan is wel dat de  
financiering daaraan aangepast wordt.”

“De pediatrie is aan een inhaalbeweging 
bezig”, begint professor Vande Walle. 
“Binnen de interne geneeskunde hebben 
zich al veel langer specialismen ontwik-
keld: nierziekten, hartziekten, longziek-
ten enzovoort. Idem dito voor de chirurgie 
met de vasculaire heelkunde, de abdomi-
nale heelkunde en dies meer. Alleen de 
pediatrie is vrij lang ‘algemeen’ gebleven. 

professor Johan vande walle is afdelingshoofd nierziekten op de pediatrie van het  
uZ gent. ook hij is overtuigd van de noodzaak van een vernieuwd zorgprogramma pediatrie. 
samenwerking, afspraken maken en elke pathologie op het correcte niveau behandelen, 
zijn ook in de visie van professor vande walle sleutelbegrippen.

De voorbije twintig jaar zijn vooral de 
universitaire ziekenhuizen gaan subspe-
cialiseren in de pediatrie. Bovendien is 
het aantal specialismen zelfs groter dan 
op inwendige ziekten: naast de ‘klassieke 
interne ’ specialisaties als cardiologie, 
endocrinologie, gastro-enterologie, ne-
frologie, pneumologie, reumatologie, heb 
je kinderneurologie, metabole ziekten, 

maar ook neonatologie, een intensieve 
dienst voor kinderen. Al deze specialis-
men bestaan vandaag officieus, maar er 
is nauwelijks iets geregeld. In België kan 
je maar een erkenning krijgen als er een 
opleiding aan voorafgaat. Maar de oplei-
ding komt er pas, als er al iets bestaat. 
Dat leidt tot absurde situaties. Zo wordt 
in wetteksten over het voorschrijven van 



0�   |   juni 2011

proFessor Johan vande walle van het uZ gent over het pedIatrIsCh Zorgprogramma

“Het besef groeit dat niet iedereen
           alles kan blijven doen”

Vervolgens hebben we vier tertiaire  
ziekenhuizen op het gebied van pedi-
atrie: de universitaire centra van Gent, 
Brussel, Leuven en Antwerpen. Zij heb-
ben een goed uitgebouwde tertiaire zorg 
voor diverse subspecialiteiten, maar zon-
der een specifieke financiering.

Twee elementen moeten dringend ontwik-
keld worden op een vierde niveau, de ‘qua-
ternaire geneeskunde’: de centralisatie 
van zeer zeldzame aandoeningen en/of be-
handelingen in het centrum met de groot-
ste expertise, en het ontwikkelen van een 
zorgprogramma voor patiënten met een 
complexe aandoening die een uitgespro-
ken multidisciplinaire benadering vergt.  
Je kunt een gecombineerde leverniertrans-
plantatie niet in vier centra aanbieden, en 
je kan de nier niet in een ander centrum 
dan de lever transplanteren. Daarvoor is 
de kritische massa te klein.

Ik pleit er dus voor om de bestaande struc-
turen niet te ondergraven, maar om voor 
complexe pathologieën meer samenwer-
king en netwerking  te stimuleren. Ook 
de financiering moet hieraan aangepast 
worden. Want vandaag is het zo dat als 
één patiëntje met een complexe en mul-
tiple aandoening door zes verschillende 
artsen gezien moet worden, er toch maar 
één consultatie aangerekend kan wor-
den. Dergelijke complexe pathologieën 
zijn dan ook erg verlieslatend, daar hoeft 
geen tekening bij.

Mijn analyse sluit nauw aan bij het  
nieuwe concept van zorgprogramma pe-
diatrie dat Zorgnet Vlaanderen voorstelt. 
We moeten tot afspraken komen tussen 
de Vlaamse universitaire ziekenhuizen en 
de algemene ziekenhuizen, maar ook met 
andere partners. De centra voor geestelijke 
gezondheidszorg hebben bijvoorbeeld een 
grote expertise op het psychische vlak, 
maar weten zich geen raad met het soma-
tische. Omgekeerd hebben kinderafdelin-
gen in ziekenhuizen de knowhow om het 
somatische aan te pakken, maar ze botsen 
soms op onderliggende psychische proble-
men. Die leemtes moeten we invullen door 
meer samen te werken.

Bij alle zorgverleners groeit het besef 
dat niet iedereen alles kan blijven doen. 

Maar natuurlijk wil iedereen graag het 
laken naar zich toetrekken. Er zal dus on-
derhandeld moeten worden, ook op poli-
tiek vlak. Als dat gebeurt vanuit een hel-
dere visie op meer kwaliteit van zorg en 
geneeskunde, hoeft dat niet eens slecht 
te zijn. Het kader is er om het zorgpro-
gramma pediatrie grondig te vernieuwen. 
Ook de universitaire ziekenhuizen zullen 
meer en meer moeten samenwerken en 
afspraken maken.

Een beperking tot  een of twee universi-
taire pediatrische tertiaire zorgprogram-
ma’s, is politiek niet haalbaar en ook niet 
wenselijk. Maar anderzijds is voor zeer 
zeldzame aandoeningen, of complexe 
multidisciplinaire patiënten een versprei-
ding over vier centra evenmin verdedig-
baar naar expertise toe. 
Het verhindert de evolutie naar een billij-
ke omkadering en financiering voor onze 
meest kritische kinderen. Voor cardiolo-
gie en oncologie/beenmergtransplantatie 
is er de laatste jaren al een centralisatie-
beweging gebeurd, met basisactiviteit in 
elke universiteit, maar centralisatie van 
hooggespecialiseerde, complexe zorg in 
Leuven en Gent. Verdere rationalisering 
van de zorg dringt zich om budgettaire 
redenen op.

De evolutie naar quaternaire pediatrie op 
een beperkt aantal plaatsen hoeft niet ten 
koste te gaan van de bestaande tertiaire  
pediatrie, maar moet zorgen dat het kwa-
liteitsniveau van gezondheidszorg voor 
deze specifieke patiëntengroep bewaakt 
wordt, en kan ontwikkelen.

De secundaire, algemene ziekenhuizen 
zijn aan een upgrade bezig en dat is heel 
goed. Hun kinderartsen gaan zich meer 
en meer specialiseren, terwijl ze de al-
gemene invalshoek behouden. Tertiaire, 
universitaire ziekenhuizen zouden zich 
dan ook veel minder met secundaire pa-
thologie mogen inlaten. Voorwaarde is 
wel dat de financiering daaraan aange-
past wordt. Tertiaire ziekenhuizen zou-
den met dezelfde middelen minder, maar 
meer complexe patiënten kunnen behan-
delen. Het quaternaire niveau moet wor-
den uitgebouwd in een netwerk tussen 
universiteiten. Ook hier kan de financie-
ring een hefboom zijn.”
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EPO verwezen naar nefrologen en kin-
dernefrologen, terwijl er voor kinderne-
frologen niet eens een wettelijke erken-
ning bestaat. Iedereen kan zich vandaag 
kindernefroloog noemen! Het is geen be-
schermde titel.

Gelukkig wordt nu zowel van de erkennin-
gen als van de opleidingen werk gemaakt 
door de Belgische Academie en de Belgi-
sche Vereniging voor Kindergeneeskun-
de. We kunnen hiervoor terugvallen op 
de richtlijnen die de Europese Academie 
voor Pediatrie heeft uitgewerkt voor de 
opleidingen. In die Europese ‘guidelines’ 
staan de minimale criteria, zowel voor 
kwaliteit als voor kwantiteit. Afhankelijk 
van de subdiscipline varieert het geschat-
te hinterland voor voldoende patiënten 
tussen twee tot vier miljoen inwoners. 
Meteen wordt duidelijk dat er afspraken 
zullen moeten worden gemaakt als we in 
Vlaanderen volwaardige opleidingen tot 
subspecialist willen verzekeren.”

Vier niveaus
“Natuurlijk wil elk ziekenhuis graag zo-
veel mogelijk erkenningen”, gaat prof. 
Vande Walle verder. “Er zijn verschillende 
perspectieven om dat aan te pakken, elk 
met een eigen agenda: als een middel om 
macht te verwerven, als een manier om te 
bezuinigen of als een weg om meer kwa-
liteit van zorg te bieden. Het beste lijkt 
me om te vertrekken vanuit de realiteit. 
Geen enkel centrum in ons land is groot 
genoeg om alles te doen. Bovendien is het 
niet realistisch om te denken dat je voor 
pediatrie regels zou kunnen doordrukken 
waar dat niet lukt voor de volwassenenge-
neeskunde. Het enige alternatief is dat we 
meer gaan samenwerken. Meer bepaald 
zie ik vier niveaus.

De eerstelijnsgeneeskunde is  het terrein 
van de huisartsen. Op het secundaire 
niveau hebben we de ziekenhuizen met 
pediaters die dikwijls al een zekere mate 
van subspecialisatie hebben. Voor som-
mige specialiteiten zoals pneumologie 
of gastro-enterologie is hiervoor de kri-
tische hoeveelheid patiënten aanwezig. 
Voor oncologie, cardiologie, hepatologie 
en nefrologie lijkt alleen een centralisa-
tie in de universitaire centra realistisch. 
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“We moeten collectief onze

 verantwoordelijkheid opnemen”

Ann Moens: “Vandaag krijgen in ons 
land slechts zes op de tien kinderen die 
gespecialiseerde geestelijke gezondheids-
zorg nodig hebben, toegang tot die zorg. 
Wij moeten dus meer dan één tandje 
bijsteken. Maar als we de ambulante zorg 
in een netwerk kunnen verstevigen, dan 
kunnen we de extra kosten onder controle 
houden.”

Terwijl veel zorgvoorzieningen in de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz) 
volop bezig zijn met de realisatie van 
projecten in het kader van artikel 
107, staat al een volgende omwente
ling in de steigers. Deze keer met een 
zorgprogramma ggz voor kinderen en 
jongeren. En dat komt er geen dag te 
vroeg. De noden zijn hoog, maar een 
oplossing is nabij. Als alles goed gaat, 
kan al in 2012 begonnen worden met 
de realisatie ervan, meent Ann Moens, 
stafmedewerker ambulante geestelijke 

gezondheidszorg van Zorgnet Vlaan
deren en lid van de werkgroep van 
de Nationale Raad voor Ziekenhuis
voorzieningen die het zorgprogram
ma voorbereidt. Op 9 juni jl. keurde 
de Raad immers het desbetreffende  
advies goed.

“Wat is er nodig aan zorg, wat hebben 
we, waar moeten we bijsturen en wat ont-
breekt er? Dat zijn de basisvragen voor 
het uittekenen van het nieuwe beleid in 
de geestelijke gezondheidszorg”, zegt 

Ann Moens. “Als eerste doelgroep is ge-
kozen voor de volwassenen. Hiervoor zijn 
recent de eerste projecten in het kader 
van ‘artikel 107’ goedgekeurd. De kinde-
ren en jongeren vormen een andere doel-
groep, waarvoor een bijsturing van het 
beleid hard nodig is. Denk maar aan de 
talloze keren dat de geestelijke gezond-
heidszorg negatief in de media komt door 
een gebrek aan aanbod voor jongeren en 
kinderen. Als derde doelgroep zal later 
een zorgprogramma ggz voor ouderen 
ontwikkeld worden.

zorg voor 
kinderen
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Zorgprogramma geestelIJke geZondheIdsZorg voor kInderen en Jongeren In de steIgers

Om het zorgaanbod voor kinderen en 
jongeren uit te breiden wordt weleens ge-
opperd om E-bedden (pediatrische bed-
den) om te vormen tot K-bedden (bedden 
kinderpsychiatrie). Minister Onkelinx 
heeft de Nationale Raad voor Ziekenhuis-
voorzieningen gevraagd om die piste te 
onderzoeken. Een tweede vraag is om te 
bekijken wat een zorgprogramma gees-
telijke gezondheidszorg voor kinderen 
en jongeren moet omvatten om erkend 
te worden als zorgcircuit en netwerk. De 
permanente werkgroep psychiatrie van 
de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoor-
zieningen is nu klaar met haar advies; het 
werd goedgekeurd op 9 juni jl.

Veel kinderen op een gewone pediatrie 
hebben ook een psychisch gerelateerde 
problematiek. De vraag naar de omzetting 
van een beperkt aantal E-bedden naar K-
bedden lijkt op het eerste gezicht dan ook 
plausibel. De werkgroep adviseert echter 
om eerst en vooral meer psychologische 
ondersteuning te voorzien op de kinder-
afdelingen. Als die ondersteuning er is, 
hoeven we waarschijnlijk geen extra K-
bedden te voorzien. Die ondersteuning 
kan er komen via een externe liaisonfunc-
tie vanuit de geestelijke gezondheidszorg 
naar de kinderafdelingen. Die liaison-
functie met een psycholoog, een psychia-
ter en een sociaal werkster, kan dan op 
afroep komen wanneer dat nodig is.”

Hoorzittingen

“Om te bepalen wat een zorgprogram-
ma geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren moet inhouden, 
zijn we heel secuur tewerk gegaan”, 
verklaart Ann Moens. “Om te beginnen 
hebben we alle literatuur en relevante 
studies doorgenomen. Op basis daar-
van is een brede consensus gegroeid 
over de uitgangspunten: snellere zorg, 
minder ingrijpende zorg, meer zorg in 
de thuissituatie enz. Bovendien willen 
we dat het zorgprogramma focust op de 
bijdrage van de gespecialiseerde geeste- 
lijke gezondheidszorg. 

Natuurlijk zijn er linken met de bijzon-
dere jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en 
het onderwijs, maar hiervoor moet veel-
eer gedacht worden aan een soort van 
joint ventures. Zo willen we de schaarse 
mensen en middelen optimaal voor de 
zorg inzetten. Binnen dat kader willen we 
dat elke actor in de geestelijke gezond-
heidszorg zijn eigen verantwoordelijk-
heid opneemt.

Na de analysefase hebben we in een twee-
de stap de kruisingen met andere hulp-
verleners grondig bekeken, vooral met 
de bedoeling om noden en leemtes op te 
sporen. We hebben dat gedaan via drie 
hoorzittingen: over kinderen en jongeren 
met een verstandelijke handicap en au-
tisme; over de bijzondere jeugdbijstand 
en justitie, met onder meer de discussie 
over gedwongen opname van minder-
jarigen en over verslavingsproblematiek 
bij jongeren. Het belangrijkste dat uit die 
hoorzittingen naar voren kwam, is dat er 
dringend nood is aan meer ambulante 
ggz met in het bijzonder assertieve zorg, 
crisiszorg en een liaisonfunctie. 

Op die manier vermijd je dat bij het gering-
ste psychosociaal probleem een beroep 
wordt gedaan op de zorg. De externe liai-
sonfunctie kan hier opnieuw een mooie 
opdracht vervullen. Daarnaast is voor 
een kleine groep van extreem moeilijke 
kinderen en jongeren een beperkt aantal 
bijkomende IB-bedden nodig (bedden in-
tensieve behandeling). Het gaat dan om 
jongeren die niet thuishoren in een ge-
wone zorgsetting, onder andere omdat ze 
extreem onhandelbaar zijn.

Het voorstel van zorgprogramma vormt 
een goed uitgebouwd geheel met drie ni-
veaus: urgentie, crisis en aanklampende 
zorg. We spreken van urgentie bij een le-
vensbedreigende situatie. De interventie-
tijd ligt op maximum twee uur. Dat niveau 
staat dicht bij een somatische setting. 
Het gaat bijvoorbeeld over overgesneden 
polsen of comazuipen. Een crisissituatie 
daarentegen is een situatie die dreigt te 
ontsporen. Hier proberen we vooral om 
door een tijdige interventie te vermijden 
dat een residentiële opname nodig wordt. 
Het derde niveau is de aanklampende 
zorg of de assertive care: kinderen en jon-
geren die zorg vermijden en actief aange-
klampt moeten worden om ze niet verder 
te laten afglijden.

Om deze drie niveaus op elk moment in 
elke regio te kunnen garanderen, is een 
verdeling in gebieden nodig. Per wer-
kingsgebied zal een zorgprogramma in-
staan voor 250.000 tot 300.000 minderja-
rigen. Met deze sterke netwerken van zorg 
hopen we het aantal opnames te kunnen 
terugdringen, wat er ook toe kan leiden 
dat er minder gedwongen opnames moe-
ten gebeuren pour forcer la porte, zoals 
de Franstaligen dat omschrijven. Kort 
gezegd: als we de ambulante zorg beter 
uitbouwen, kunnen we vermijden dat 

er meer K-bedden moeten bijkomen. Let 
wel, van een afbouw van bedden is geen 
sprake. Waar nodig moeten regionale of 
leeftijdslacunes opgevuld worden.”

Kosten onder controle

“Vandaag krijgen in ons land slechts zes 
op de tien kinderen die gespecialiseerde 
geestelijke gezondheidszorg nodig heb-
ben, toegang tot die zorg. Wij moeten dus 
meer dan één tandje bijsteken”, zegt Ann 
Moens. “Maar als we de ambulante zorg 
in een netwerk kunnen verstevigen, dan 
kunnen we de extra kosten hiervoor on-
der controle houden. Kiezen voor meer 
K-bedden zou vele malen duurder uit-
vallen. Als er even goede of zelfs betere 
alternatieven bestaan, dan moeten we 
daarvoor gaan. Een ambulante geeste-
lijke gezondheidszorg die kort op de bal 
speelt en daardoor opnames kan vermij-
den, haalt een veel hoger rendement. Bo-
vendien is het ook voor de kinderen en de 
jongeren in de meeste gevallen beter om 
ze niet uit hun thuismilieu weg te halen. 
Maar een noodzakelijke voorwaarde hier-
voor is een correcte en tijdige inschatting. 
En daarvoor zijn de drie niveaus van het 
zorgprogramma nodig: de urgentiezorg, 
de crisiszorg en de aanklampende zorg.”

Na de goedkeuring door de Nationale 
Raad van Ziekenhuisvoorzieningen gaat 
het advies naar minister Laurette Onke-
linx. Dit advies zal door haar voorgelegd 
worden aan de Interministeriële Confe-
rentie. Vanaf 2012 zou dan gestart kunnen 
worden met de realisatie van het advies.

“Ik verwacht dat de invoering van dit 
zorgprogramma gelijkaardig zal verlopen 
als bij artikel 107 voor de doelgroepen 
volwassenen”, zegt Ann Moens. “In veel 
gevallen gaat het trouwens om dezelfde 
actoren die rond de tafel zullen zitten. 
Hun ervaring met artikel 107 kan dus nog 
vruchten afwerpen. Maar ook de overhe-
den zullen met hun beleid en met addi-
tionele middelen de overgang naar het 
zorgprogramma moeten steunen en bege-
leiden. Een coproductie op het werkveld 
moet gesteund worden door een copro-
ductie op het niveau van de overheden. 

We hebben in deze een collectieve ver-
antwoordelijkheid. Maar ik geloof erin. 
Iedereen beseft dat het hoognodig is. Het 
voorliggende zorgprogramma zal een hele 
stap voorwaarts betekenen voor kinderen 
en jongeren met geestelijke gezondheids-
zorgproblemen.”
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twIntIg Jaar de kaap, kInder- en JeugdpsyChIatrIe

“Bij jongeren mag je hopen dat  
er nog echt iets verandert”

de kaap, de kinder- en jeugdpsychia-
trische afdeling van pC Caritas melle, 

vierde onlangs haar twintigjarige  
bestaan. diensthoofd dr. van petegem 

stond mee aan de wieg van de  
afdeling. “we werken met kinderen in 
volle ontwikkeling. velen van hen kan 

je weer op een gunstig pad helpen. we 
doen er alles aan om ook aan hun ou-

ders te leren dat het nú het moment is.  
want geloof mij, niet alleen talen  

leer je beter op jonge leeftijd.”

De Kaap, een groene oase op een steen-
worp van het centrum van Melle, ademt 
rust uit en doet de avondspits snel verge-
ten. Toch hinten de vele speeltuigen op 
het domein dat het er hier niet altijd even 
kalmpjes aan toegaat. Dr. Van Petegem 
maakt ons wegwijs in de complexe wereld 
van de kinder- en jongerenpsychiatrie en 
de werking van De Kaap. 

In De Kaap verblijven zo’n 32 kinderen 
en jongeren in vier leefgroepen, opge-
deeld naar leeftijd. Er zijn kinderen en 
jongeren van zes tot achttien jaar. “Nog 
jongere kinderen kunnen we niet opne-
men. Je ziet al hoeveel aandacht van het 
personeel gaat naar de leefgroep van kin-
deren tussen zes en tien jaar. Nog kleiner 
is bijna niet te doen. Mijn hoedje af voor 
de voorzieningen die het wel doen”, licht  

dr. Van Petegem toe. Elke leefgroep wordt 
gestuurd door een team bestaande uit een 
kinder- en jeugdpsychiater, de hoofdver-
pleegkundige, een therapeutisch coördi-
nator, een ergotherapeut, een psychomo-
torisch therapeut, een hippotherapeut, 
een psychodiagnosticus, een onderwijs-
begeleider, een maatschappelijk werkster 
en een team van groepsleiding (verpleeg-
kundigen en opvoedkundigen).

De kinderen in De Kaap kennen aller-
hande psychiatrische problemen, maar 
één constante is de complexiteit van hun 
situatie. “Wij behandelen de top van de 
piramide, we helpen de kinderen die el-
ders niet meer op te vangen zijn. Kinde-
ren komen naar hier na een poging tot 
zelfdoding, met depressieve kenmerken 
ten gevolge van hun moeilijke levensweg, 
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met een hechtingsstoornis na een moei-
lijke levensstart, met kenmerken van 
psychose of stemmingsstoornissen… Let 
wel: ik zeg bewust ‘met kenmerken van 
psychose’. Bij kinderen en jongeren uit 
zich dat anders dan bij volwassenen. Ze 
missen voeling met zichzelf en met zich-
zelf als deel van hun omgeving, ze missen 
als het ware ‘een omhulsel van het ik’. Die 
kinderen worden een speelbal van zich-
zelf en van de omgeving. Op bepaalde 
zaken gaan ze heel fel reageren, terwijl ze 
bij andere dingen helemaal geen reactie 
vertonen.”

Wekelijks gesprek met leef
omgeving

De Kaap blijft in haar werking trouw aan 
waar ze twintig jaar geleden mee van 
start ging: een gezinsgerichte kindbehan-
deling, waarbij het gezin of de gezinsver-
vangende context een cruciale rol speelt. 
“We willen de omgeving waarin het kind 
opgroeit sterk bij de behandeling betrek-
ken. Kinderen komen hier terecht wan-
neer iets in hun ontwikkeling stagneert 
of devieert. Soms ligt dat louter aan de 
omgeving, soms louter bij het kind, maar 
meestal is het een samenspel van beide. 
Er is een disfunctioneren bij het kind 
waarop de omgeving geen antwoord 
vindt”, verklaart Dr. Van Petegem. 

“Wekelijks houden we gesprekken met de 
leefomgeving, of dat nu hun gezin is of 
een gezinsvervangende context zoals het 
internaat of een medisch pedagogisch in-
stituut.” Die gesprekken houdt het team 
bewust vóór het weekend, zodat de kin-
deren er nadien mee naar huis kunnen. 
“We promoten echt dat kinderen in de 
weekends naar huis gaan. Uiteindelijk 
is het toch de bedoeling dat we het kind 
terug in zijn vertrouwde omgeving inte-
greren.”

Kinderen komen meestal naar De Kaap 
voor een periode van zo’n acht weken. In 
die periode is er ruimte voor onderzoek, 
diagnose, oriëntatie en behandeling van 
ontwikkelingsproblemen en psychische 
stoornissen. “Die acht weken zijn brood-
nodig. Kinderen moeten niet alleen het 
gevoel hebben dat ze hier mogen zijn, 
ze moeten ook echt zichzelf kunnen zijn. 
Ouders willen zien dat hun kind zich hier 
gedraagt zoals thuis, anders nemen ze 
van ons niets aan. We moeten door het 
bad van de negativiteit. Ouders moeten 
voelen dat we het in hun situatie ook 
niet meteen zouden weten, dat we hun 
zoeken begrijpen. Nadien kunnen we het 

positieve terugvinden en dan aanvaarden 
ouders ook dat we ‘waarderend’ spreken 
over hun kind.” Dr. Van Petegem hekelt 
dan ook de actuele tendens naar een kor-
tere verblijfsduur: “Als we te veel onder 
druk worden gezet om op korte termijn 
te werken, dan schaadt dat zowel de ou-
ders als de kinderen. We moeten eerst het 
vertrouwen opbouwen om dan tot een be-
handeling te kunnen komen.”

Wat de Kaap vooral probeert te bieden, 
is een veilige en voorspelbare leefomge-
ving. “Ongewenst gedrag gaan we cor-
rigeren, maar niet bestraffen. Kinderen 
weten welke reactie ze op welk gedrag 
mogen verwachten. We creëren de open-
heid om van gedrag te kunnen verande-
ren. We willen hen tonen dat ze nieuwe 
kansen krijgen, dat ze nieuwe dingen 
kunnen leren. En dat falen bij het leven 
hoort. We stimuleren de kinderen als het 
ware om over zichzelf na te denken. Niet 
gemakkelijk als je ziet dat sommigen het 
zo moeilijk hebben om het ‘ik’ te definië-
ren.” En toch doet de structuur heel veel 
kinderen goed. “Je merkt wel dat ze soms 
op een tweespalt terechtkomen. Ze zijn 
hier graag omdat de structuur hen steun 
biedt. Langs de andere kant willen ze na-
tuurlijk het liefste thuis zijn, maar daar 
missen ze de structuur. Ook hier is het 
belangrijk dat de omgeving van het kind 
mee evolueert in dit verhaal en mee die 
structuur probeert te bieden.”

Heel belangrijk in de Kaap zijn bovendien 
spel en fantasie, iets waartoe de uitge-
strekte omgeving zich uitstekend leent. 
“We hebben diverse therapieën, ook in 
groep, die worden aangepast naargelang 
de leeftijd. Bij de kleintjes organiseren 
we bijvoorbeeld een verhaalatelier. Week 
na week wordt hetzelfde verhaal verteld, 
waarbij de kinderen tekeningen maken 
of bepaalde zaken uitbeelden. Voor de 
groten is er verbaal-cognitieve therapie, 
maar ook hippotherapie en psychomoto-
rische therapie.”

20 jaar kinderpsychiatrie

Op de vraag wat er veranderde in twintig 
jaar kinder- en jeugdpsychiatrie heeft dr. 
Van Petegem vele antwoorden. “Qua pa-
thologie kan ik niet zeggen dat er dingen 
zijn die er vroeger niet waren. Alleen is 
alles meer uitgesproken, meer extreem. 
Hoe dat komt? Moeilijk te zeggen. Ons 
maatschappelijk weefsel wijzigt uiter-
aard voortdurend. Iedereen moet de hele 
tijd keuzes maken. Je moet kiezen en in-
vesteren in je relatie, ook met je kinderen. 

En door televisie en dergelijke meer wor-
den mensen eigenlijk steeds minder ge-
stimuleerd om samen te spelen, samen te 
eten… Hoewel televisie uiteraard ook zijn 
verdiensten heeft en kinderen veel kan le-
ren, begrijp me niet verkeerd.” 

Een ander probleem ligt volgens dr. Van 
Petegem bij de uitgebreide reglemente-
ring, zowel naar administratieve als naar 
diagnostische vereisten. “Je wordt als het 
ware gedwongen om categorisch te den-
ken en mensen een etiket op te plakken, 
terwijl dat misschien niet helemaal het 
juiste is. Maar als je ze dat etiket niet op-
plakt, tja, dan krijgen ze misschien hele-
maal geen zorg.” 

Ook therapeutisch vindt dr. Van Petegem 
die werkwijze allesbehalve: “We probe-
ren mensen eigenlijk net te zeggen dat ze 
méér zijn dan dat etiket, we focussen op 
hun andere eigenschappen – dat ze jong, 
man, zus of zo zijn – en willen dat zij dat 
ook doen.”

Een positief punt is volgens dr. Van Pete-
gem dat we in onze maatschappij steeds 
meer draagvlak vinden om samen iets te 
doen aan de psychiatrische aandoenin-
gen, bijvoorbeeld via de vele zelfhulp-
groepen of initiatieven als het gelijkekan-
senbeleid.

Maar een van de mooiste aspecten aan de 
kinderpsychiatrie voor dr. Van Petegem 
is dat je kan hopen dat er nog echt iets 
verandert. “We werken met kinderen in 
volle ontwikkeling. Velen van hen kan je 
weer op een gunstig pad helpen en hun 
ontwikkeling die stagneerde opnieuw 
openstellen. We doen er alles aan om de 
ouders te leren dat het nú het moment is. 
Want geloof mij, niet alleen talen leer je 
beter op jonge leeftijd.”

CZ

Dr. Van Petegem: “Kinderen moeten niet 
alleen het gevoel hebben dat ze hier mo-
gen zijn, ze moeten ook echt zichzelf kun-
nen zijn. Ouders willen zien dat hun kind 
zich hier gedraagt zoals thuis, anders 
nemen ze van ons niets aan. We moeten 
door het bad van de  
negativiteit. Nadien kunnen we het posi-
tieve terugvinden.”
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CommIssIe voor ethIek Zorgnet vlaanderen overstIJgt de waan van de dag

“Wij beitelen onze adviezen niet in 
rotsen, we drukken ze gewoon op papier”

ethiek

Zopas is een nieuw advies van de commissie voor ethiek van Zorgnet 
vlaanderen verschenen. ‘goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit’ 

is deze keer het thema. In een volgend nummer van Zorgwijzer komen 
we hierop terug. vandaag stellen we de werking van de commissie 
voor ethiek voor. we gingen hierover praten met voorzitter dr. marc 

geboers en met de stafmedewerkers ethische thema’s prof. Chris 
gastmans en dr. yvonne denier.

De commissie voor ethiek van Zorgnet 
Vlaanderen mag dit jaar zestien kaarsjes 
uitblazen. Het jongste advies over cul-
turele diversiteit is het vijftiende in de 
reeks. Een mooi palmares, al is een tempo 
van één advies per jaar niet wereldschok-
kend. Maar dat is een bewuste keuze, zo 
blijkt meteen. 

Chris Gastmans: We hebben er van in 
het begin voor geopteerd om grondig te-
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“Wij beitelen onze adviezen niet in 
rotsen, we drukken ze gewoon op papier”

Marc Geboers: Door de jaren heen heb-
ben de adviezen van de commissie voor 
ethiek een zekere autoriteit verworven. 
Het morele draagvlak ervan is heel breed. 
De aangesloten zorgvoorzieningen hoeven 
de adviezen niet per se te volgen, maar he-
lemaal vrijblijvend zijn ze ook weer niet. 
Veel instellingen gaan ermee aan de slag 
in hun eigen commissie voor ethiek of op 
het niveau van directie en bestuur. Vaak 
dienen onze teksten als bron van inspiratie 
om zelf een eigen standpunt te bepalen.

 Ook in de verpleegkundige opleidingen 
worden de adviezen van Zorgnet Vlaan-
deren dikwijls gebruikt om een debat te 
kaderen en te verrijken. En uit de tevre-
denheidsenquête bij de leden-voorzienin-
gen vorig jaar bleek dat 95% van de leden 
vindt dat de adviezen een zinvolle bijdrage 
leveren; 89% meent dat ze bruikbaar zijn 
in de dagelijkse praktijk.

De klik met de realiteit

Yvonne Denier: Die gedragenheid hoeft 
niet te verwonderen. Als we een nieuw 
thema aanboren, nodigen we heel wat 
deskundigen uit om hun mening te horen. 
En ook op het einde van het proces vragen 
we feedback van externe experten. 

Ook in de bestuurscolleges worden de 
adviezen vooraf toegelicht en besproken. 
Om maar te zeggen: we gaan niet over één 
nacht ijs. We laten heel veel ruimte voor 
dialoog en debat. We werken niet vanuit 
een ivoren toren, maar we laten ons ook 
niet leiden door de waan van de dag. De 
‘klik’ met de realiteit is een noodzakelijke 
voorwaarde voor elk goed advies.

Marc Geboers: Ook de samenstelling 
van de ethische commissie is breed ge-
oriënteerd. Artsen, verpleegkundigen, 
pastores, directieleden en juristen uit het 
werkveld van de drie sectoren worden 
versterkt met ethici en academici. In to-
taal telt de ethische commissie 31 leden, 
die allemaal heel actief betrokken zijn. 
Gemiddeld zijn er een 20-tal leden aan-
wezig op een vergadering. Dat belet niet 
dat er heel veel interactie is. Meestal star-
ten we met een impulsieve en intuïtieve 
brainstorm, daarna komt een expert aan 
het woord en vervolgens wordt een dis-
cussie gevoerd op basis van teksten die 

telkens weer becommentarieerd en ver-
der verfijnd worden.

Chris Gastmans: De samenstelling van 
de commissie hangt nauw samen met 
onze methodiek. Je zou kunnen kiezen 
voor een heel technische aanpak, gefo-
cust op procedures en protocollen. Het 
andere uiterste zou een louter ethische 
benadering zijn, zonder rekening te hou-
den met de realiteit van de dagelijkse 
praktijk. Wij zitten daar ergens tussenin. 
Ik noem het graag ‘klinische ethiek’: 
een dialoog tussen de feitelijkheid en de 
ethiek, die recht doet aan de realiteit. De 
interdisciplinaire benadering is daarvoor 
doorslaggevend.

Marc Geboers: En reken maar dat er ook 
heel diverse standpunten aan bod komen! 
Natuurlijk delen we eenzelfde christelijke 
achtergrond, maar dat betekent niet dat 
er geen ruimte zou zijn voor verschillende 
visies. De vraag naar de christelijke iden-
titeit kan tot heel wat discussie leiden bij 
zowat elk thema. Dat is trouwens heel 
verrijkend, zowel voor ons persoonlijk als 
voor het uiteindelijke advies.

Yvonne Denier: Vaak leggen we een 
boeiend parcours af, waarbij meningen 
worden bijgestuurd, herzien of op zijn 
minst verfijnd. Het ligt dikwijls ook niet zo 
eenvoudig. Hoe definieer je bijvoorbeeld 
christelijke solidariteit in het kader van 
de oprukkende commercialisering in de 
zorgsector? Daar kan een pittige discussie 
over worden gevoerd. Reken daarbij dat 
onze instellingen, hoewel christelijk ge-
inspireerd, kiezen voor een pluralistische 
openheid in hun beleid. Ook wij leggen 
die openheid aan de dag. Al onze advie-
zen zijn vrij toegankelijk op de website 
van Zorgnet Vlaanderen. En daar worden 
ze geraadpleegd door mensen van ver-
schillende levensovertuigingen. Zo werd 
ik vorig jaar uitgenodigd op een vergade-
ring van het ABVV om er onze ethische 
visie op commercialisering toe te lichten. 
Een van de aanwezigen vertelde me dat hij 
standpunten vanuit christelijke hoek altijd 
uiterst argwanend benadert, maar dat hij 
het, na een grondige lezing van de tekst, 
wel volkomen eens was met ons advies.

Marc Geboers: Met dogmatisch denken 
schiet niemand op. Hoe meer invalshoe-

werk te gaan. We behandelen maar één 
onderwerp tegelijk en we zijn daar on-
geveer een jaar mee bezig. Zo lang is dat 
nu ook weer niet, want we komen maar 
tweemaandelijks samen. Die werkwijze 
zorgt ervoor dat we de actualiteit kunnen 
overstijgen. Als er morgen iets in de krant 
verschijnt, gaan we niet hals over kop 
onze werkzaamheden overhoop halen. 
Doordat we elk thema grondig uitspitten, 
leveren we ook goede teksten af met een 
lange houdbaarheid. Wie te snel een me-
ning vormt, moet die vaak na enkele we-
ken al bijsturen.

Yvonne Denier: In die zin werken we 
complementair met en ondersteunend 
voor de lokale commissies voor ethiek in 
de zorgvoorzieningen. Die mensen hebben 
meestal niet de tijd om elk thema gron-
dig ethisch uit te diepen. Daarom doen ze 
graag een beroep op onze adviezen.

Chris Gastmans: De adviezen van Zorg-
net Vlaanderen worden trouwens ook bui-
ten de eigen instellingen en zelfs buiten de 
zorgsector, bijvoorbeeld in het hoger onder-
wijs, gebruikt. Dat heeft te maken met het 
grote belang dat we hechten aan een stevi-
ge ethische argumentatie. Zelfs als iemand 
het niet eens is met een advies, dan nog kan 
onze tekst het debat voeden en versterken. 
Elk advies komt in vier stappen tot stand. 
Eerst verkennen we het onderwerp op een 
feitelijke, bijna technische manier. Bij-
voorbeeld palliatieve sedatie: wat is dat? 
Wanneer wordt het toegepast? Hoe vaak 
komt het voor? Dat zijn geen ethische vra-
gen, maar de antwoorden zijn een basis-
voorwaarde voor een gefundeerd ethisch 
advies. De tweede stap is ervaringsgericht: 
hoe beleven artsen, verpleegkundigen, 
patiënten en andere betrokkenen het pro-
bleem? Pas in de derde fase komt de ethiek 
om de hoek. Dan gaan we het thema toet-
sen aan waarden en normen, gebaseerd 
op een goede argumentatie. Ten slotte be-
kijken we wat het ingenomen standpunt 
in de dagelijkse praktijk betekent voor de 
ziekenhuizen en de woonzorgcentra, voor 
de artsen en de verpleegkundigen, voor de 
patiënten en de familieleden. Het doorlo-
pen van die vier stappen vraagt tijd. We 
zouden gemakkelijk een standpunt kun-
nen innemen over palliatieve sedatie na 
een uurtje discussie. Maar de kans is reëel 
dat we het dan binnen de kortste keren 
moeten aanpassen of herzien.
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ken, hoe boeiender. En hoe meer gefun-
deerd onze visie. De ethische commis-
sie is nu zestien jaar actief. In de loop 
der jaren hebben we minder en minder  
kritiek gekregen. De waardering voor 
onze adviezen is groot.

Geen kantenklare 
voorschriften

Chris Gastmans: Wij erkennen ook dat 
ethiek een dynamisch gegeven is, gebon-
den aan plaats en tijd. Toch is het geen 
louter subjectieve zaak. Je verandert niet 
van ethische opvattingen zoals je van 
schoenen wisselt. Een aantal adviezen 
van vijf of tien jaar geleden verdienen  
ongetwijfeld een update. Vooral omdat  
de medische en de zorgrealiteit in die tijd-
spanne veranderd is, net als de wetgeving 
trouwens.

Marc Geboers: Daarom beitelen we onze 
adviezen niet in de rotsen; we drukken ze 
gewoon op papier.

Yvonne Denier: Onze adviezen zijn geen 
kant-en-klare gebruiksaanwijzingen. Het 
zijn geen wasmachinevoorschriften. Wij 

willen dat de mensen op de werkvloer 
zelf gaan nadenken en gesteund door 
het ethisch advies een standpunt kunnen 
bepalen dat rekening houdt met de speci-
fieke realiteit van hun organisatie.

Chris Gastmans: De thema’s die we uit-
spitten worden vaak ook aangereikt vanuit 
de sector. We houden daarmee uiteraard 
rekening. Maar over sommige onderwer-
pen bestaat al zoveel goede literatuur dat 
we het werk niet opnieuw doen. Ik denk 
aan adviezen voor de psychiatrie, waar 
de koepel van de Broeders van Liefde heel 
mooi werk verricht. Het kan niet de bedoe-
ling zijn dat wij dat werk kopiëren.

Yvonne Denier: Het jongste advies gaat 
over etnisch-culturele diversiteit in de 
zorg. Hier was veel vraag naar in de sec-
tor. Het is geen gemakkelijk thema, want 
het bestrijkt zo’n enorm gebied dat je het 
nauwelijks in één advies kunt aanpakken. 
We hebben veel deskundigen gehoord 
en we hebben er ook meer dan een jaar 
over gedaan om tot een advies te komen. 
De tekst is ook vrij lang uitgevallen. Dat 
komt omdat we zo concreet mogelijk wil-
den zijn. Niemand heeft iets aan wollige 
teksten waarmee je alle kanten uit kunt. 
Neem nu de vraag of een hoofddoek bij 

het personeel moet kunnen. Vanuit onze 
christelijke ingesteldheid is er principieel 
alvast geen enkel bezwaar. Is er dan een 
praktisch probleem? Dan kan dat meestal 
pragmatisch worden opgelost. Veel zie-
kenhuizen en woonzorgcentra integreren 
de hoofddoek bijvoorbeeld in het uni-
form. En dat blijkt goed te werken. Een 
basisvoorwaarde is wel dat je binnen de 
organisatie een goed reflectieproces over 
het thema doorloopt met ruimte voor dia-
loog. Want er komt heel wat bij kijken. 

Zowel het management als het perso-
neelsbeleid en de patiëntenzorg moeten 
op één lijn zitten. En er moeten afspraken 
worden gemaakt. Bijvoorbeeld over hoe 
te reageren als een patiënt racistische 
opmerkingen maakt. In ons advies heb-
ben we hiervoor een leidraad proberen 
te ontwikkelen. De eerste signalen uit de 
sector zijn opgetogen, wat betekent dat 
de organisaties er echt iets aan hebben. 
In het najaar organiseren we hierover ook 
een studiedag. En ondertussen zetten we 
onze tanden alweer in een nieuw thema.

“Je verandert niet van ethische opvattingen 

zoals je van schoenen wisselt.”
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“Je verandert niet van ethische opvattingen 

zoals je van schoenen wisselt.”

 khlIm organIseert postgraduaat reFerentIepersoon ethIek

Opleiding ethiek 
bewijst meerwaarde in praktijk

Luc Van Gorp van KHlim Quadri Ethos: 
“Elke kandidaat-cursist moet een  
motivatiebrief schrijven waaruit blijkt  
dat hij gesteund wordt door zijn directie  
of leidinggevende.”

Het postgraduaat ‘Referentiepersoon 
Ethiek’ aan de Katholieke Hogeschool 
Limburg (KHLim) gaat dit najaar voor 
de vierde keer van start. “Zorgperso
neel stelt zich steeds meer vragen over 
waarden, integriteit en zorgzaam
heid”, zegt Luc Van Gorp, departe
mentshoofd Gezondheidszorg. “Wie 
hier afstudeert, kan op zijn werkplek 
optreden als referentiepersoon.”

een graad en getuigschrift mee. Daarmee 
wil de KHLim vanuit haar expertisecel 
Ethos (o.l.v. Joke Lemiengre) aantonen dat  
ethische expertise een meerwaarde vormt 
voor het werkveld.

Wat is de invulling van de titel ‘refe
rentiepersoon ethiek’?
Luc Van Gorp: Het is niet de bedoeling 
dat wie hier vertrekt, beladen wordt met 
of verantwoordelijk wordt voor alle ethi-
sche kwesties binnen zijn organisatie. Dat 
is een niet te onderschatten verantwoor-
delijkheid. Veel belangrijker is dat waar 
er een referentiepersoon aan de slag is, 
er een netwerk rond ethiek ontstaat. Re-
ferentiepersonen zijn in de eerste plaats 
gevoelig voor ethiek. Dat zijn niet altijd 
de grote vraagstukken zoals euthanasie, 
maar ook de zorgkwaliteit, omgaan met 
mensen, eerlijkheid, duurzaamheid... 
Onze cursisten mag je beschouwen als 
aanspreekpunten die mensen samen-
brengen rond ethische vragen. Vaak zit-
ten ze in de ethische commissie van een 
ziekenhuis of ontwikkelen ze, eventueel 
in samenspraak met onze docenten, op-
leidingsinitiatieven over ethiek in hun 
organisatie.

De opleiding heeft al drie keer plaats
gevonden. Is er een evolutie merk
baar?
Zeker. We ontmoeten nog al onze cur-
sisten, tot drie, vier keer per jaar aan 
de hand van intervisiedagen (o.l.v. Alex  

De opleiding Referentiepersoon Ethiek 
biedt plaats aan vijftien cursisten die 
twee jaar lang elke maand één dag sa-
menkomen. Het publiek is zeer divers: 
van geneesheer-specialisten tot verpleeg-
kundigen. Aan het einde van de tweeja-
rige opleiding moeten de studenten hun 
kunnen bewijzen tijdens de verdediging 
van een paper voor een jury. Wie slaagt, 
krijgt – net als in andere opleidingen – 

ethiek
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Gysen). Dan bespreken we wat iedereen de 
laatste maanden heeft gedaan op het vlak 
van ethiek, zowel individueel als op het 
niveau van de afdeling of de organisatie. 
Mensen komen daar sterker uit, en worden 
zo ook sterkere figuren. Er is bijvoorbeeld 
een anesthesist die ondertussen voorzit-
ter is geworden van een ethische commis-
sie in een ziekenhuis. Die is ongelooflijk 
gegroeid in haar rol als referentieper-
soon. Ze slaagt er nu in om ethiek op een  
zodanig niveau te tillen dat het niet blijft 
bij afspraken in die commissie, maar ook 
doorsijpelt tot op de afdeling intensieve 
zorgen waar ze werkt.

De return van de opleiding is zonder 
twijfel groter als cursisten gesteund 
worden door hun werkgever?
Dat moet. Elke kandidaat-cursist schrijft 
een motivatiebrief waaruit blijkt dat zijn 
directie of leidinggevende hem steunt. Wij 
analyseren die brieven op draagkracht én 
op motivatie. Op basis daarvan selecteren 
we vijftien kandidaten.

Hoe intensief is de opleiding?
Niet te onderschatten. Ze duurt ook twee 
jaar. Waarom verkorten we dat niet door 
vaker les te geven? Omdat het zich eigen 
maken van ethische concepten niet lukt 

door het ‘even’ uit te leggen. Daarvoor zijn 
stappen nodig. Daarom is de feedback tij-
dens het natraject zo belangrijk.

Aan wat kunnen toekomstige cursisten 
zich inhoudelijk verwachten?
De basis van de opleiding is een zorg-
ethisch perspectief: de relatie tussen 
patiënt, bewoner en personeel. Onze 
cursisten krijgen een breder inzicht in 
verschillende vormen van ethiek, maar 
we ‘landen’ altijd binnen een zorgethisch 
referentiekader. Ook de fundamentele 
waarden binnen de welzijnszorg komen 
aan bod, net als de methodieken rond 
ethische besluitvorming en het overleg 
daarover. Dat is heel belangrijk. Want 
hoe pak je ethiek in de praktijk aan? Hoe 
communiceer je daarover? Hoe neem je 
ethisch leiderschap op? Hoe verhouden 
het psychologisch, ethisch en juridisch 
referentiekader zich tot elkaar? 

Wordt de opleiding ook vanuit de prak
tijk gegeven?
De docenten zijn van zeer uiteenlopende 
komaf. Sommigen zijn ethicus, anderen 
filosoof, nog andere econoom of jurist, 
afhankelijk van het thema dat we behan-
delen. Wat ze uiteraard gemeen hebben, 
is dat ze beslagen zijn in hun vakgebied, 

Medische zorg en ethiek
geneeskunde steeds complexer. Het boek 
Medische zorg en ethiek stelt het perso-
nalisme voor als ethisch denkkader voor 
concrete beslissingen.
Het boek bevat uitgewerkte begeleidings-
schema’s bij euthanasie, palliatieve 
sedatie, het stopzetten van therapie, 
transplantatie, klinische studies... Diep-
gravende reflecties worden gecombineerd 
met concrete praktijkvoorstellen.

‘Medische zorg en ethiek’ is een uitgave 
van LannooCampus.

Onlangs verscheen het boek Medische 
zorg en ethiek – Ethisch overleg en ad-
vies in het ziekenhuis, een bundeling 
van teksten onder redactie van Luc 
Anckaert en Ludo Marcelis.
 
Welke medische begeleiding is er moge-
lijk bij het sterven? Zijn experimenten met 
mensen mogelijk? Wat is de band tussen 
zorg en management?
 
Vragen rond ethische kwesties worden 
door de evolutie van de hedendaagse  

zoals Roger Burggraeve (moraaltheo-
loog en ethicus K.U.Leuven), Sylvain De 
Bleeckere (filosoof verbonden aan Uni-
versiteit Hasselt), Yvonne Denier (Cen-
trum voor Biomedische Ethiek en Recht 
K.U.Leuven), Jeroen Stouten (psycholoog 
verbonden aan K.U.Leuven)...

De belangstelling voor de opleiding is 
groot?
We zijn nu in de maand mei en de oplei-
ding voor september is bijna volzet. Het 
valt op dat de aandacht voor ethiek de 
laatste jaren in de lift zit. De kwestie leeft 
duidelijk bij het zorgpersoneel. Wij ge-
bruiken die interesse om een diverse mix 
van cursisten samen te stellen. Als zowel 
verschillende functies als voorzieningen 
vertegenwoordigd zijn, kan iedereen ook 
van elkaar leren.

WV
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Vanaf komend najaar organiseert 
Zorgnet Vlaanderen i.s.m. VOCA ver
schillende vormings en ondersteu
ningsprogramma’s in het kader van 
GPS 2021 – Nieuwe navigatie voor  
ouderenzorg. Zowel voor directieleden 
als voor bestuurders is een aanbod op 
maat uitgewerkt. In totaal zijn er vijf 
initiatieven.

StartUpNow Masterclass
De Start-Up-Now Masterclass wordt op-
gebouwd rond de zeven bakens van het 
project GPS 2021 - Nieuwe navigatie voor 
ouderenzorg. De masterclass richt zich 
tot algemene directies die een eindver-
antwoordelijkheid dragen over ten min-
ste één woonzorgcentrum, die lid zijn van 
Zorgnet Vlaanderen en minder dan twee 
jaar in dienst zijn.

De Start-Up-Now Masterclass opent met 
een kennismaking met de werking en de 
medewerkers van Zorgnet Vlaanderen. 
Daarna krijgt u een helikopterview op 
de trends en ontwikkelingen in de woon-
zorgsector en wordt u ondergedompeld 
in diverse strategische beleidsaspecten 
van een woonzorgcentrum. Inspirerende 
praktijkvoorbeelden en een interactieve 
aanpak garanderen een optimale kennis-
uitwisseling. 

Data: woensdag 28 september, 19 oktober, 
16 november en 21 december 2011. 
Locatie: Zorgnet Vlaanderen, Guimard-
straat 1 in Brussel.

De deelnemers worden verwacht aan de 
vier opleidingsdagen deel te nemen. Na 
elke opleidingsdag krijgen de deelnemers 
een korte praktijkgerichte opdracht mee 
naar huis.

TopStart
TopStart is bedoeld voor nieuwe bestuur-
ders van woonzorgcentra. Onder meer de 
volgende onderwerpen komen aan bod: 
kennismaking met Zorgnet Vlaanderen; 

Samen de ouderenzorg van 
morgen vormgeven

vormIng en ondersteunIng gps 2021 - nIeuwe navIgatIe voor ouderenZorg

trends en ontwikkelingen in de ouderen-
zorg; basiswetgeving en overheidsbeleid 
rond ouderenzorg. Ook duurzaam onder-
nemerschap en rechten en verantwoorde-
lijkheden van de raad van bestuur worden 
toegelicht. U krijgt inzicht in het finan-
cieel beleid van een woonzorgcentrum 
en de opmaak van een zorgstrategisch 
plan. Ten slotte wordt aandacht besteed 
aan kwaliteitszorg en een dynamisch HR- 
beleid.

TopStart wordt tweemaal georganiseerd: 
– van vrijdag 18 november 16 u. tot za-

terdag 19 november 2011 16 u.
–	 van vrijdag 16 maart 16 u. tot zaterdag 

17 maart 2012 16 u.

Locatie wordt later bepaald. TopStart 
wordt begeleid door Jan Verbanck, coördi-
nator CCV-VOCA. 

GPS 2021 – Academie
Met de GPS 2021 Academie wil Zorgnet 
Vlaanderen inzoomen op actuele, inspi-
rerende en/of innoverende onderwerpen. 
Het doel is kennisoverdracht en -verdie-
ping. Hiervoor zal een beroep gedaan 
worden op spraakmakende en bezielde 
sprekers uit binnen- en buitenland die de 
bestuurders en directies van woonzorg-
voorzieningen uitdagen om te dromen, te 
durven en/of te doen. De GPS 2021 Acade-
mie richt zich tot bestuurders en directies 
van woonzorgvoorzieningen. 

Data en thema’s:
–	 woensdag 12 oktober 2011 - At your ser-

vice! Servicemanagement voor zorgor-
ganisaties

–	 donderdag 2 februari 2012 - Bouwste-
nen voor een cliëntgerichte zorg: van 
woorden naar daden

–	 donderdag 26 april 2012 - Sociale in-
novatie in de woonzorg. Nieuwe en cre-
atieve modellen en concepten voor een 
kwaliteitsvolle en duurzame arbeidsor-
ganisatie in de woonzorg

Meer informatie volgt later.

Bestuurdersdialogen
Zorgnet Vlaanderen wil met de bestuur-
dersdialogen op een gestructureerde wijze 
de dialoog aangaan met de bestuurders 
en directies van woonzorgcentra. Zo kun-
nen we de vinger aan de pols houden van 
wat er leeft bij de bestuurders en direc-
ties. Omgekeerd kan Zorgnet Vlaanderen 
u informeren over actuele onderwerpen 
en aankomende beslissingen van de over-
heid. Zo beschikt u over de meest recente 
informatie, die u kan ondersteunen bij 
strategische en/of operationele besluit-
vorming. De bestuurdersdialogen worden 
per provincie georganiseerd, te starten in 
februari 2012.

Leerwerkplaatsen Strategie
Zorgnet Vlaanderen wil samen met enkele 
experten een concept van Leerwerkplaats 
Strategie ontwikkelen, die bestuurders en 
directies kan helpen bij strategische oefe-
ningen en de keuzen die zij hierbij moeten 
maken. Afhankelijk van het thema kan 
de leerwerkplaats bestaan uit directies en 
bestuurders van eenzelfde organisatie of  
van verschillende organisaties. Het con-
cept Leerwerkplaats (Learning Commu-
nity) verwijst naar een groep van mensen 
die bereid zijn om een gezamenlijk leer- en 
denkproces aan te gaan en een antwoord 
te zoeken op een specifieke strategische 
vraag. De leden van de Leerwerkplaats 
worden uitgedaagd om hun eigen visie 
en standpunten te verwoorden, kritisch 
visies en ideeën af te toetsten, evidenties 
in vraag te stellen en nieuwe wegen te be-
wandelen. Zij worden hierbij ondersteund 
door een procesbegeleider en een expert 
op het vlak van strategische beleidsvoe-
ring. Het concept wordt in het najaar van 
2011 uitgewerkt en in 2012 uitgetest.

GPS 2021

Informatie

Graag meer informatie? Neem dan contact  
op met Bernadette Van den Heuvel,  
stafmedewerker ouderenzorg via  
bvdh@zorgnetvlaanderen.be.  
Voor het volledige programma,  
zie ook www.zorgnetvlaanderen.be.
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Kwaliteit zichtbaar maken
kwalIteItsZorg In de woonZorgCentra

kan je kwaliteit in de ouderenzorg aantoonbaar maken? Ja, als je 
hiervoor over de juiste instrumenten beschikt. Zorgnet vlaande-

ren maakt hier samen met de woonzorgcentra werk van. het meet-
instrument loopt vooruit op de uitvoering van het kwaliteitsdecreet 
van de overheid en gaat tegelijk een stap verder. wat start als een 
zelfevaluatie, kan in een volgende fase extern gevalideerd worden 

en leiden tot een echte accreditatie.

Tal van directeurs, verpleegkundigen, 
zorgkundigen en verzorgenden voelden 
zich in hun diepste eer gekrenkt door de 
tendentieuze communicatie van de CM 
naar aanleiding van een studie over het 
gebruik van antidepressiva in de woon-
zorgcentra. Maar liever dan over en weer 
te beginnen schieten, koos gedelegeerd 
bestuurder Peter Degadt van Zorgnet 
Vlaanderen voor de vlucht vooruit. In 
een interview met De Standaard gaf hij 
toelichting bij het kwaliteitsproject dat in 
ontwikkeling is voor de woonzorgcentra 
en dat uiteindelijk kan leiden tot een ac-
creditatie. Met zo’n accreditatie kan een 
woonzorgcentrum zwart op wit aantonen 
dat het werk maakt van kwaliteit en dat 
het strenge normen naleeft. Op die ma-
nier wordt niet alleen een steeds hoger 
kwaliteitsniveau nagestreefd, ook voor de 
bewoners van een woonzorgcentrum en 
voor hun familie is een accreditatie een 
soort van kwaliteitsgarantie.

Stafmedewerker Roel Van de Wygaert 
van Zorgnet Vlaanderen coördineert het 
project ‘Zelfevaluatie, (externe) audit en 
accreditatie voor de woonzorgcentra’. Dit 
project komt er niet zomaar, het is een 
nieuwe stap in een steeds hoger kwali-
teitsstreven, zo blijkt. 

“Het kwaliteitsdecreet voor de woon-
zorgcentra verplicht de voorzieningen 
om tegen juli 2013 een gestructureerde 
zelfevaluatie te maken. Wat die zelf- 
evaluatie precies inhoudt, is nog niet 
duidelijk. Onder meer om dat te bepa-
len loopt een gezamenlijk project van 
de Vlaamse overheid, de Zorginspec-
tie en de vier koepelorganisaties voor  
ouderenzorgvoorzieningen om een refe-
rentiekader op te zetten voor kwaliteit 
van wonen, leven en zorg in de woon-
zorgcentra. Door kwaliteitscriteria vast 
te leggen, willen we alle bewoners van 
woonzorgcentra beschermen en kwali-
teit garanderen. Het gaat dan in de eer-
ste plaats om zorg, maar ook over com-
fort van wonen en leven. We streven met 
het charter naar eenvormige meetpunten 
voor elk woonzorgcentrum.

Ondertussen ontwikkelt Zorgnet Vlaan-
deren een kwaliteitsmodel en een in-
strument voor zelfevaluatie dat in staat 
moet zijn om de data te genereren die de 
Vlaamse overheid in het kader van het 
kwaliteitsdecreet zal opleggen. Maar het 
project zal veel meer ter beschikking stel-
len. We ontwikkelen een model dat de in-
tegrale organisatie van een woonzorgcen-
trum doorlicht. De centrale vraag hierbij 
is: ‘Hoe is het gesteld met de zorg voor 

ouderen
zorg
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gebruikers en wat levert een bepaald pro-
ces, een maatregel, een structuur op als 
bijdrage in de kwaliteit van de centrale 
zorgprocessen?’ Op die manier verweven 
we alle organisatieniveaus met elkaar, en 
benadrukken we dat de zorg en de dienst-
verlening voor de bewoners en gebruikers 
écht wel centraal staan.

Methodisch kiezen we voor een outcome- 
model, dat in eerste instantie kijkt naar 
resultaten en van daaruit op zoek gaat 
naar processen en voorwaarden. Het  
resultaatgerichte in combinatie met het 
cliëntgerichte is de sterkte van onze be-
nadering. We halen onze mosterd bij Per-
spekt, een Nederlandse stichting die hoog 
aangeschreven staat als accreditatie- 
organisatie voor de langetermijnzorg. 
Hun PREZO-model willen we aanpassen 
naar de Vlaamse woonzorgcentra. De 
content van het systeem zullen we deels 
zelf aanleveren. De zeven bakens die we 
met Zorgnet Vlaanderen in het GPS 2021-
werkboek hebben uitgezet, zullen daarbij 
uiteraard richtinggevend zijn.

Zo zal er een kwaliteitssysteem ontstaan, 
dat rechtstreeks gericht is op de imple-
mentatie van de zeven grote strategische 
doelstellingen van het GPS 2021-kader. 
We zien de op stapel staande overheids-
initiatieven rond kwaliteit in de woon-
zorg – meer bepaald het uitwerken van 
het uitvoeringsbesluit rond ‘gestructu-
reerde zelfevaluatie’ en het verzamelen 
van kerngegevens rond kwaliteit via het 
referentiekader – en ons project rond 
zelfevaluatie duidelijk als complemen-
tair. Ons project zal voorzieningen die dat 
wensen een ‘beheersinstrument‘ aanbie-

den waarmee ze de gevraagde gegevens 
verzamelen. Daarnaast zal ons project de 
voorzieningen ook een spiegel voorhou-
den over heel wat facetten, die mogelijk 
niet direct relevant zijn in het kader van 
het overheidstoezicht, maar zeer relevant 
voor de dynamiek en bedrijfsvoering van 
social-profitorganisaties.”

Niet vrijblijvend
Maar is zelfevaluatie wel een betrouwba-
re en objectieve maatstaf? Voor Roel Van 
de Wygaert wel. “Het meetinstrument 
is niet vrijblijvend in gebruik. Je kunt er 
niet zomaar je eigen ding mee doen. Je 
moet jezelf evalueren, maar wel op een 
aantal duidelijk omschreven punten en 
dimensies, gekoppeld aan een specifieke 
output. De resultaten moeten zichtbaar 
zijn in de kwaliteit voor de gebruikers. In 
Nederland spreekt men in die context van 
‘zichtbare zorg’. Een gestructureerde zelf-
evaluatie is dus allerminst vrijblijvend.

Net om de professionaliteit van het meet-
instrument te bewaken, gaat Zorgnet 
Vlaanderen met Perspekt in zee. Perspekt 
heeft heel wat ervaring. Wat ons vooral 
aanspreekt in het model, is de centrale 
plaats van de cliënt. Alles in de organi-
satie wordt afgemeten aan de impact op 
de kwaliteit van dienst- en zorgverlening 
aan de bewoner: de organisatie van de 
zorg, het bestuur, het financieel beleid… 
werkelijk het hele plaatje. We willen het 
aangepaste model klaar hebben tegen het 
najaar van 2012, zodat de woonzorgcentra 
het kunnen hanteren voor de gestructu-
reerde zelfevaluatie die het kwaliteitsde-
creet oplegt tegen juli 2013.”

Kwaliteit meten is één ding, kwaliteit 
communiceren is een tweede stap. Zorg-
net Vlaanderen kiest voor transparantie. 
“Wij kunnen ons model natuurlijk niet 
opleggen aan de hele sector”, zegt Roel 
Van de Wygaert. “Maar hoe meer woon-
zorgcentra er gebruik van maken, hoe zin-
voller het wordt om je eigen organisatie te 
benchmarken met andere woonzorgcen-
tra. Dat gebeurt vandaag al voor de finan-
ciële gegevens met de MARA-benchmark 
die Zorgnet Vlaanderen ter beschikking 
stelt in samenwerking met Dexia en Par-
tezis. Uit die vergelijking kan iedereen 
leren, zodat we met zijn allen kunnen 
groeien en sterker worden. Uiteindelijk 
is dat de belangrijkste doelstelling. Ook 
extern kunnen we pas over de kwaliteit 
van woonzorgcentra communiceren als 
er voldoende vergelijkbare meetresulta-
ten voorhanden zijn. Zorgnet Vlaanderen 
wil ook op dat gebied zo transparant mo-
gelijk zijn. We kunnen de woonzorgcen-
tra niet opleggen om hun eigen resultaten 
openbaar te maken, maar wij zullen ze 
daartoe wel aanmoedigen.”

Uiteindelijk kan het traject dat nu wordt 
uitgetekend leiden tot een volwaardige  
accreditatie. “We moeten in fasen wer-
ken”, vertelt Roel Van de Wygaert. “Eerst 
zorgen we voor ondersteuning bij de zelf-
evaluatie, daarna halen we er externe 
experts bij en uiteindelijk kan een groep 
externe auditoren de accreditatie toeken-
nen. Alle keuzes die we nu maken, zijn 
gericht op die uiteindelijke accreditatie. 
Die strategie spoort perfect met de be-
leidsbrief van minister Jo Vandeurzen. We 
werken dan ook in een opperbeste ver-
standhouding samen met het kabinet.”

Roel Van de Wygaert:  
“Methodisch kiezen we voor 
een outcome-model, dat in 
eerste instantie kijkt naar 
resultaten en van daaruit op 
zoek gaat naar processen en 
voorwaarden. Het resultaat-
gerichte in combinatie met 
het cliëntgerichte is de  
sterkte van onze benade-
ring.”
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aCht woonZorgCentra werken samen met aZ sInt-luCas

Zorginfectiebeleid  
in ouderenzorg op de sporen gezet

Een zorginfectiebeleid heeft pas 
echt kans op slagen als iedereen de 
krachten bundelt.

In 2010 startte een ‘consortium’ van acht woonzorgcentra en aZ sint-
lucas gent op vraag van de federale overheid met een pilootproject 

voor een zorginfectiebeleid in de ouderenzorg. eind juni wordt het 
project afgerond. dr. annemie van den abeele van aZ sint-lucas blikt 

terug en kijkt ook naar de toekomst. “een zorginfectiebeleid in de 
woonzorgcentra is haalbaar, maar het zal tijd en inspanning vergen.”

“Het consortium was heel divers samenge-
steld, met grote en kleinere woonzorgcen-
tra, elk met hun eigen historiek en ideolo-
gische achtergrond, hun eigen praktische 
organisatie. En dat is een goede keuze 
gebleken”, meent dr. Annemie Van den 
Abeele. “We kunnen er alvast uit afleiden 
dat een efficiënte preventie van zorgin-
fecties niet zozeer te maken heeft met de 
grootte van de instelling of met de finan-
ciële middelen, maar veeleer met de wil 
om ervoor te gaan. Woonzorgcentra met 
een enthousiaste voortrekker die goed on-
dersteund wordt in het zorginfectiebeleid, 
scoren heel goed, ongeacht of het om een 
groot of een klein rusthuis gaat.

project had als doel om de haalbaarheid 
daarvan te onderzoeken. Het is geen goed 
idee om de regels en de procedures van 
een ziekenhuis simpelweg te kopiëren 
naar een rusthuis. Een rusthuis heeft zijn 
eigen kenmerken en moet eigen accenten 
kunnen leggen. In een ziekenhuis is het 
gangbaar om een patiënt met MRSA te 
isoleren. Het is maar de vraag of dat ook 
steeds aangewezen is in een woonzorg-
centrum. We mogen niet aan overshooting 
doen. De werkingsstructuur moet de pre-
ventie van zorginfecties verbeteren, maar 
mag de bewoners en de woonzorgcentra 
niet te zeer belasten. Anders komt er in de 
praktijk weinig van terecht.”

Warm water uitvinden

“In elk deelnemend woonzorgcentrum 
zijn ondertussen een team en een comité 
zorginfectiebeleid actief”, weet dr. Van 
den Abeele. “De praktijk heeft uitgewe-
zen dat het niet altijd eenvoudig is om 
een werking op te starten. Als de andere 
woonzorgcentra in ons land het zonder 

Infecties met een collectieve impact zoals 
MRSA of andere nosocomiale kiemen, 
schurft, griep, clostridium difficile… 
vereisen bijzondere aandacht omdat ze 
vaak verspreid worden bij transfers van 
patiënten of bewoners tussen ziekenhui-
zen en woonzorgcentra. We hebben nood 
aan een coherent en aangepast beleid. De 
situatie in een woonzorgcentrum is niet 
gelijk aan die in een ziekenhuis. Maar 
onze aanpak moet wel op elkaar zijn af-
gestemd.

Uiteindelijk wil de overheid gevalideerde 
maatregelen, heldere procedures, afspra-
ken over personeel en middelen. Ons 
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de ondersteuning van het pilootproject 
moeten stellen, dan wordt het behoorlijk 
lastig. Wij zullen dat ook signaleren in 
het rapport dat we tegen 1 september bij 
de overheid moeten indienen. Er is nood 
aan een goede onderbouw. Let wel, het 
gaat er niet om alles tot in de punten en 
de komma’s in regels vast te leggen; daar 
geloof ik niet in. Maar we kunnen wel de 
randvoorwaarden aangeven en een werk-
baar kader aanreiken. Ik denk bijvoor-
beeld aan het organiseren van de com-
municatiestromen. Op dat vlak hoeft niet 
iedereen het warm water uit te vinden. 
Hiervoor kan men gerust verder bouwen 
op de ervaring van ons pilootproject.”

Maar hoe staat het nu met het zorginfec-
tiebeleid in de woonzorgcentra? “We heb-
ben deelgenomen aan de Europese HALT-
studie (Healthcare Associated Infections 
in European Long-Term Care Facilities), 
waarin gepeild wordt naar de prevalentie 
van zorginfecties en het gebruik van an-
tibiotica in de woonzorgcentra. Daaruit 
kwamen twee werkpunten naar voren”, 
vertelt dr. Van den Abeele. “Ten eerste 
dat we nog meer inspanningen moeten 
doen om het profylactisch gebruik van 
antibiotica terug te dringen. Te vaak 
nog worden preventief antibiotica toege-
diend, bijvoorbeeld bij bewoners met een 
blaassonde. In veel gevallen is dat niet 
nodig. Ten tweede werden we geconfron-
teerd met het feit dat ook meer resistente 
micro-organismen een rol gaan spelen bij 
zorginfecties. Voorkomen van overdracht 
door handhygiëne is hier de boodschap.

Ik heb een goed gevoel bij dit proefpro-
ject. We hebben de onderlinge contac-
ten aangehaald. We kennen elkaar en 
elkaars verwachtingen nu een stuk beter 

en we weten wat we wanneer moeten 
communiceren en hoe we dat het best 
organiseren. Ook met de CRA’s en met de 
huisartsen zijn de banden nauwer aan-
gehaald. Wij willen met het consortium 
onze ervaringen graag zo veel mogelijk 
delen.

De doelstelling van het project was om 
de haalbaarheid na te gaan van een zorg-
infectiebeleid in woonzorgcentra. Het 
antwoord is duidelijk: dit moet haalbaar 
worden. Maar het zal tijd en inspanning 
vergen. Woonzorgcentra hebben een risi-
copopulatie. MRSA hebben we ondertus-
sen al beter onder controle, maar er zijn 
andere multiresistente micro-organismen 
op komst, vanuit het buitenland, maar 
ook door een onverstandig gebruik van 
antibiotica. Nieuwe ‘ziekenhuisbacteriën’ 
komen eraan, en ondanks hun naam zul-
len die zich evenmin als MRSA alleen in 
de ziekenhuizen ontwikkelen en versprei-
den. We moeten het risico ook buiten de 
ziekenhuizen aanpakken. We weten hoe: 
minder antibiotica en een betere handhy-
giëne. Heel simpel. Maar we moeten er met 
zijn allen ook naar handelen. En dat vergt 
een voortdurende inspanning en alertheid. 
De woonzorgcentra, de CRA’s, de huisart-
sen en de ziekenhuizen moeten op één lijn 
zitten. Dan pas staan we sterk in de strijd 
tegen zorginfecties. Een goede opvolging 
blijft nodig. Dat gebeurt best met kwali-
teitsindicatoren. Elke organisatie moet de 
vrijheid hebben om eigen klemtonen te leg-
gen, maar de outcome moet er wel zijn.”

Samenwerkende partners

De acht instellingen die meewerkten 
aan dit project zijn:

– WZC Domino, Gent
– WZC Sint-Jozef, Gent
– WZC Home Claire, Gent
– WZC Sint-Coleta, Gent
– WZC Avondvrede, Gent
– WZC Veilige Have, Aalter
– WZC Brembloem, Evergem
– Residentie Hof ter Linden, Evergem

Wzc Veilige Have uit Aalter is 
een van de acht partners in dit 
pilootproject. Huisarts dr. Raf 
De Crop is er Coördinerend en 
Raadgevend Arts (CRA).

Dr. Raf De Crop: “De samenwer-
king tussen de woonzorgcentra 
en een expertisecentrum als AZ 
Sint-Lucas is een goede zaak. Maar 
ook de onderlinge samenwerking 
tussen de CRA’s kan een verschil 
maken, bijvoorbeeld voor het op-
stellen van standaarden en proto-
collen. En ook de arbeidsgenees-
heren spelen hier een rol. Dankzij 
de Sp-afdeling had Veilige Have al 

een zekere ervaring met een zorg-
infectiebeleid. We hebben dit nu 
verder op punt gesteld. 
De aandacht voor een goede hy-
giëne en een verstandig antibio-
ticabeleid moet trouwens voort-
durend warm worden gehouden. 
Vandaag, morgen en overmorgen. 
De CRA heeft hier een belangrijke 
opdracht, samen met de verpleeg-
kundig specialist. 
Infectiebeheersing in een woon-
zorgcentrum heeft vele facetten. 
Er is MRSA, maar ook decubitus, 
scabiës, noem maar op. Infectiebe-
heersing is mogelijk, maar ze komt 
niet vanzelf.”

“Voortwerken op 
dit elan”
Verpleegkundigeziekenhuis
hygiënist Eddy De Baets van 
AZ SintLucas nam in het pro
ject de rol van coördinator 
voor zijn rekening.

Eddy De Baets: “De samenwer-
king met de woonzorgcentra 
verliep heel positief, maar het 
blijft een uitdaging om een zorg-
infectiebeleid op de sporen te 
zetten. Soms lukt iets meteen, 
maar veel vaker moet er worden 
bijgestuurd, moeten knelpunten 
worden weggewerkt enzovoort. 
We zullen in het rapport de din-
gen niet mooier voorstellen dan 
ze zijn. 
Daar heeft niemand baat bij. De 
realiteit is dat voor de installatie 
van een degelijk zorginfectiebe-
leid in de honderden woonzorg-
centra van ons land niet alleen 
mensen en middelen, maar ook 
heel wat kennisoverdracht en 
expertise nodig zijn. Toch ben 
ik optimistisch. We hebben met 
dit project getoond dat het kan 
en dat het nuttig is. We moeten 
verder werken op dit elan.”

“Infectiebeheersing komt niet vanzelf”
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Verwarring troef

dossIer verZorgenden/ZorgkundIgen verZandt In Chaos

de begrippen ‘zorgkundige’ en 
‘verzorgende’ worden vaak door 
elkaar gebruikt. het is tekenend 
voor de verwarring die al enkele 

jaren heerst en die veel verzor-
genden en zorgvoorzieningen 

zuur opbreekt. “we verliezen veel 
goede krachten, terwijl we alle 

handen goed kunnen gebruiken”, 
stelt tarsi windey, sectorcoördi-
nator ouderenzorg van Zorgnet 

vlaanderen.

De invoering van het onderscheid tussen 
zorgkundigen en verzorgenden verloopt 
allerminst rimpelloos. Zo wordt ten 
onrechte geen rekening gehouden met de 
ervaring van de medewerkers.

Even terug in de tijd. Tot 2006 was er 
in de federale wetgeving alleen sprake 
van verzorgenden. Toen werd echter de 
Belgische wetgeving op gezondheids-
beroepen aangepast: sindsdien is in de 
federale wetgeving elke verwijzing naar 
verzorgenden verdwenen en is er alleen 
nog sprake van zorgkundigen. Aangezien 
deze wetgeving federaal is, is ze van toe-
passing op de ziekenhuizen, de geestelij-
ke gezondheidszorg, de thuisverpleging 
en de ouderenzorg.

Zorgkundigen kregen er hun plaats en 
konden vanaf dat moment onder super-
visie van verpleegkundigen een aantal 
‘gedelegeerde handelingen’ stellen. Daar-
voor werd het opleidingsniveau vastge-

legd op zes jaar beroepssecundair on-
derwijs en een zevende jaar specialisatie. 
Uiteraard moest het onderwijs zich naar 
de nieuwe situatie schikken, maar dat is 
echter geen federale materie, maar een 
gemeenschapsbevoegdheid. Het gevolg 
is een gebrekkige afstemming, waardoor 
het al jarenlang verwarring troef is. Tien-
duizenden verzorgenden willen graag het 
attest van zorgkundige behalen, maar de 
registratie loopt niet over een leien dakje.

“We moeten verschillende groepen on-
derscheiden”, licht Tarsi Windey toe. “Je 
hebt een groep van verzorgenden die al 
aan de slag waren in een ziekenhuis of 
een woonzorgcentrum. Die mensen moe-
ten, indien ze niet automatisch voldoen 

ouderen
zorg
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aan de opleidingsvereisten, op termijn een 
bijkomend attest van zorgkundige behalen 
om aan de slag te kunnen blijven in de sec-
tor waarvoor ze gekozen hebben. Voor de 
meesten zijn er ruime overgangsmaatre-
gelen getroffen. Dat komt dus wel in orde. 
Een groter probleem is er voor de verzor-
genden die op dat moment toevallig niet in 
een ziekenhuis of een woonzorgcentrum 
werkten, maar wel een diploma verzor-
gende hebben. En er is ook de groep van 
verzorgenden die afstudeerden na 2008. 
Velen van hen hebben hun studies gedaan 
met het vooruitzicht te kunnen werken in 
een woonzorgcentrum of een ziekenhuis. 
En plots krijgen ze te horen dat hun diplo-
ma hiervoor niet meer toereikend is. Dat is 
voor die mensen een harde dobber. Maar 
ook voor de woonzorgcentra en de zieken-
huizen, die de instroom van medewerkers 
nog zien vernauwen. Zorgkundige is een 
knelpuntberoep. We kunnen dus alle han-
den gebruiken.”

Kwaliteit van onderwijs
Maar is het dan geen goede zaak dat de 
lat in het onderwijs iets hoger wordt ge-
legd? “Toch wel”, beaamt Tarsi Windey. 
“Zorgnet Vlaanderen is altijd een pleit-
bezorger geweest van een hoge kwaliteit 
van onderwijs. Het jaar extra opleiding 
tot zorgkundige is geen overbodige luxe. 
Zowel zorgkundigen als verzorgenden 
dragen een grote verantwoordelijkheid. 
Het punt is dat er in het onderwijs nog 
onvoldoende bijgestuurd is. Ook de com-
municatie naar de studenten toe loopt 
mank. Sommige studenten denken dat 
je na een zesde en zevende jaar beroeps-
secundair onderwijs personenzorg au-
tomatisch je diploma van zorgkundige 
krijgt. Maar dat is niet zo. Hiervoor moet 
je specifiek kiezen voor de richting thuis- 
en bejaardenzorg. Wie daarentegen kiest 
voor de richting kindzorg, krijgt geen di-
ploma van zorgkundige en kan dus later 
ook niet meer in een woonzorgcentrum of 
een ziekenhuis aan de slag. Afhankelijk 
van de situatie moet je hiervoor eerst nog 
een half tot een jaar extra studeren. Jonge 
mensen die kiezen voor een zorgrichting, 
zijn zich daar niet altijd van bewust. 
Door de verandering in de wetgeving en 
de achterophinkende aanpassingen in 
het onderwijs worden veel studenten en  
gediplomeerde verzorgenden op een 
dwaalspoor gezet. Ze raken door de hele 
situatie sterk ontmoedigd.”

Toch wil Tarsi Windey niet alle pijlen op 
het onderwijs richten. “Het onderwijs 
is geconfronteerd met beslissingen van 

de FOD Volksgezondheid, quasi zonder 
betrokkenheid. Op Vlaams niveau zijn 
er inspanningen om de problemen op te 
lossen. De kabinetten van Welzijn, Werk 
en Onderwijs werken hierover goed sa-
men. Maar het blijft moeilijk. Neem nu de 
terugkeercursussen voor verzorgenden. 
Met die terugkeercursussen motiveert 
men sinds het einde van de jaren 1990 de 
herinstroom van mensen die een aantal 
jaren uit het beroepsleven zijn gestapt. 
Frank Vandenbroucke was als toenma-
lig Vlaams minister zowel bevoegd voor 
Werk als voor Onderwijs. Zijn standpunt 
was duidelijk: wie een terugkeercursus 
volgt, krijgt het attest van zorgkundige. 
Maar vandaag zegt de federale overheid 
dat ze daarmee niet akkoord gaat. Het 
gevolg is een aantal persoonlijke drama’s 
van mensen die vol goede bedoelingen 
en mooie arbeidsvooruitzichten de te-
rugkeercursus aanvatten, maar nu op het 
njet van de FOD botsen.”

“Ook de registratie van de zorgkundigen 
door de federale diensten verloopt traag. 
De dienstverlening is ondermaats. Er zijn 
te weinig mensen om die vele duizenden 
dossiers te verwerken en de informatise-
ring verloopt gebrekkig. We hebben de 
overheid zelfs al aangeboden om via een 
werkgroep een handje toe te steken, zo-
dat het proces kan worden vlotgetrokken. 
Maar we krijgen geen respons op ons aan-
bod. En ook de zorgvoorzieningen die met 
grote vragen zitten over het statuut en de 
inzetbaarheid van hun medewerkers krij-
gen geen feedback van de overheid. Het 
gaat om individuele dossiers, aldus de 
FOD. Dat al die individuen tewerkgesteld 
zijn in knelpuntfuncties in voorzieningen 
met nu al heel veel oningevulde vacatu-
res, speelt blijkbaar geen rol.”

De zorgvoorzieningen mogen dan buiten-
spel gezet zijn, de Nationale Raad voor 
Verpleegkunde heeft wel een vinger in de 
pap. “De Nationale Raad voor Verpleeg-
kunde is betrokken partij via de erken-
ningscommissie van de FOD. Deze erken-
ningscommissie moet zich uitspreken 
over de aanvraagdossiers. Zij beslissen 
met andere woorden mee over welke bij-
komende opleidingen nodig zijn om een 
verzorgende het attest van zorgkundige 
te geven. De commissie levert goed werk, 
maar kampt eveneens met een gebrek 
aan mankracht en informatisering. Bo-
vendien zijn we het niet eens met de vaak 
al te zware bijkomende eisen die gesteld 
worden. Soms gaat het om 600 tot 700 
uren extra opleiding! Deze mensen willen 
graag komen werken, ze zijn ervoor op-

geleid en de zorgvoorzieningen hebben 
ze nodig. Maar het wordt hen moeilijk 
gemaakt en wij verliezen hierdoor goede 
krachten. Waarom houdt men bijvoor-
beeld geen rekening met de ervaring van 
veel van die mensen? Nu wordt ervaring 
totaal niet gevaloriseerd. Dat is absurd.”

De hiërarchie 
van de zorg
In de wetgeving gezondheidszorg 
staat de geneeskunde centraal: 
vanuit de bevoegdheden en verant-
woordelijkheid van de individuele 
arts worden opdrachten gedelegeerd 
naar andere beroepsgroepen: ver-
pleegkundigen, paramedici, zorg-
kundigen. 

De graad van autonoom handelen is 
voor deze groepen relatief beperkt en 
wordt nauwkeurig vastgelegd in nati-
onale commissies. Daar worden ook 
de lijsten van toegestane uit te voe-
ren handelingen omschreven per be-
roepsgroep, in samenspraak met art-
sen-vertegenwoordigers. Die lijsten 
worden slechts moeizaam en tergend 
traag aangepast: ze hinken steeds 
achterop op een evoluerende praktijk 
en zijn dus per definitie verouderd 
en moeilijk hanteerbaar. De strakke 
hiërarchische taakopsplitsing is erg 
conservatief en bemoeilijkt de sa-
menwerking in teamverband. 

Gezinszorg is een Vlaamse bevoegd-
heid. In de diensten gezinszorg wor-
den verzorgenden tewerkgesteld en 
gesubsidieerd door de Vlaamse over-
heid. Opleidingsvereisten worden 
begrensd tot het zesde jaar beroeps-
secundair onderwijs personenzorg. 
Hier stellen zich de problemen van 
de zorgkundigen niet, want de bij-
komende kwalificatie (zevende jaar 
thuis-en bejaardenzorg) hoeft er niet. 
Hun functioneren en bevoegdheid 
zijn omschreven in het Vlaamse zorg- 
en bijstandsdecreet. 
Er blijven heel wat onduidelijkheden 
over de afstemming van dit laatste 
decreet op de federale wetgeving op 
de gezondheidszorgberoepen. Er zijn 
immers nogal wat overlappende, 
grijze zones in de zorg voor afhan-
kelijke personen geconfronteerd met 
chronische en acute gezondheids-
problemen.
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“Kleine ingrepen  
zorgen voor een groot verschil”

bouwen

ook in bestaande gebouwen kun je met enkele gerichte ingrepen vaak 
heel wat energie en dus ook centen sparen. dat bewijst directeur Fons 
Claessens in wzc sint-michaël in essen. hij slaagde erin het stookolie-
verbruik met meer dan 10% te laten dalen. Zonder in te binden op het 
leefcomfort van de bewoners, uiteraard.

“Wzc Sint-Michaël heeft in Essen een 
unieke geografische ligging”, vertelt Fons 
Claessens. “We hebben vijf buurgemeen-
ten, waarvan vier in Nederland en één in 
Vlaanderen. Met de buren uit Nederland 
zijn er relatief weinig contacten. We vor-
men dus een zeer lokaal rusthuis: zowat 
95% van ons personeel en van onze be-
woners komt uit Essen of uit Nieuwmoer-
Kalmthout. Dat is van oudsher altijd zo 
geweest. Onze geschiedenis gaat terug 
tot 1902. Sint-Michaël is ontstaan uit een 
religieuze congregatie van Sint-Niklaas. 
Sinds 1974 vormen we een zelfstandige 
vzw. Vandaag telt het wzc 92 bedden, ver-
spreid over drie afdelingen van telkens 
twee leefgroepen.

Zoals veel oudere collega’s heb ik een 
opleiding als ziekenhuisverpleegkundige 
en sociaal verpleegkundige. Maar ik heb 
me altijd in vele dingen geïnteresseerd. 
Ik weet over veel wel iets, maar over wei-
nig veel. Vooral techniek en wetenschap 
kunnen mij boeien. Dat is al zo van in de 
middelbare school. Ik blonk uit in fysica, 
scheikunde, biologie… Vorige zaterdag 
nog maakte ik een wandeling in een na-
tuurgebied. Plots zag ik een helikopter 
overvliegen. En dan wil ik meteen weten 
hoe dat werkt, hoe zo’n ding te besturen 
valt. Thuis ben ik dus direct naar Wikipe-
dia gaan surfen. Ik blijf zoeken, tot ik het 
vind. Het is de aard van het beestje. En 
dat verklaart ook mijn interesse in bou-
wen, techniek enzovoort.”

10% minder stookolie

“Ik ben directeur van wzc Sint-Michaël 
sinds oktober 1987”, vervolgt Fons Claes-
sens. “Ik was toen dertig jaar. Ik heb het 

bouwproject hier van B tot Z meegemaakt, 
zeg ik altijd. De keuze om te bouwen was 
al gemaakt en er was juist een architect 
aangesteld, maar alle andere knopen 
moesten nog worden doorgehakt. Ik ben 
dus vergroeid met het gebouw. Ik was 
aanwezig op elke werfvergadering en ik 
wil alles begrijpen. Uiteindelijk zijn we 
in september 1990 met de nieuwbouw be-
gonnen, drie jaar later zijn we verhuisd.

In die jaren was er nog niet zo veel sprake 
van energiebesparing en duurzaam bou-
wen. Dat was nog geen hot item, zoals 
vandaag. Ik had ook het volste vertrou-
wen in de bekwaamheid van de vaklui. 
Toch hebben we vrij vlug aanpassingen 
gerealiseerd, vooral op het vlak van cen-
trale verwarming. In een rusthuis moet er 
altijd een aangename temperatuur zijn 
voor de bewoners, 24 uur op 24 en 7 da-

gen op 7. Maar dat betekent niet dat het 
altijd en overal even warm moet zijn. Een 
goed uitgekiend tijdsprogramma kan een 
hele besparing opleveren.

De jongste jaren is echter het bewustzijn 
gegroeid dat we méér kunnen doen. Ik 
heb een technicus uitgenodigd om mij 
eens haarfijn uit te leggen welke para-
meters in de regeling belangrijk zijn. Op 
basis van die informatie en kennis zijn we 
beginnen te sleutelen. Ondertussen zijn 
we erin geslaagd om meer dan 10% stook-
olie uit te sparen. Vroeger verbruikten we 
bijna 100.000 liter stookolie per jaar, van-
daag nog 85.000 liter. Dat scheelt, ook in 
de portemonnee.

Let wel, je krijgt het niet voor niets. Ik heb 
daar redelijk wat studiewerk en uitprobe-
ren aan besteed. De kern van de zaak is 
dat je de temperatuur van het water op-
timaal afstemt op de reële behoeften, ge-
koppeld aan een subtiel tijdsprogramma. 
Hierbij moet je rekening houden met een 
aantal factoren, vooral de buitentempera-
tuur. Hoe kouder het buiten is, hoe meer 
energie je nodig zult hebben om binnen 
de gewenste temperatuur te halen. Dat is 
allemaal heel logisch, maar het betekent 
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wel dat je voor een optimale zuinige in-
stelling van je centrale verwarming de 
hellingsgraad van je stooklijn en de be-
ginbuitentemperatuur ervan, de maxi-
mum en de minimum watertemperatuur 
moet instellen.  Ook het debiet van de ver-
schillende kringen kan vaak evenwichti-
ger ingeregeld worden.

Met het tijdsprogramma kan eveneens 
veel gewonnen worden. Als je wilt dat 
het in een bepaalde ruimte tot acht uur ’s 
avonds aangenaam warm blijft, dan kan je 
de verwarming bijvoorbeeld  al om kwart 
over zeven laten afslaan, afhankelijk van 
de buitentemperatuur. Of ook nog: als je 
wilt dat er om zeven uur ’s morgens  een 
optimale temperatuur is in de eetplaats, 
dan kan je je tijdsprogramma zo afstellen 
dat als het buiten erg koud is, de verwar-
ming al om zes uur begint te draaien. Als 
het buiten redelijk warm is, kan je pas om 
half zeven de verwarming laten opstar-
ten. Het resultaat is een optimale tempe-
ratuur, met een fikse besparing. Je moet 
er alleen eens grondig werk van maken 
om alles nauwkeurig in te stellen.”

Leefcomfort

“Ook op het gebied van elektriciteitsver-
bruik hebben we al maatregelen geno-
men, vooral in de verlichting. Lampen die 
vrij veel branden hebben we allemaal ver-
vangen door spaarlampen. Een volgende 
stap was om de lampjes in de nachtarma-
turen boven het bed aan te passen aan de 
persoonlijke behoeften van de bewoner. 
De ene bewoner wil dat lampje altijd aan, 
maar dan zachtjes: daar hebben we nu 

spaarlampen van 5 Watt geplaatst. An-
dere bewoners gebruiken de lamp alleen 
als er zorg toegediend moet worden. Daar 
kiezen we voor een klassieke gloeilamp 
van 60 watt. Die kleine aanpassingen 
houden niet alleen rekening met de wen-
sen van de bewoners, maar ze realiseren 
tegelijk ook een energiebesparing.

Vooral onze nachtmedewerkers beschik-
ken over waardevolle informatie. Dat zijn 
allemaal mensen die niet alleen erg be-
gaan zijn met de bewoners, maar ook met 
het gebouw. Door het nachtwerk voelen 
ze zich mee verantwoordelijk voor de in-
frastructuur. Zij komen ook overal. Ik leg 
geregeld mijn oor bij hen te luisteren.

In de cafetaria van wzc Sint-Michaël heb-
ben we het kabelsysteem met halogeen-
lampjes ondertussen ook vervangen door 
LED-verlichting van 7 watt. Hiervoor be-
staan vandaag al mooie oplossingen met 
warm licht. Alle andere armaturen heb-
ben we niet vervangen, dat zou te duur 
geweest zijn. Wij zoeken altijd een even-
wicht. Het moet financieel haalbaar zijn. 
Maar ondertussen weet ik dat je ook met 
kleine ingrepen een groot verschil kunt 
maken in verbruik en op de factuur.

Op het leefcomfort van de bewoners bin-
den wij niet in. De mensen willen het lek-
ker warm hebben en daarvoor staan wij 
natuurlijk garant. We houden zelfs zo 
veel mogelijk rekening met de individu-
ele wensen van de bewoners. Ik vraag ge-
regeld hun mening, want comfort en een 
optimale temperatuur, dat zijn natuurlijk 
subjectieve belevingen.

Ondertussen leeft het onderwerp duur-
zaamheid ook wel bij veel medewerkers. 
Niet dat we daar veel tamtam rond ma-
ken. Het afstellen van de centrale ver-
warming heb ik samen met een technicus 
gerealiseerd, in alle stilte. Daar is dus 
geen organisatiebreed project aan voor-

afgegaan. Dat hoeft ook helemaal niet. 
Maar je merkt dat het ecologische thema 
maatschappelijk doordringt, en dus ook 
bij onze medewerkers.

We waren trouwens ook bij de eersten om 
alle beeldbuistelevisies te bannen. Tot 31 
december 2010 hadden de bewoners tijd 
om een flatscreen aan te kopen. We zijn 
daarmee uitgebreid in de pers gekomen. 
Hoe de bewoners daarop reageren? Heel 
positief, zonder uitzondering! In 99% van 
de gevallen is het trouwens de familie die 
voor een nieuw toestel zorgt. En zij begrij-
pen perfect dat het om de veiligheid van 
alle bewoners gaat. Zulke boodschappen 
zijn niet moeilijk te brengen. Je moet er 
alleen op een bepaald moment werk van 
maken”, besluit Fons Claessens.

Fons Claessens: “Ik heb een technicus 
uitgenodigd om mij eens haarfijn uit te 
leggen welke parameters belangrijk zijn. 
Op basis van die informatie en kennis 
zijn we beginnen te sleutelen. Onder-
tussen zijn we erin geslaagd om meer 
dan 10% stookolie uit te sparen.”
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moment 
opname

“Werk en gezin combineren vraagt  
een goede organisatie”
“Geneeskunde kreeg ik mee met de  paple-
pel. Mijn vader is ook kinderarts. Daarmee 
had ik thuis al een goed beeld van wat het 
beroep inhield. De keuze om geneeskunde 
te studeren was dan ook niet zo moeilijk. 
Over de specialisatie heb ik langer getwij-
feld. Eerst wou ik gynaecoloog worden, 
dan neus-, keel- en oorarts, en dan pas 
kinderarts.

Achteraf bekeken ben ik wel tevreden met 
mijn keuze. Kinderarts is een heel dank-
baar beroep. Vaak zie ik kinderen heel ziek 
binnenkomen. Omdat ze nog zo klein zijn, 
kunnen ze dikwijls niet goed vertellen wat 
er precies aan de hand is. De diagnose is 
dus weleens een zoektocht. Maar als je dan 
vindt wat er scheelt en je ziet hoe zo’n kind 
opklaart en geneest, dan krijg je daar heel 
veel liefde van terug. Dat is echt ‘geestig’ 
om te zien.

Uiteraard is het niet altijd gemakkelijk om 
met zieke kinderen geconfronteerd te wor-
den. Ik ben zelf mama van twee jonge kind-
jes, en dan betrek je wat je ziet weleens op 
je eigen leven. Vaak denk ik dan eens aan 
mijn eigen kinderen. Ik voel ook mee met 
de ouders die op consultatie komen. ‘Het 
moesten mijn kinderen eens zijn’, denk ik 
dan. Nu, ik zit ook nog maar pas in het vak, 
sinds oktober 2009. Met mijn 32 jaar ben ik 
een jonge kinderarts. Waarschijnlijk is het 
een kwestie van ervaring om dat allemaal 
op tijd en stond van je af te kunnen zetten.

Werk vinden als kinderarts is momenteel 
een luxeprobleem. Toen ik startte, stonden 
er veel vacatures open. Ik vermoed dat de 
vraag nog altijd groot is. Waarom ik dan 
hier gestart ben? Omdat we hier met een 
grote groep kinderartsen zijn waarbinnen 
iedereen zijn kans krijgt op subspecialisa-
tie. Ik ben hier ook samen kunnen starten 
met enkele oud-studiegenoten. Dat zorgt 
ervoor dat het samenwerken heel aange-
naam is.

Momenteel specialiseer ik mij in kinder-
endocrinologie, over alles wat met de groei 
en de puberteit te maken heeft.  Ik werk 
daarvoor samen met het UZ Gent. Om de 
twee weken houd ik daar een consultatie. 

Ik heb dat niet bijgestudeerd na mijn stu-
dies. Die duurden twaalf jaar, zeven jaar 
geneeskunde en 5 jaar kindergeneeskun-
de, en daarna wou ik echt aan de slag. Nu 
probeer ik werk en specialisatie te combi-
neren.

De combinatie van zo lang studeren en de 
zin om je ondertussen te settelen en een 
gezin te stichten, is soms een beetje ‘gek-
kenwerk’. Mijn jongste is nog maar vier 
maanden oud. Werk en gezin combineren 
vraagt in mijn geval een goede organisatie, 
zeker omdat mijn man ook werkt als zelf-
standige. Gelukkig krijgen we veel hulp 
van buitenaf, maar het blijft druk.

Normaal hebben kinderartsen het rond 
deze periode iets kalmer, als de winterpiek 
voorbij is. Dit jaar blijft het, ondanks de 
warme periode die we hebben gehad, re-

delijk druk. En er zijn niet alleen de zieke 
kindjes, ook de pasgeborenen en de neo-
natologie zorgen voor werk, en dat is uiter-
aard niet seizoensgebonden.

Een gewone werkdag begint voor mij om 
halfnegen. Dan overlopen de acht kin-
derartsen samen de gehospitaliseerde 
patiënten: nieuwe opnames, bijzondere 
dossiers... Na de zaalronde is de dag vooral 
gevuld met consultaties. Tussendoor as-
sisteren we bij keizersnedes of worden 
we opgeroepen voor de geboorte van een 
prematuur. Mijn laatste patiënt ontvang 
ik rond zes uur ‘s avonds. Meestal stap ik 
hier pas buiten om zeven uur. En dan be-
gint het nog maar hé (lacht), de zorg voor 
mijn eigen kindjes. Maar ik heb een leuke 
job hoor. De jobinhoud, de collega’s, de pa-
tiënten, het ziekenhuis... Eigenlijk ben ik 
over alles tevreden.”

zorgwijzer   |   ��



��   |   juni 2011

Sectorcoördinator  
Geestelijke Gezondheidszorg

Voor het leiden en coördineren van de dienstverlening aan de voorzieningen 
geestelijke gezondheidszorg zijn wij op zoek naar een m/v:

Zorgnet Vlaanderen is een toonaangevende werkgeversorganisatie die initiatieven 
verenigt uit de social profit: algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geeste
lijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Meer dan 500 instellingen zijn lid van 
Zorgnet Vlaanderen. Samen stellen ze ca. 80.000 personeelsleden tewerk. Zorg
net Vlaanderen is een netwerk van voorzieningen, een kennisdelende organisatie 
en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet 
Vlaanderen verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en 
gezondheidsactoren op Vlaams, federaal en internationaal niveau.

De missie van Zorgnet Vlaanderen is het mee helpen realiseren van toegankelijke, 
betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Zorgnet Vlaanderen staat voor een toekomst
gericht beleid en maatschappelijk verantwoord sociaal ondernemerschap.

Functiebeschrijving
• Je leidt en coördineert de belangenverdediging  

van de ledenvoorzieningen in de geestelijke gezond
heidszorg (psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ,  
psychiatrische verzorgingstehuizen, centra geeste 
lijke gezondheidszorg, initiatieven beschut wonen).

• Je vormt de strategische link tussen de leden 
voorzieningen en het brede beleidsveld.

• Als lid van het directiecomité zet je samen met  
de gedelegeerd bestuurder en de sectorcoördinatoren 
algemene ziekenhuizen en ouderenzorg de strate
gische beleidslijnen uit van Zorgnet Vlaanderen, met bij
zondere aandacht voor intersectorale samenwerking.

• Je geeft dagdagelijks leiding aan een team van vier 
expertenkenniswerkers.

• Je werkt aan de inhoudelijke en strategische ontwik
keling van nieuwe zorg en organisatieconcepten.

• Je legt contacten met eerstelijnsactoren, welzijns  
en gezondheidsorganisaties, en hun koepels.

Ons aanbod
• Een boeiende voltijdse betrekking met een contract 

van onbepaalde duur.
• Je wordt ingeschakeld in een dynamisch team van  

ca. 35 medewerkers en komt terecht in een maat
schappelijk relevante sector.

• Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris aan 
gevuld met extralegale voordelen.

• Zorgnet Vlaanderen is gevestigd in het centrum  
van Brussel, en is goed bereikbaar met het  
openbaar vervoer.

Profiel
• Je bent universitair geschoold, met kennis van  

(kwaliteits)beleid, (veranderings)management  
en organisatiekunde.

• Je bent goed vertrouwd met de sector van de geeste
lijke gezondheidszorg.

• Je hebt een aantal jaren relevante ervaring in een  
staf of een leidinggevende functie.

• Je combineert vakkennis met een strategisch inzicht 
in besluitvormingsprocessen.

• Je hebt een groot coachend vermogen.
• Je kan vergaderingen leiden, heldere presentaties 

brengen en complexe boodschappen en ideeën op een 
overtuigende en eenvoudige manier overbrengen.

• Je kan “outofthebox” en sectoroverschrijdend den
ken; je hebt een open geest voor nieuwe inzichten en 
methodieken.

• Je draagt de waarden van de organisatie (toegankelij
ke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg) met overtuiging 
en authenticiteit uit.

• Je hebt een langetermijnvisie en je vindt continuering 
van eigen engagement belangrijk.

• Je hebt een sterke klantgerichte instelling.
• Je kan strategische inzichten vertalen naar afgelijnde 

en concrete doelstellingen.
• Je kan vlot contacten leggen en bent goed in netwerken.
• We appreciëren openhartigheid en zin voor humor.

Interesse?
Mail dan vóór 12 september 2011 je CV en motivatiebrief t.a.v. Guido Van Oevelen, 
voorzitter Zorgnet Vlaanderen op volgend mailadres: ld@zorgnetvlaanderen.be. 
We garanderen een strikt vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur. 
 
Voor meer informatie over de jobinhoud kan je contact opnemen met Peter Degadt, 
gedelegeerd bestuurder: pdg@zorgnetvlaanderen.be, tel. 02/507 01 55.

Vacature
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Ondernemen in de zorg is meer  

dan efficiëntie
In de zorgsector wordt steeds meer de na-
druk gelegd op efficiëntie en effectiviteit, 
begrippen uit de economie. Zorg verstrek-
ken is een vorm van ‘ondernemen’, is de 
gedachte daarachter. Een goede maar ook 
een verraderlijke gedachte. 

Een goede gedachte: de vrijheid van on-
dernemen is het beste mechanisme om 
welvaart te genereren. Ook in de zorg is 
het niet aan de Staat om het hele aanbod 
te realiseren. Burgers mogen niet verwach-
ten dat de Staat voor alles zorgt. Een Staat 
die privé-initiatief in de zorg uitsluit, maakt 
van zijn burgers individualisten zonder 
verantwoordelijkheid voor hun medemen-
sen (“want de Staat zorgt toch voor hen”). 
Onderlinge solidariteit is nodig om van een 
samenleving een zorgzame samenleving te 
maken. 

Een verraderlijke gedachte: efficiëntie en 
effectiviteit kunnen zo bepalend worden 
dat een zorgverstrekker de kosten-baten-
analyse voorop gaat stellen. De commerce 
drong al binnen in de zorg (kinderopvang 
en ouderenzorg), maar de non-profit moet 
de toon blijven zetten. Als ook daar eco-
nomie belangrijker wordt dan dienstverle-
ning, verlaten wij het pad dat we voor ogen 
hadden door het vrije initiatief in de zorg 
toe te wijzen aan de social-profitsector. En 
dat is de kortste weg naar een zorgaanbod 
met twee snelheden.

Louter gecommercialiseerde zorg moet 
falen, omdat de band met de verantwoor-
delijkheid van de hele gemeenschap voor 

zorgzaamheid wordt doorgeknipt. “Onder-
nemen in de zorg” gaat dus niet over het 
overlaten van de zorg aan “ondernemers”, 
aan bedrijven met een winstoogmerk. Let 
wel, een vzw-structuur maakt van een in-
stelling nog geen social-profitinitiatief. Niet 
alleen omdat commerciële groepen vzw’s 
opkopen of die rechtsvorm gebruiken, 
maar ook omdat de nadruk op efficiëntie en 
effectiviteit van de social profit geruisloos 
commerciële instellingen zal maken. 

Efficiëntie en effectiviteit in de zorg kunnen 
nooit dezelfde inhoud hebben als in de eco-
nomie. Het publieke belang moet voorop 
blijven staan. De zorg is geen product als 
een ander. Zorg heeft te maken met welzijn 
en levenskwaliteit, en dus met het geluk en 
de zelfwaarde van de mens. Daarom kan 
zorg niet worden “verhandeld”, zij moet 
worden “verstrekt”. 

Niet vanuit kosten-batenanalyse maar van-
uit nabijheid en gedrevenheid werd het 
vrije initiatief pionier in de zorg. Dat moet 
blijven. Dat vrije initiatief dat ontstaan is 
uit een visie op mens en samenleving, legt 
de zorg aan het infuus van de menselijke 
bewogenheid en houdt de vinger aan de 
pols van de maatschappelijke noden. 

Waardegedreven ondernemen in de zorg 
gaat ervan uit dat de mens niet alleen vra-
ger en ontvanger is van de zorg, maar ook 
het voorwerp van de zorg. De relatie tussen 
de zorgbehoevende en de zorgverstrekker 
verschilt van de economische relatie tussen 
vraag en aanbod. Het onderscheid tussen 
een klant van een winkel en een cliënt van 
een zorginstelling is dat laatstgenoemde 
er niet voor gekozen heeft om cliënt te 
zijn. Dat ons zorgaanbod “client centered” 
moet zijn, is iets anders dan de vraag naar 
“klantvriendelijkheid”. 

In het zorgproces krijgen mensen deel 
aan elkaars wel en wee. In zorgrelaties is 

er niet alleen afhankelijkheid tussen de 
zorgontvanger en de zorgverlener. Er is ook 
aanhankelijkheid, en die is wederzijds.  
De aandacht voor een mens en zijn zorg-
vraag beantwoord je niet alleen met de 
optelsom van de berekende tijden van de 
handelingen.

Soms moet men in de zorg ook tijd verlie-
zen, als de mens aandacht vraagt. “Lang-
zaamheid is een kernbegrip”, schreven de 
Nederlands-Duitse psychiater Detlef Petry 
en de Nederlandse ethicus Marius Nuy in 
hun boek De Ontmaskering. Langzaamheid 
en geduld zijn begrippen die moeilijk pas-
sen in het woordenboek van een (terecht) 
op efficiëntie gerichte economie, maar die 
in de zorg hun beslag moeten blijven krij-
gen. Technische competentie moet worden 
geïntegreerd in een breed kader. 

“Ondernemen in de zorg” is nodig. Maar 
dan in die betekenis dat moet worden ge-
zocht naar nieuwe en innovatieve manie-
ren om de bestaande zorg met het blijvende 
oogmerk – een betaalbare en voor allen 
toegankelijke zorg van hoge kwaliteit – aan 
te bieden en uit te breiden. 

Er zijn maar twee manieren om naar de 
mens te kijken. Ofwel bekijken we hem 
vanuit zijn nuttige waarde. Ofwel bekijken 
we hem vanuit zijn fundamentele waar-
digheid. Wie de mens bekijkt vanuit zijn 
fundamentele waardigheid, laat een mens 
nooit vallen. Door zijn kwetsbaarheid – als 
kind, jongere, bejaarde, zieke of persoon 
met een handicap – is de mens aangewe-
zen op het respect van de anderen. 

Mark Van de Voorde

(Mark Van de Voorde is onafhankelijk 
publicist en raadgever-speechschrijver 

van premier Yves Leterme en vicepremier 
Steven Vanackere.)
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