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editoriaal

Patiënt dreigt

dupe te worden
Een steekproef bij de ziekenhuizen leert
dat een gemiddeld ziekenhuis vier vacatures heeft openstaan voor een geneesheer-specialist. Vooral artsen urgentiegeneeskunde, geriatrie, gynaecologie,
endocrinologie, fysische geneeskunde,
oftalmologie en pediatrie zijn moeilijk te
vinden. Het duurt gemiddeld anderhalf
jaar om een medische vacature in te vullen. 92% van de ziekenhuizen vindt dat
het de jongste tien jaar moeilijker is geworden om artsen aan te trekken.
Ook de geestelijke gezondheidszorg luidt
de alarmbel. Terwijl de zorgnoden toenemen, blijft het aantal psychiaters dalen.
Vooral in de kinderpsychiatrie leidt dat
tot schrijnende situaties. De nabije toekomst lijkt niet veel verbetering te brengen: te weinig studenten geneeskunde
kiezen voor psychiatrie.
De groeiende tekorten aan ziekenhuisartsen in bepaalde disciplines hebben diverse oorzaken. Het gebrek aan pediaters
in ziekenhuizen is bv. vooral te verklaren
doordat kinderartsen met enkel een privépraktijk in een veel comfortabeler situatie zitten. Zij hoeven geen wachten te
doen, worden niet gestoord door spoedgevallen, kunnen de meest risicovolle patiënten op de ziekenhuizen afwimpelen
en verdienen daarom geen cent minder,
vaak integendeel.

Peter Degadt
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Een gelijkaardig verhaal bij de oftalmologen. Ook hier neemt het aantal privéklinieken hand over hand toe. Eenvoudige ingrepen die gemakkelijk geld
opbrengen, vinden in deze privéklinieken
plaats; de complexe en risicovolle ingrepen sturen deze artsen liever door naar
de ziekenhuizen. Hoe comfortabel kan
het leven zijn!

Keerzijde van het plaatje is dat de ziekenhuizen wel de patiënten met de meest
complexe, spoedeisende en risicovolle
pathologieën behandelen, en dat 24 uur
op 24, maar tegelijk meer en meer moeite
hebben om nog artsen te vinden die zich
hiervoor willen engageren.
De situatie voor de spoedartsen, de geriaters, de endocrinologen en de psychiaters
ligt net iets anders, maar komt in wezen
op hetzelfde neer. Ook die disciplines
zijn arbeidsintensief en worden relatief
weinig betaald in vergelijking met meer
comfortabele en goedbetaalde specialismen als medische beeldvorming, klinische biologie en andere meer technische
disciplines.
Deze situatie is al jaren aan het verzieken,
met steeds kwalijkere en voelbaardere
gevolgen. Niet alleen een deel van de ziekenhuisartsen is er de dupe van, maar
vooral ook de patiënten. Waar zullen die
nog terechtkunnen met spoedeisende en
complexe aandoeningen als te veel artsen zich terugtrekken in de comfortabele
thuispraktijk of privékliniek?
Zorgnet Vlaanderen pleit al jaren voor
een herijking of op zijn minst een grondige bijsturing van de nomenclatuur.
Het wordt tijd dat artsensyndicaten en
ziekenfondsen ook hun verantwoordelijkheid nemen.
Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder

Brochure Rouwen op de werkvloer

Wat na de zelfdoding

van een collega of een patiënt?
In Vlaanderen sterven elke dag drie
mensen door zelfdoding. Dat zijn jaarlijks bijna 1.000 mensen. Elke werkgever loopt het risico vroeg of laat,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in de
eigen organisatie geconfronteerd te
worden met een geval van zelfdoding.
Een goed rouwproces is dan van groot
belang. De Werkgroep Verder maakte
hierover de brochure Rouwen op de
werkvloer.
Wanneer een werknemer of een patiënt
sterft door zelfdoding, leidt dat tot rouwreacties die verschillende vormen kunnen
aannemen, afhankelijk van de aard en de
intensiteit van de relatie. In eerste instantie is de omgeving uiteraard verdrietig
en in shock. Daarnaast komen er algauw
heel wat ‘waarom’- en ‘hoe’-vragen en
intense emoties als schuld, kwaadheid,
angst… en soms ook opluchting. Bij hulpverleners worden niet zelden het professionele handelen, bestaande procedures
e.a. in vraag gesteld.
Wanneer de zelfdoding op de werkvloer
heeft plaatsgevonden, dan kan posttrau-

matische stress ontstaan, in het bijzonder bij wie het lichaam heeft aangetroffen of gezien.
Naast deze rouwreacties is het belangrijk
om beducht te zijn voor een copycat- of
imitatie-effect. Uit het leven stappen is
immers een (weliswaar zeer drastische
en definitieve) manier om met problemen om te gaan. Mensen die in hun nabije omgeving iemand zijn verloren door
zelfdoding hebben een verhoogd risico
om zelf ook uit het leven te stappen.
Het is voor werkgevers dus een cruciale,
maar geen evidente opdracht om met
rouw na zelfdoding op de werkvloer om
te gaan. De voorbije jaren contacteerden diverse bedrijven en organisaties de
Werkgroep Verder met de vraag welke
acties aanbeveling verdienen om de getroffen nabestaanden op de werkvloer
optimaal te informeren, op te vangen en
te ondersteunen.

bedrijfsartsen en preventiediensten enkele praktische handvatten bieden op het
vlak van rouwmanagement na een zelfdoding. Die kunnen dienen als aanzet om
een intern rouwprotocol te ontwikkelen
na zelfdoding met een ruimer beleid naar
geestelijke gezondheid en suïcidepreventie op de werkvloer.
Meer informatie over de brochure vindt u
op www.werkgroepverder.be.

Met de brochure Rouwen na zelfdoding
wil de Werkgroep Verder werkgevers, HRverantwoordelijken, personeelsdiensten,

Crisiscommunicatie in woonzorgcentra
Wanneer we het woord ‘crisis’ horen vallen, denken we meteen aan
een grote brand of andere zware
incidenten. We vergeten daarbij te
vaak dat ook een kleiner probleem
met bijvoorbeeld een ontevreden
familielid of misnoegd personeel
kan leiden tot een crisissituatie
met veel (imago)schade. Op woensdag 19 oktober organiseren Zorgnet
Vlaanderen en de VVSG hierover
een studiedag.
Strategische communicatie kan de negatieve gevolgen van een crisis tot het
strikte minimum beperken en er zelfs

een positieve wending aan geven. Door
adequaat te handelen vóór, tijdens en na
een crisissituatie positioneert een organisatie zich als geloofwaardig en slagkrachtig.
De studiedag ‘Communicatie in woonzorgcentra. Vóór, tijdens en na een crisis’
richt zich specifiek tot leidinggevenden
en communicatieverantwoordelijken in
de woonzorgcentra, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.
De vorming bestaat uit twee luiken, waarvoor u apart kunt inschrijven. Tijdens
de studiedag van 19 oktober 2011 gaan
de verschillende sprekers dieper in op

risico- en crisisbeleid, perceptie, sensatie
bij pers en bevolking en sociale media. In
januari 2012 organiseren we praktische
sessies van een halve dag waarin communicatie-experten u in kleine groepjes
klaarstomen voor de praktijk. De inschrijvingen voor de praktische sessies starten
na de studiedag van 19 oktober.
De studiedag op 19 oktober vindt plaats in
het Provinciaal Administratief Centrum
op het Wilsonplein 1 in Gent van 8.30 uur
tot 16.45 uur. Organisatie: Zorgnet Vlaanderen en VVSG. Meer informatie en inschrijvingen op www.zorgnetvlaanderen.
be onder ‘Onze opleidingen’.
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Studiedag 9 december 2011

Vermarkting van de zorg:

meer dan commercialisering alleen
?
De Onderzoeksgroep Sociale Con
currentie en
Recht van de Universiteit Ant
werpen organiseert op vrijdag 9 december
de studiedag
‘Vermarkting van de zorg: meer
dan commercialisering alleen?’
Marktwerking is de mate waarin de
marktkrachten verantwoordelijk zijn voor de
prijsvorming,
de hoeveelheid die geproduceer
d en geconsumeerd wordt, en de kwaliteit van
het product.
Met andere woorden: alles wordt
vertaald naar
‘vraag en aanbod’ en naar het feit
dat de ‘klant’
daarbij centraal moet staan.
Vandaag zien we dat steeds meer
spelers op die
markt actief worden. Niet alleen de
overheid en
de klassieke socialprofitorganisati
es (ziekenfondsen, ziekenhuizen, zorgcentra…
) maar ook
private en commerciële bedrijve
n willen een
bijdrage leveren. Commerciële ond
ernemingen
hanteren echter andere regels van
efficiëntie,
winst en klantgerichtheid.
Deze studiedag onderzoekt of en
in welke mate
meer marktwerking een middel kan
zijn om de
groeiende socialprofitsector meer
vraaggestuurd
te maken met betere prijzen en een
hogere kwaliteit tot gevolg. Er zal onder meer geke
ken worden
naar de rol van de Europese regelgev
ing, naar de
impact op de zorgontvangers en -ver
strekkers en
naar de invloed op de organisatievo
rmen.
De studiedag vindt plaats op vrijdag
9 december in
zaal Hélène Fourment BNP Paribas
Fortis in Antwerpen. Meer informatie bij mevr.
Els Peeters op
tel. 03-265 58 86 of via e-mail els.peete
rs@ua.ac.be.

Programma
Voorzitter: Anne Van Regenmortel,
08u45

hoogleraar Universiteit Antwerpen

Onthaal en verwelkoming

09u15

Vermarkting in de zorg: ethischfilosofische kanttekeningen
Paulus Van Bortel, docent Lessius
Antwerpen en Mechelen,
geaffilieerd onderzoeker Overlegcentr
um voor Ethiek, K.U. Leuven
10u00 De invloed van het EU-rech
t op vermarkting
in de (gezondheids)zorgsector
Miek Peeters, stafmedewerker Zorg
net Vlaanderen
10u45 Koffiepauze
11u15

Het Europees verbod op staatsst
eun en de social profit:
relevantie voor sociale econom
ie en (gezondheids)zorg
Astrid Coates, wetenschappelijk med
ewerkster Universiteit Antwerpen,
Acerta Leerstoel Social Profit, en Miek
Peeters

12u00

Vraagstelling

12u30

Buffet

13u30

14u15

15u00

16u00

Vermarkting in de socialprofitsect
or:
impact op de zorgontvangers/zorg
verstrekkers
Willeke Dijkhoffz, juridisch adviseur
GZA en Liesbeth te Rijdt, advocaat
Vermarkting in de socialprofitsecto
r: impact op de organisatievorm
en
Marleen Denef, docent Universiteit
Antwerpen,
Acerta Leerstoel Social Profit en HUB
, advocaat
Panelgesprek
o.l.v. Josse Van Steenberge, em. gew
oon hoogleraar Universiteit Antwerpe
n;
Guido Van Oevelen, Zorgnet Vlaander
en; Koen Repriels, Vosec; Bruno Aert
s,
Verso; Olivier Remy, LBC-NVK Antw
erpen; Françoise Vermeersch, ABV
V
Slotwoord door minister Jo Van
deurzen

HOPE – European Hospital and Healthcare Federation

Uitwisselingsprogramma 2012

voor ziekenhuismanagers en gezondheidswerkers
In 2012 wordt het HOPE uitwisselingsprogramma voor de 31ste keer georganiseerd.
Deze stage van vier weken richt zich tot
leidinggevende medewerkers van ziekenhuizen en zorginstellingen in Europa met
minimaal drie jaar ervaring en kennis van
de taal die wordt aanvaard door het gastland. Tijdens hun verblijf leren de deelnemers een andere zorginstelling, een
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ander zorgsysteem en andere manieren
van werken kennen.
Elk jaar wordt een ander onderwerp gekoppeld aan het programma, dat wordt
afgesloten door HOPE Agora, een conferentie en evaluatie van de presentaties.
‘De vergrijzing van patiënten en gezondheidswerkers: een uitdaging voor de zie-

kenhuizen en de gezondheidszorg in Europa’ is het thema voor 2012.
Het HOPE uitwisselingsprogramma begint
op 14 mei en eindigt op 13 juni 2012. De inschrijvingen zijn open tot 31 oktober 2011.
Meer informatie vindt u op www.hope.be.
Of neem contact met mevr. Colberte De
Wulf via exchange@hope.be.

Zorgnet Vlaanderen doet concrete en haalbare aanbevelingen voor een beter beleid

artsentekort

Als we de acute zorg in de ziekenhuizen ook in de
toekomst willen verzekeren, dan moeten dringend
enkele maatregelen genomen worden om het beroep
van ziekenhuisarts aantrekkelijker te maken.

Ziekenhuizen vinden voor tal van

disciplines almaar moeilijker artsen
Een steekproef bestaande uit de helft van de Vlaamse algemene ziekenhuizen leert dat er begin
2011 gemiddeld vier vacatures per ziekenhuis voor een geneesheer-specialist vacant stonden.
Vooral artsen urgentiegeneeskunde, geriatrie, gynaecologie, endocrinologie, fysische geneeskunde,
oftalmologie en pediatrie zijn moeilijk te vinden. Het duurt gemiddeld anderhalf jaar om een
medische vacature in te vullen. De oudste vacature stond al meer dan vijf jaar open. 92 % van
de ziekenhuizen geeft aan dat het de jongste tien jaar moeilijker is geworden om ziekenhuisartsen
aan te trekken. Zorgnet Vlaanderen pleit voor enkele ingrijpende maatregelen.
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De schaarste aan sommige medische specialisten is een ernstige bedreiging voor
de opvang van patiënten met acute aandoeningen en voor de continuïteit van
zorg bij belangrijke medische problemen
die ziekenhuiszorg vereisen.
Het terugbetalingssysteem voor medische
prestaties, waarbij dezelfde prestatie gelijk wordt gehonoreerd onafhankelijk van
de context, heeft een pervers aspect. Artsen verdienen immers hetzelfde (of zelfs
meer) wanneer zij niet in een ziekenhuis
werken en geen bijdrage leveren aan de
zorgcontinuïteit voor de ernstigst zieken.
Sommige artsen zien patiënten liever
uitsluitend in hun eigen privéconsultatieruimte, zonder verstoring van hun
raadpleging of hun behandeling door
spoedgevallen, door bedlegerige patiënten of door weinig coöperatieve patiënten
zoals kinderen of verwarde ouderen.
De redenen waarom sommige disciplines schaars zijn en andere niet, zijn al
jaren bekend en worden bevestigd door
de sollicitatiegesprekken. Voor sommige
specialismen worden er te weinig artsen opgeleid. De vervrouwelijking zorgt
er mee voor dat de work-life balans (o.a.
wachtbelasting, weekendwerk, late consultaties... in combinatie met kinderen)
bijzonder belangrijk wordt in de afweging
welke discipline de kandidaat-specialist
kiest en of hij deze discipline (groten)
deels zal uitoefenen in een ziekenhuis of
alleen in een privépraktijk. Bij de bevraging van een groot aantal kinderartsen in
opleiding bleek maar 30% voor het ziekenhuis te willen kiezen na afstuderen.
De uitgesproken inkomensverschillen
tussen medische specialismen – die tot
een factor 10 kunnen oplopen – leiden
eveneens tot een scheeftrekking in de
aantrekkingskracht van bepaalde disciplines. Het is niet moeilijk te begrijpen
dat bepaalde disciplines minder aantrekkelijk worden als ze én een hoge wachtbelasting én een relatief laag inkomen
combineren.
Sommige ziekenhuizen krijgen van hun
artsen een solidariteitsbijdrage om de
minder betaalde disciplines, zoals de
kindergeneeskunde, iets extra te kunnen bieden. Deze solidariteit tussen artsen zou zich echter moeten manifesteren
in een billijke nomenclatuur. Het is niet
goed dat dit solidariteitsvraagstuk nu beslecht wordt in de ziekenhuizen via de directies. Het is een oorzaak van moeilijke
onderhandelingen over de aanwervingen
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en de aanwervingsvoorwaarden van het
ziekenhuis.
Om een oplossing te vinden voor deze
problematiek formuleert Zorgnet Vlaanderen alvast zeven concrete en haalbare
aanbevelingen.

Aanbeveling 1: bepaal
jaarlijks het aantal stageplaatsen op objectieve
manier op basis van noden
De contingentering moet meer waarborgen bieden voor een voldoende instroom
van de knelpuntdisciplines. Naast maximumquota’s moeten er ook meer minimumquota’s per specialisme worden
vastgelegd. Bovendien moeten de quota
ook effectief gerealiseerd worden in het
hele land. Er is nood aan betere hefbomen om de minima te realiseren. Als een
correcte contingentering met maxima
en minima niet in heel het land effectief
gerealiseerd wordt, dan moet deze formeel verlaten worden. Zo niet zullen we
binnenkort massaal artsen opgeleid in
Franstalige universiteiten moeten aantrekken voor Vlaamse patiënten.
Nog belangrijker is dat we overschakelen
van een historisch gegroeid statisch opleidingsaanbod naar een vraaggericht en
sterk dynamisch opleidingsaanbod. Het
gericht promoten van knelpuntspecialismen zoals geriatrie, endocrinologie en
(kinder)psychiatrie is wenselijk. Hierin
kan Vlaanderen alvast meer initiatieven
ontwikkelen dan tot heden gebeurde. Het
is niet omdat de studenten goede resultaten neerzetten in wiskundige problemen
tijdens de toelatingsproeven dat we sterk
gemotiveerde en bekwame geriaters, pediaters en spoedartsen krijgen op het
einde van de opleiding. Ook de criteria
die gehanteerd worden om stageplaatsen
toe te kennen aan assistenten zijn vaak te
zeer gefocust op de academische verdiensten. Het uitvoeren van wetenschappelijk
werk wordt daarbij vaak veel hoger gewaardeerd dan de vaardigheden die nodig zijn om tot een optimale arts-patiënt
interactie te komen. Deze criteria dienen
in dit licht ook herdacht en transparant
gemaakt te worden. Daarnaast dient uitval tijdens de opleiding te worden voorkomen door een betere ondersteuning
van de assistenten en regelmatige kwaliteitsaudits van de stageplaatsen conform
de aanbevelingen van KCE-rapport 130 A
(2008).

Aanbeveling 2: maak de
verhouding tussen inkomen
en werkbelasting billijker
Om de onbillijke verdeling van de acute
zorg en de wachtbelasting aan te pakken
zijn er meerdere pragmatische oplossingen mogelijk, die perfect passen binnen
het huidige budgettaire kader.
Zo kan het RIZIV-nummer van de ‘knelpuntspecialismen’ aangepast worden
met een specifieke extensie voor ziekenhuisarts om een honorariumdifferentiatie mogelijk te maken. Een regeling naar
analogie met het honorariumverschil
tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde artsen of een integratie van deelname aan de acute tweede- of derdelijnszorg in de accreditatievoorwaarden zijn
mogelijke pistes. De accreditatieregeling
voor artsen zou daarmee alvast met één
extra kwaliteitselement worden aangevuld, met name de toegankelijkheid van
acute zorg 24 uur op 24, zeven dagen op
zeven. Het is een meer logische werkwijze dan de aparte tussenkomsten voor
oproepbaarheid en aanwezigheid verder
uit te bouwen en ze heeft meer impact op
de patiënt, omdat ze gebaseerd is op effectieve zorgverlening.
Deze honorariumdifferentiatie voor prestaties in een ziekenhuis is niet meer dan
billijk. Ziekenhuisprestaties kunnen immers minder gepland verlopen door de
onvoorspelbare instroom van spoedeisende zorg. Bovendien vergen bedlegerige patiënten doorgaans meer tijd voor
een gelijke pathologie. De zorg is ook
complexer door de veelheid aan patiënten met ernstige comorbiditeit in een ziekenhuissetting, wat meer multidisciplinaire aanpak en meer opvolging vereist.
Het maakt ook de diagnosen en behandelingen moeilijker en veel tijdrovender.
Ten slotte zijn er ook grotere risico’s verbonden aan spoedeisende interventies en
aan patiënten met een hogere comorbiditeit, wat extra voorzorgsmaatregelen vereist en hogere verzekeringspremies met
zich meebrengt.
Een nog effectievere aanpak, die tevens
budgetneutraal is, is om de tussenkomst
van de solidaire ziekteverzekering te koppelen aan solidaire risicodeling (inzake
acute zorg) en aan solidaire wachtdeelname. Het koppelen van het toekennen
van een RIZIV-nummer aan de specialisten die ook deelnemen aan de zorgcontinuïteit in het ziekenhuis kan worden uit-

gewerkt naar analogie met de bestaande
huisartsenregeling. Dit zou ook een duidelijke stimulans voor de specialisten
opleveren om zich te positioneren in de
tweede lijn. Uiteraard moet het daarbij
wel uitdrukkelijk mogelijk blijven om
naast de ziekenhuisactiviteit ook nog
privéconsultaties uit te voeren.

Aanbeveling 3: ontmoedig
de keuze voor bepaalde
specialismen niet langer
Artsen zijn veelal zeer gemotiveerde mensen en kiezen hun discipline dan ook
liefst louter in functie van hun interesse.
De verschillen inzake inkomen versus
werkdruk tussen disciplines zijn echter
momenteel zo hoog, dat ze demotiverend
werken bij de keuze-optie voor verschillende belangrijke ziekenhuisdisciplines.
Om de scheefgegroeide verdeling van de
honoraria terug recht te trekken is een
graduele herijking van de nomenclatuur
noodzakelijk. De herwaardering van de
intellectuele interventies ten opzichte
van de technische interventies is al jarenlang een aandachtspunt. Dit heeft tot heden echter niet geresulteerd in een inkomensspanning tussen specialismen die
gebaseerd is op objectieve verschillen,
zoals de noodzakelijke aanwezigheid, de
mate van verantwoordelijkheid, de consequenties van beslissingen en handelingen, de loopbaanduur in functie van
fysieke mogelijkheden (o.a. behoud van
handvaardigheid) en de breedte van terreinkennis (omdat dit de noodzakelijke
studietijd bepaalt om bij te blijven in zijn
domein).

Aanbeveling 4: de zorgnood
moet worden opgevangen op
het meest geschikte niveau
De stijgende wachtbelasting in ziekenhuizen kan ook deels worden verminderd
als de eerstelijnsproblematiek ‘s nachts
en in de weekends beter wordt opgevangen door de eerste lijn zelf. Dit kan bijvoorbeeld via een verdere toename van
het aantal huisartsenwachtposten. Er
moet ook een oplossing gevonden worden voor de verschillen in kostprijs voor
de patiënt. Een spoedconsultatie kost ‘s
nachts minder dan de huisarts te consulteren. Het is belangrijk dat iedereen meer

geresponsabiliseerd en gesensibiliseerd
wordt door zijn ziekenfonds: kiezen voor
de spoed vanuit comfortoverwegingen
(“dan moeten we niet wachten en alles
gebeurt in één keer”) berokkent de echte
spoedpatiënten nadeel.

Aanbeveling 5: stimulerende
maatregelen voor huisartsen
uitbreiden naar knelpuntspecialismen
Stimulerende maatregelen voor startende ‘knelpunt-ziekenhuisspecialisten’
zijn wenselijk. In probleemgebieden met
hoge wachtbelasting (bv. ruraal gelegen
ziekenhuizen) kan men bijvoorbeeld initiatieven opzetten in de lijn van de Impulseo I-regeling voor huisartsen. Ook een
betere ondersteuning van de knelpuntspecialisten zou voorzien kunnen worden, waarbij deze specialisten een extra
forfaitaire ondersteuning ontvangen voor
de ziekenhuispraktijken conform de Impulseo II-regeling.

Aanbeveling 6: maak werk
van een boeiende jobinhoud
De jobinhoud van artsen moet inhoudelijk geherwaardeerd worden. Het immense tijdverlies door administratieve
verplichtingen moet stoppen. De zorgverleners moeten zorg verlenen. Papierwerk moet worden afgebouwd. De strikt
noodzakelijke kwaliteitsregistraties en
echt essentiële documenten dienen door
elektronische hulpmiddelen en administratief personeel te worden overgenomen. Let wel, er mag zeker geen extra administratieve druk verschuiven naar de
verpleging, die nu al zwaar is getroffen.
Ook de mogelijkheid om zich verder te
verdiepen in bepaalde subspecialismen
moet gefaciliteerd worden door de zorg
meer in een netwerkverband te organiseren over de afdelingen en zelfs over de
verschillende ziekenhuizen heen. Een
betere teamwerking – zowel multidisciplinair in het eigen ziekenhuis als met
andere ziekenhuizen, met de derde en de
eerste lijn en met de geestelijke gezondheidszorg – is erg belangrijk om meer
steun te verkrijgen van collega’s bij de
vele moeilijke beslissingen die een arts
moet maken.

Aanbeveling 7: maak werk
van een goede work-life
balans
Aangezien de zorg steeds complexer
wordt door sterk stijgende multipathologie en de maatschappelijke drang naar
ultra-efficiëntie, zullen de zorgverleners
en zorgvoorzieningen zich meer als collega’s dan als concurrenten moeten gaan
opstellen. Om een goede work-life balans
naar de toekomst toe veilig te stellen, is
een solidaire inspanning (o.a. inzake
wachtbelasting) en een uitgeklaarde
functieverdeling tussen alle zorgverleners en zorgvoorzieningen op basis van
hun expertises en mogelijkheden nodig.
Ook voor de patiënt moet dit duidelijk
zijn. Daartoe moet de financiële aansturing vanuit de overheid veel meer rekening houden met de meerwaarde van
samenwerking en moet ze het uitwerken
van functioneel performante netwerken
stimuleren. Goed georganiseerde netwerken en daarop afgestemde nieuwe zorgmodellen moeten er ook in slagen om de
werkdruk naar omlaag te halen. In deze
nieuwe zorgmodellen dient meteen ook
een oplossing gezocht te worden voor de
rol van assistenten in de wachtinvulling
in vele ziekenhuizen. Door de Europese
richtlijn over arbeidstijd zullen de specialisten die zelf steeds vaker moeten opnemen. Het is daarbij cruciaal dat zowel
voor de assistenten als voor de specialisten de work-life balans goed zit. Tot slot
moeten ziekenhuizen en artsen ook intenser samenwerken om hindernissen aan te
pakken die een passend loopbaanbeleid
in de weg staan, zodat de combinatie van
gezin en werk wordt vergemakkelijkt.
JP

De volledige nota over het
tekort in sommige artsen
disciplines en aanbevelingen
voor oplossingen vindt u op
www.zorgnetvlaanderen.be.
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Nieuwe campagne voor een correcte beeldvorming over geestelijke gezondheid

GGZ

Jef Van Holsbeke: “Er zijn de voorbije jaren al
mooie dingen gerealiseerd, maar er is meer
nodig. Uiteindelijk willen we het gedrag van
mensen bijsturen. Wij willen dat mensen en
buurten openstaan en begrip hebben voor
medemensen die kampen met geestelijke
gezondheidsproblemen. Wij willen dat de
maatschappij patiënten en ex-patiënten kansen
geeft en ze niet stigmatiseert.”

“We zijn toe aan een volgende stap”
De voorbije jaren is door verschillende organisaties en initiatieven al prachtig werk geleverd
voor een meer correcte beeldvorming over geestelijke gezondheid. Maar al is het brede
publiek nu beter op de hoogte dan vroeger, toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel.
Het uiteindelijke doel is immers niet informeren, maar wel gedragsverandering verkrijgen.
En dat bereik je niet zomaar. Daarom bundelen diverse actoren de krachten. Naast brede
mediacampagnes zal ook sterk worden ingezet op een ontmoetingsstrategie. Jef Van Holsbeke,
sectorcoördinator GGZ van Zorgnet Vlaanderen geeft tekst en uitleg.
“Een tiental jaren geleden zijn in vele
voorzieningen en diensten van de geestelijke gezondheidszorg spontaan initiatieven ontstaan om de beeldvorming
over geestelijke gezondheidszorg bij te
sturen”, vertelt Jef Van Holsbeke. “Velen
voelden de nood om beter te communiceren over de doelgroepen, wat we voor
hen kunnen doen, hoe het eraan toegaat in de zorg en welke resultaten men
mag verwachten. Tegelijk wilden we de
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maatschappij sensibiliseren om mee
zorg te dragen voor mensen met GGZproblemen. Als we willen dat mensen
zich na een behandeling terug optimaal
kunnen integreren in de samenleving,
dan moeten we de samenleving daarop
voorbereiden. De familie, de buurt, de
wijk, het dorp, de stad spelen hierin een
grote rol. Naast meer klassieke initiatieven als opendeurdagen, lezingen en
filmvoorstellingen, kwamen er met de

jaren ook meer creatieve en interactieve
evenementen, waarin kunst en sport als
medium gebruikt werden om beter inzicht te geven in de mogelijkheden en
de beperkingen van mensen met GGZproblemen. Een van deze initiatieven
ontstond in Sint-Annendael in Diest, onder impuls van hoofdverpleegkundige
Marc Hellinckx, vanuit een reeks lokale
culturele en muzikale activiteiten. Cera
steunde van meet af aan deze projecten,

niet alleen financieel maar ook met de
inzet van zijn duizenden vennoten.
In 2005 en mede op vraag van Cera, leek
het aangewezen om al die verschillende

activiteiten

Een Te Gek najaar 2011
De eerste initiatieven vinden al
de komende weken en maanden
plaats. Op Canvas loopt vanaf 4 oktober een zesdelige reeks onder de
titel ‘Te Gek’ en rond dezelfde tijd
trekt de Te Gek!? Karavaan door
ons land.
De eerste aflevering van de Canvasreeks ‘Te Gek’ zal te zien zijn op dinsdag 4 oktober. Presentatrice Annick
Ruyts maakt een reis door Vlaanderen
die tegelijk een reis door ons hoofd
zal zijn. Ze gaat langs bij psychiaters
en psychologen die de vinger aan de
pols houden van ons psychische welzijn. Maar ze legt ook haar oor te luisteren bij ‘ervaringsdeskundigen’ die
haar getuige laten zijn van hun eigen
verhaal.
Karavaan
De Te Gek!? Karavaan doet in oktober
alle Vlaamse provinciehoofdsteden
aan, met als expliciete oproep: ‘Doe
toch normaal over geestelijke gezondheid’. De Karavaan start met een optocht, gevolgd door een openluchthappening met De Laatste Showband
en tal van artiesten. De presentatie is
in handen van Kristien Hemmerechts.
Jeroen Meus zorgt voor de soep. Op
een uitgebreide geestelijke gezondheidsbeurs stellen diverse organisaties uit de sector zich voor. Wie actief
wil meewerken aan “de Karavaan”
en een eigen bijdrage wil leveren kan
zich aanmelden via info@tegek.be.
Agenda
— Woensdag 5 oktober: Groenplaats,
Antwerpen om 14 uur
— Donderdag 6 oktober:
Ladeuzeplein, Leuven om 16 uur
— Vrijdag 7 oktober: Markt,
Brugge om 16 uur
— Woensdag 12 oktober: Kolonel
Dusartplein, Hasselt om 14 uur
— Donderdag 13 oktober:
Vrijdagmarkt, Gent om 16 uur

initiatieven te bundelen, zodat ze meer
weerklank zouden krijgen en boven het
lokale niveau konden uitstijgen. Daarom
werd in de schoot van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG)
het samenwerkingsverband ‘Anders Gewoon’ opgericht. Het was een vrijwillig
samenwerkingsverband, waarin zeer
uiteenlopende projecten een plaats vonden en een nationale weerklank kregen.
Samen met de familievereniging Similes,
de patiëntenvereniging Ups en Downs,
de Werkgroep Verder voor nabestaanden
van zelfdoding participeerde Zorgnet
Vlaanderen aan dit samenwerkingsverband. In het kader van de campagne
‘Anders gewoon’ financierde Zorgnet
Vlaanderen de activiteiten van de drie
regionale coördinatoren en een specifiek
project in samenwerking met Psylos (de
sportvereniging voor psychiatrische patiënten), met het oog op meer samenwerking van de GGZ met sportclubs, gemeentelijke sportraden en lokale besturen.”

Werken aan
gedragsverandering
“Vandaag zijn we toe aan een volgende
stap”, zegt Jef Van Holsbeke. “Er zijn de
voorbije jaren al mooie dingen gerealiseerd, maar er is meer nodig. Uiteindelijk
willen we het gedrag van mensen bijsturen. Wij willen dat mensen en buurten
openstaan en begrip hebben voor medemensen die kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Wij willen dat de
maatschappij patiënten en ex-patiënten
kansen geeft en ze niet stigmatiseert. Wij
willen het taboe rond geestelijke gezondheidszorg doorbreken, niet alleen in woorden, maar ook in daden, gedrag en attitudes. Dat gaat een hele stap verder dan het
louter informeren en sensibiliseren. En
daar schieten we voorlopig nog tekort.
Het veranderen van gedrag van mensen
is bijzonder moeilijk en een werk van
lange adem. Goede informatie en sterke
mediacampagnes zijn noodzakelijk maar
niet voldoende. Om gedrag bij te sturen,
hebben we contactstrategieën nodig. We
moeten ontmoetingen stimuleren en organiseren. Alleen door mensen met elkaar in contact te brengen, kunnen we
een doorleefd en gefundeerd begrip kweken, wat noodzakelijk is voor gedragsverandering. We moeten inzetten op een
ambitieus meerjarenplan.
Bovendien sluiten we hiermee mooi aan
bij de beleidsopties van minister Jo Vandeurzen. Ook hij wil het taboe rond geestelijke gezondheidszorg verder doorbre-

ken. Het taboe is niet alleen nefast voor
de patiënt zelf, maar voor de hele maatschappij. Door het taboe blijft de drempel
om hulp te zoeken voor veel mensen te
hoog. Mensen en families die geconfronteerd worden met GGZ-problemen reageren beschaamd, hebben schuldgevoelens
en isoleren zich. Daardoor wachten ze
dikwijls te lang om de stap naar hulpverlening te zetten en escaleert het probleem
vaak jarenlang. Je kan het vergelijken
met het taboe dat veertig jaar geleden op
kanker rustte. Toen durfden mensen nauwelijks het woord kanker uitspreken. En
ook daar zagen we dat mensen veel te lang
wachtten om zich te laten behandelen.
Gelukkig is dat met veel campagnes en
preventiewerk ondertussen bijgestuurd.
Mensen moeten ertoe aangespoord worden om ook een GGZ-probleem snel te
(h)erkennen als het zich voordoet, om het
te benoemen en bespreekbaar te maken,
bijvoorbeeld bij de huisarts. Zo kunnen we
aan vroegdetectie doen en mensen helpen
vóór een probleem blijvende gezondheidsschade veroorzaakt. Op die manier kunnen we veel onheil voorkomen.”

Meerjarenplan
“Om dit op een gestructureerde manier
aan te pakken, volstaat het open samenwerkingsverband van ‘Anders Gewoon’
niet meer”, zegt Jef Van Holsbeke. “Dat
besef leeft bij alle betrokken verenigingen en initiatiefnemers. We hebben nood
aan een hechtere structuur en een uitgetekende strategie. Onder impuls van de
overheid en mee op aansturen van Cera
is daarom beslist om alle betrokkenen
samen te brengen in een stuurgroep. Met
de professionele hulp van een communicatiebureau werd een programma- en
campagneplan uitgedokterd, met een heldere strategie en een gezamenlijke planning. Naast acties voor het ruime publiek,
komen er ook programma’s voor specifieke doelgroepen. In overleg met SintAnnendael en de VVGG is ervoor gekozen
om de naam Te Gek!? te gebruiken in de publieksgerichte campagnes. Zorgnet Vlaanderen, de familievereniging Similes en de
patiëntenvereniging Ups&Downs hebben
hun volle medewerking toegezegd aan de
realisatie van dit globale programma. Ook
andere verenigingen van binnen en buiten
de GGZ zullen zich kunnen inzetten voor de
realisatie van de doelstellingen van dit GGZbeeldvormingproject in Vlaanderen. De
eerste actie wordt de Te Gek!? Karavaan die
begin oktober alle provincies zal aandoen
en de zesdelige reeks op Canvas over geestelijke gezondheid (zie kaderstuk, red.).”.

zorgwijzer | 10

Pleidooi om platgetreden paden te verlaten

Kan een Vlaamse hospitalisatieverzekering

het verschil maken?
In het Vlaams regeerakkoord ‘Vlaanderen 2000-2014’ wordt een
Vlaamse hospitalisatieverzekering aangekondigd. Ondertussen weten
we dat we die niet vóór 2014 moeten verwachten, maar toch: wat kan
zo’n Vlaamse hospitalisatieverzekering dan inhouden, vroeg
Zorgnet Vlaanderen zich af. Welke mogelijkheden zijn er? En waar is
de patiënt het meest bij gebaat? Stafmedewerker Frederik Coussée
beet zich vast in het dossier en komt tot verrassende conclusies.

beleid

“De Vlaamse samenleving moet een solidaire samenleving zijn, ook als de budgettaire middelen schaars zijn. Om aan
de toenemende zorgvragen tegemoet te
komen, heeft de Vlaamse Regering een
zorgplan met een meerjarenprogrammatie voor een gerichte uitbreiding in
de thuiszorg, de sector van de personen
met een handicap en de jeugdzorg. Om
een krachtig en vernieuwd sociaal beleid vorm te geven, zal een basisdecreet
Vlaamse sociale bescherming tot stand
worden gebracht. De bestaande zorgverzekering, een systeem voor maximumfacturen in de thuiszorg, een Vlaamse hospitalisatieverzekering, een nieuwe regeling
voor de financiële ondersteuning van
kinderen en een nieuw systeem voor de
begrenzing van de kosten in de residentiële ouderenzorg zullen alvast onderdelen
van dit basisdecreet vormen.”
Zo staat het te lezen in het Vlaams regeerakkoord. De verwijzing naar de Vlaamse
zorgverzekering geeft alvast reden tot
optimisme, want in enkele jaren tijd
heeft die haar nut al meer dan bewezen.
Dankzij de zorgverzekering hoeven veel
bewoners van een woonzorgcentrum niet
langer aan te kloppen bij het OCMW. De
zorgverzekering maakt dus wel degelijk
het verschil.

Frederik Coussée: “De terugbetaling van
medische kosten van patiënten kan geen
deel uitmaken van een nieuwe Vlaamse
hospitalisatieverzekering. Die zal moeten
gaan over de terugbetaling van niet-medische
kosten. Kan de Vlaamse regering dan niet
beter de platgetreden paden van de klassieke
hospitalisatieverzekering verlaten? Er zijn
voldoende zinvolle alternatieven!”
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Kan ook een Vlaamse hospitalisatieverzekering het verschil maken? In een
conceptnota van de Vlaamse regering
luidt het dat het om een basishospitalisatieverzekering gaat die voor iedereen
betaalbaar is en die alleen kosten van
een opname in een tweepersoonskamer
dekt. De hospitalisatieverzekering moet
vooral de meest kwetsbare doelgroepen
extra beschermen. Bovendien mag de
verzekering de kosten van een opname in
het ziekenhuis niet opdrijven en moet een
dubbele verzekering voor dezelfde kosten
zo veel mogelijk worden vermeden. Dat
laatste zou immers het geval kunnen zijn
bij Vlamingen die een klassieke hospitalisatieverzekering hebben en bijkomend
zouden kunnen genieten van de Vlaamse
hospitalisatieverzekering. De regering wil
van meet af aan ook de kosten van deze
verzekering beheersen. Ze wil hierover
afspraken maken met de ziekenfondsen,
de artsen, de ziekenhuizen en de private
verzekeraars.
De Vlaamse hospitalisatieverzekering
zou kaderen binnen de Vlaamse bevoegdheid voor bijstand aan personen. Ze wil
op geen enkele wijze afbreuk doen aan

de verplichte ziekteverzekering, die overigens een federale bevoegdheid is. De
terugbetaling van medische kosten van
patiënten kan dus alvast geen deel uitmaken van een nieuwe Vlaamse hospitalisatieverzekering. Het zal moeten gaan
over de terugbetaling van niet-medische
kosten. Welke kosten komen dan eventueel in aanmerking?
De belangrijkste kostenposten op de
ziekenhuisfactuur zijn het persoonlijke
aandeel in de ligdagprijs (het remgeld),
de geneesmiddelen, de gebruiksmaterialen, implantaten en materialen, erelonen, kamersupplementen en diverse kosten (voor tv, telefoon, ziekenvervoer…).
De meeste kosten hebben duidelijk een
medisch karakter. Alleen over de kamersupplementen en de diverse kosten bestaat geen discussie dat dit niet-medische
kosten zijn. Het remgeld en de ereloonsupplementen zijn twijfelgevallen. Maar
aangezien de Vlaamse hospitalisatieverzekering alleen voor een opname in een
tweepersoonskamer tussenkomt en ereloonsupplementen in tweepersoonskamers alleen door niet-geconventioneerde
artsen aangerekend mogen worden, kan

dat niet ook de bedoeling zijn. Met andere
woorden: de medische aard van de kosten op de patiëntenfactuur beperkt duidelijk de mogelijkheden tot tussenkomst
vanuit de Vlaamse hospitalisatieverzekering, aangezien die zich moet beperken
tot tussenkomst bij niet-medische kosten.

Nieuwe paden verkennen
Kan de Vlaamse regering dan niet beter
de platgetreden paden van de klassieke
hospitalisatieverzekering verlaten? Er
zijn voldoende zinvolle alternatieven! Zo
zien we dat patiënten veel sneller uit het
ziekenhuis worden ontslagen dan vroeger. De stimuli vanuit de overheid hebben hier duidelijk gewerkt. Voor jonge en
gezonde patiënten vormt die kortere verblijfsduur meestal geen probleem. Als het
nodig is, kan er immers nog altijd thuisverpleging worden ingeschakeld. Maar
voor de oudere en chronische patiënten
leidt de kortere verblijfsduur wel degelijk
tot problematische situaties. Deze mensen zijn vaak “te goed” om nog in het
ziekenhuis te blijven (aangezien de acute
fase van het genezingsproces achter de

De markt van de hospitalisatieverzekeringen

Concurrentievoordeel ziekenfondsen bijna afgelopen
De markt van de hospitalisatieverzekeringen is een kluwen waarin geen kat haar
jongen terugvindt. Om te beginnen zijn er
twee soorten aanbieders: de private verzekeraars en de ziekenfondsen. Ziekenfondsen bieden hun aanvullende hospitalisatieverzekering alleen aan hun leden
aan, die ook bij hen zijn aangesloten voor
de verplichte ziekteverzekering. Private
verzekeraars verkopen hun producten
aan iedereen die bereid is de premie te
betalen. Daarnaast is er een onderscheid
tussen individuele en collectieve polissen, meestal via de werkgever.
Op dit ogenblik hebben bijna acht miljoen
Belgen een hospitalisatieverzekering. 2,6
miljoen Belgen hebben een aanvullende
ziekteverzekering bij hun ziekenfonds.

Bijna 5,2 miljoen Belgen zijn verzekerd bij
een private verzekeraar, van wie 3,6 miljoen via een collectieve polis.
Opvallend is dat de private sector het
moeilijk heeft om de hospitalisatieverzekeringen winstgevend te houden of te
maken, terwijl de ziekenfondsen er wel
in slagen om mooie winsten te maken op
hun aanvullende verzekeringen: in 2006
13,8 miljoen euro winst, in 2007 8,6 miljoen euro winst en in 2008 bijna 40 miljoen euro winst.
Private verzekeraars en ziekenfondsen
vallen dan ook onder een wettelijk kader.
Een aantal regels zorgt tot vandaag voor
concurrentievervalsing, in die mate dat
Assuralia in 2006 een klacht indiende bij

de Europese Commissie en in 2008 over
de hele lijn gelijk kreeg. Daardoor gaan
op 1 januari 2012 een aantal ingrijpende
hervormingen in. Doorn in het oog van de
private verzekeraars waren onder meer
de verschillende vereisten naar minimale
reserves, solvabiliteit, waarborgfondsen
en de vorming van personeelsleden, die
voor private aanbieders veel strenger waren dan voor de ziekenfondsen. Bovendien waren de ziekenfondsen ook vrijgesteld van een premietaks van 9,25%.
Maar aan deze concurrentievoordelen
voor de ziekenfondsen komt dus op 1 januari 2012 een einde. Ziekenfondsen zullen voor de hospitalisatieverzekeringen
een aparte rechtspersoon moeten oprichten, met name een ‘maatschappij voor
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rug is), maar “te zwak” om zelfstandig
thuis verder te revalideren of terug op
krachten te komen.

van een eigen of gehuurde woning immers doorlopen, waardoor de patiënt
zowel de woonkost van de eigen woning
als die van het verblijf in de voorziening
moet dragen. In bepaalde gevallen kan
die dubbele kost zwaar doorwegen en
ertoe leiden dat patiënten in de armoede
terechtkomen.

Deze vooral oudere mensen komen vaak
in een aangepaste zorgvorm terecht
vooraleer ze naar huis kunnen terugkeren. Dat kan een verpleeghuis of een herstelverblijf zijn. Zou het geen goed idee
zijn als de Vlaamse hospitalisatieverzekering hierin zou tussenkomen? Bijvoorbeeld voor de niet-medische kosten, de
verblijfskosten vooral. Op die manier
zou de Vlaamse hospitalisatieverzekering een antwoord bieden op de veelgehoorde vraag naar ‘verlengde zorg in een
residentiële setting’. Bovendien wordt zo
een kader geschapen om de overgangsperiode tussen het ontslag uit het ziekenhuis en de thuiskomst op een voor
de patiënt veilige en aangename wijze te
overbruggen.

Adviesraad op dezelfde lijn

Een andere niet-medische kost die de
Vlaamse hospitalisatieverzekering (gedeeltelijk) op zich zou kunnen nemen,
zijn de dubbele woonkosten van chronisch of langdurig zieken. Tijdens een
opname blijven een aantal vaste kosten

Ook de Strategische Adviesraad voor
het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid (SARWGG) heeft vragen bij
een Vlaamse hospitalisatieverzekering.
De SARWGG trekt de relevantie van het
plan in twijfel, omdat de ziekenhuis-

Géén goed idee is dan weer dat een
Vlaamse hospitalisatieverzekering een
vehikel zou worden om wellness en fitness te subsidiëren in het kader van een
gezonde lifestyle. Dat soort subsidies zou
immers op flagrante wijze voorbijgaan
aan de noden van de zwaarst zorgbehoevenden die vaak nog moeilijk de eindjes
aan elkaar kunnen knopen. First things
first, met andere woorden.

opname in een tweepersoonskamer al
beter betaalbaar werd gemaakt dankzij
de maximumfactuur en het verbod op
kamersupplementen in tweepersoonskamers. Bovendien zou een Vlaamse hospitalisatieverzekering kosteninducerend
kunnen zijn, omdat ze zorgverstrekkers
de kans biedt extra kosten te factureren
zonder dat de patiënt die zelf hoeft te betalen. De Adviesraad raadt de Vlaamse
regering af om zelf een product uit te werken, maar pleit ervoor dat de wettelijke
voorwaarden voor het aanbieden van
hospitalisatieverzekeringen strenger zouden worden, zodat meer burgers kunnen
toetreden. Daarnaast vraagt de raad dat er
voorrang wordt gegeven aan patiënten en
cliënten in voorzieningen en zorgvormen
voor chronische, cyclische en langdurige
zorg. Zij zijn immers het eerste slachtoffer van problemen met de betaalbaarheid
van de zorg.
FC
Het volledige dossier ‘Hospitalisatie
verzekeringen doorgelicht’ vindt u op
www.zorgnetvlaanderen.be.

De Beste Koop

Grote verschillen tussen hospitalisatieverzekeringen
onderlinge bijstand’ of een ‘verzekerings-MOB’. Het betreft een nieuw
soort rechtspersoon die speciaal hiervoor werd gecreëerd. Deze nieuwe
maatschappijen zullen de verschillende wetten moeten naleven die van
toepassing zijn op de commerciële
verzekeringsondernemingen. In principe zijn de ziekenfondsen voortaan
dus ook onderhevig aan de premietaks van 9,25%. Verzekeraars kunnen
alleen aan deze taks ontsnappen als
zij een verzekering aanbieden met
een ‘hoog niveau van bescherming’.
Zo’n ziekteverzekering moet onder
meer toegankelijk zijn tot de leeftijd
van minstens 65 jaar en de kosten
dekken voor de zorgen van een vooraf
bestaande ziekte of aandoening.
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Eind 2009 publiceerde Budget & Recht
een vergelijkende studie over een aantal
belangrijke hospitalisatieverzekeringen.
Zowel de verzekeringen van private aanbieders als van de ziekenfondsen werden
tegen het licht gehouden. De onderzoekers vergeleken alle polissen op 47 essentiële kenmerken. Collectieve polissen
werden buiten beschouwing gelaten.
Budget & Recht kwam toen tot de conclusie dat de beste contracten worden aangeboden door AG Insurance, de Onafhankelijke Ziekenfondsen (Hospitalia Plus)
en DKV. Werd ook rekening gehouden
met de hoogte van de premies, dan was
Hospitalia Plus de beste van de klas.
De studie toonde duidelijk aan dat er
grote verschillen zijn tussen de hospitalisatieverzekeringen. De juiste verzekering

kiezen is dan ook geen eenvoudige opdracht.
De verschillende polissen dekken een verschillende lading. Elementen die vaak verschillen zijn onder meer:
— de omvang van de dekking
— dekking van langdurige psychiatrische
of chronische opnamen
— dekking van implantaten,
medische materialen
— de hoogte van de waarborg
en de franchise
— beperkingen op tussenkomst
in ereloonsupplementen
— het uitsluiten van bepaalde risico’s
(suïcide, oorlog, natuurramp).
Veel mensen met een hospitalisatieverzekering
hebben dan ook een vals gevoel van veiligheid
en weten in realiteit dikwijls niet welke dekking hun verzekering verleent en welke niet.

Volksvertegenwoordiger Sonja Becq: “Op het terrein moeten betere
afspraken worden gemaakt tussen hulpverleners, justitie en politie.
De banden moeten nauwer worden aangehaald en good practices
moeten worden gedeeld. Iedereen is daar vragende partij voor.

meldingsplicht

Schuldig verzuim
uit wetsvoorstel gehaald

Een nieuw wetsvoorstel biedt slachtoffers van seksueel misbruik een betere bescherming.
Eén van de nieuwe elementen is dat hulpverleners – onder wie ook artsen, verpleegkundigen
en vroedvrouwen – sneller seksueel misbruik kunnen melden zonder hun beroepsgeheim te
schenden. Meteen ontstond bij sommigen de vrees voor vervolging voor schuldig verzuim als
een situatie niet of te laat was gemeld. Daarvan is in het uiteindelijk gestemde wetsvoorstel
geen sprake, verzekert CD&V-volksvertegenwoordiger Sonja Becq.
“De ervaring in de Bijzondere Commissie Seksueel Misbruik heeft geleerd dat
het moeilijk blijft voor slachtoffers om
met hun verhaal naar buiten te komen”,
vertelt Sonja Becq. “Pas na het losbarsten
van de zaak Vangheluwe hebben veel
mensen de moed gevonden om te spreken. Veel van die mensen durven pas de
stap naar de hulverlening te zetten, als ze
de zekerheid hebben dat hun verhaal vertrouwelijk blijft. Dat zie je ook bij slachtoffers van een verkrachting. Hulp zoeken
is één ding, een juridisch proces aangaan
is nog iets anders. Dan moet je als slachtoffer met bewijzen voor de dag komen,
wat niet altijd simpel is. En tegenover
jou staat een tegenpartij, die er alles aan
doet om jouw verhaal onderuit te halen.
Dat kan frustratie en pijn teweegbrengen,
zodat je als slachtoffer een tweede keer
gekwetst dreigt te worden.”

“De discussie over beroepsgeheim
versus meldingsplicht is complex”,
zegt Sonja Becq. “Met theoretische
beschouwingen alleen kom je er niet.
Ik heb zelf ervaring als vrijwilliger in
het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
in Vilvoorde en ik weet hoe moeilijk
het soms ligt om de grens te bepalen.
Waar houdt het beroepsgeheim op en
waar moet je het gerecht inschakelen?
Uiteraard willen hulpverleners er alles
aan doen opdat het misbruik niet nog
meer slachtoffers zou kunnen maken.
Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat
slachtoffers de kans krijgen om hun
trauma te verwerken en dat de dader
professioneel begeleid wordt om verder onheil te voorkomen. En bij dat
alles mag je in principe de vertrouwelijkheid niet schenden. Dat is een bijzonder delicaat evenwicht.”

“Hulpverleners staan in een moeilijke positie. Als ze alles moeten melden, is een
vertrouwensrelatie onmogelijk. Als ze zelf
moeten oordelen, leg je een grote verantwoordelijkheid op hun schouders. Eerst
was in het nieuwe wetsvoorstel sprake
van schuldig verzuim als achteraf bleek
dat een niet gemeld geval wel gemeld had
moeten worden. Dat zou als een zwaard
van Damocles boven het hoofd van elke
hulpverlener hangen. Zo maak je hulpverlening onmogelijk. Wij hebben ervoor
geijverd om die notie schuldig verzuim
uit de wet te halen, en daarin zijn we geslaagd. Op het terrein moeten wel betere
afspraken worden gemaakt tussen hulpverleners, justitie en politie. De banden
moeten nauwer worden aangehaald en
good practices moeten worden gedeeld.
Iedereen is daar vragende partij voor.
Want nu hebben hulpverleners vaak het
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Sonja Becq over de complexe discussie over beroepsgeheim
versus meldingsplicht bij seksueel misbruik

“Trots op Vlaamse zorgverzekering”
Sonja Becq lag tien jaar geleden mee aan
de basis van de Vlaamse zorgverzekering.
“Ik ben er nog altijd trots op”, zegt Sonja
Becq. “Ik was toen nog een groentje in
de politiek en vast van plan om het verschil te maken. En we hebben een stukje
geschiedenis geschreven. Ik ben vooral
blij dat we vandaag kunnen vaststellen
dat de zorgverzekering wel degelijk helpt.
Voor veel mensen maakt de zorgverzekering het verschil tussen wel of niet hoeven aan te kloppen bij het OCMW. Meer
mensen dan vroeger slagen er dankzij de
zorgverzekering in om de touwtjes aan
elkaar te knopen. Ook het principe om
andere financiële bronnen aan te boren
dan alleen de ziekteverzekering, is een
cruciale stap. Mensen zijn bereid om iets
meer te betalen, als ze maar zeker weten

dat hun bijdrage goed besteed wordt. Solidariteit wordt een stuk gemakkelijker
als mensen de meerwaarde zien. En dat
is met de Vlaamse zorgverzekering goed
gelukt.”
Sinds 2006 is Sonja Becq OCMW-voorzitter in Meise. “Die ervaring versterkt mijn
werk als politica”, zegt Becq. “Het maakt
het allemaal veel concreter. Ik besef beter
dan vroeger dat je hulp en zorg actief moet
aanbieden. Veel mensen die hulp en zorg
nodig hebben, staan immers weigerachtig
tegenover elke vorm van hulp. Soms uit
onwetendheid, soms uit schaamte, soms
door negatieve ervaringen of vooroordelen. Je moet ze echt actief gaan opsporen
en overtuigen om zich te laten helpen. Er
bestaat nog zoveel verdoken leed en el-

lende. Schrijnende toestanden soms,
en vaak niet simpel op te lossen. Er is
ook nog heel wat werk aan de winkel
rond beeldvorming. Sommige ouderen willen bijvoorbeeld liever niet dat
het busje met de maaltijdbedeling
van het OCMW voor hun deur stopt.
Uit schaamte. Daarom is het zo belangrijk dat een OCMW een diversiteit
van taken op zich neemt, zodat het
af geraakt van zijn stempel van ‘hulp
aan armen’. OCMW’s doen vandaag
zoveel meer! En we zien gelukkig ook
heel vaak mooie dingen. Mensen die
het voor elkaar opnemen. Die elkaar
helpen, bescheiden en anoniem. Ook
daar moeten we oog voor blijven hebben. Het is niet allemaal kommer en
kwel.”

Beroepsgeheim en spreekrecht bij seksueel misbruik
Vroeger
Hulpverleners zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, maar hebben spreekrecht:
— als het slachtoffer minderjarig is
— als het slachtoffer zelf het misbruik
heeft gemeld of als de hulpverlener
het slachtoffer zelf heeft onderzocht
— als er voor het slachtoffer nog een ernstig en dreigend gevaar bestaat
— en hij deze integriteit niet zelf of met
behulp van anderen kan beschermen.

Nieuw
De nieuwe wet geeft professionele hulpverleners bijkomend ook spreekrecht:
— als het slachtoffer een kwetsbare volwassene is
— als de melding door de dader of door
een derde gebeurt
— als er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere
minderjarigen of kwetsbare personen
het slachtoffer worden van seksueel
misbruik
— en hij deze integriteit niet zelf of met
behulp van anderen kan beschermen.

In het nieuwe wetsvoorstel is geen
sprake van een uitbreiding van het
principe van schuldig verzuim en dus
ook niet van een meldingsplicht. De
wet verwijst wel naar het bestaande
artikel 422bis, dat schuldig verzuim
strafbaar maakt bij het niet ingrijpen
in geval van “onmiddellijk dreigend
groot gevaar”. Hieraan verandert dus
niets.

gevoel dat ze tekortschieten, net omdat er
zo weinig manoeuvreerruimte is.”

meldingen gebeuren door hulpverleners
(46,3%). Amper 12,7% van de slachtoffers
durft zelf de stap te zetten om het misbruik
te melden. Dat wijst nog maar eens op de
centrale rol en de grote verantwoordelijkheid van de hulpverleners.”

bieden. Het maken van die procedures
wordt een goede leerschool. Want er zijn
veel instanties bij betrokken. Neem nu
het onderwijs of de kinderopvang. In een
samenleving waar buren minder contact
hebben met elkaar, groeit het belang van
sociale controle in de kinderopvang, op
school en in jeugdverenigingen. Die mensen krijgen een extra verantwoordelijkheid, waarvoor ze eigenlijk niet opgeleid
zijn. Velen weten bijvoorbeeld niet eens
van het bestaan van de CAW’s af. Er is
veel zorgaanbod in onze maatschappij,
maar de bekendmaking en de samenwerking kunnen nog een stuk beter. Dat besef
groeit bij iedereen”, besluit Sonja Becq.

“Nieuw in het wetsvoorstel is dat de bestaande doelgroep ‘kinderen’ uitgebreid
wordt met ‘kwetsbare personen’, onder
wie ouderen of mensen met een beperking. Dat is een goede zaak. Ouderenzorg
ligt mij nauw aan het hart. Het is schrijnend dat bij ouderen steeds meer mishandeling wordt vastgesteld. Het jaarverslag
2010 van het Vlaams Meldpunt Ouderenmishandeling wijst uit dat vooral mensen boven de 70 jaar een verhoogd risico
lopen. In 84% van de gevallen behoort
de dader tot de familiekring. De meeste
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“Het is goed dat hieraan ook in de opleidingen van hulpverleners meer aandacht
besteed wordt, zodat de mensen op het
terrein beter gewapend zijn. Er beweegt
wel wat op het werkveld. Al bleek tijdens
de zittingen van de Bijzondere Commissie
dat het bestaande spreekrecht vaak nog
onvoldoende bekend is. We hebben nood
aan procedures die voldoende houvast

Ethisch advies 15: ‘Etnisch-culturele diversiteit in de zorg’
ethiek

“Zorgvoorzieningen kunnen

van elkaar leren”
Prikkels van diverse culturen, nationaliteiten en religies kleuren de zorgverlening. Hoe kan je
hierop een gepast ethisch antwoord bieden, met respect voor ieders eigenheid? De Commissie
voor Ethiek van Zorgnet Vlaanderen kreeg diverse vragen uit het werkveld en besloot er een
ethisch advies aan te wijden. “Zo willen we handvatten aanreiken om een ethisch gedragen
cultuursensitieve zorg te bieden. Bovendien willen we een constructieve boodschap brengen
zonder de moeilijke kwesties uit de weg te gaan”, vertelt stafmedewerker Yvonne Denier.

De basisvraag is: hoe kunnen zorgvoorzieningen ethisch goede zorg verlenen
wanneer het op etnisch-cultureel vlak
soms erg moeilijk en complex is? Wat
vraagt de ethiek in zulke situaties? De
praktische voorbeelden zijn legio.
— Wat is de beste manier van handelen
wanneer een man niet wil dat zijn
echtgenote wordt behandeld door een
mannelijke arts?

— Wat wanneer de bezoekregeling niet
wordt gerespecteerd?
— Hoe gaan we om met religieus geïnspireerde verzoeken over voeding (koosjer, halal...)?
— Kunnen we een hoofddoek toelaten bij
ons zorgpersoneel?
— Hoe reageren we best wanneer onze
bewoners zich racistisch gedragen?
De Commissie voor Ethiek van Zorgnet
Vlaanderen heeft zich bijna twee jaar

lang intensief gebogen over dergelijke
vragen. Langdurige en diepgaande besprekingen van dat vraagstuk leidden tot
Ethisch Advies 15 ‘Goede zorg bij etnischculturele diversiteit’. Stafmedewerker
Yvonne Denier leidde het geheel in goede
banen. “Met het advies hopen we een
constructieve bijdrage te leveren aan het
maatschappelijke debat door een ethisch
gefundeerde ondersteuning te bieden
aan alle mensen die vragen hebben over
goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit. Van één ding zijn we zeker: ze zullen
bij het lezen niet bedrogen uitkomen.”
Op vrijdag 14 oktober 2011 organiseert
Zorgnet Vlaanderen een studiedag over
dit onderwerp. Daar worden ook twee
filmreportages getoond, waarin een aantal zorgvoorzieningen en vertegenwoordigers van etnisch-culturele minderheden
hun visie geven op diversiteit en de zorgpraktijk. Een team van Zorgnet Vlaanderen bezocht samen met een cameraman
Saloua Berdai van ‘de8’ en Naima Charkaoui van het Minderhedenforum. De
filmploeg nam ook een kijkje bij voorzieningen uit de drie sectoren van Zorgnet
Vlaanderen. Op deze pagina’s geven we
u alvast een voorsmaakje uit drie van de
geïnterviewde voorzieningen (AZ SintMaarten uit Mechelen-Duffel, wzc Ocura
campus Beringen en CGGZ Brussel).
CZ

Foto met dank aan AZ Sint-Maarten
Hoe kunnen we ethisch goede zorg leveren in een multiculturele context?
Zorgnet Vlaanderen reikt hiervoor handvatten aan in een nieuw ethisch advies.

U vindt het ethisch advies op www.
zorgnetvlaanderen.be (rubriek ‘Publicaties’). Inschrijven voor de studiedag op 14
oktober kan via www.zorgnetvlaanderen.be
(rubriek ‘Onze opleidingen’).
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Praktijkvoorbeeld 1 –
CGGZ Brussel

Praktijkvoorbeeld 2 –
wzc Ocura Beringen

Praktijkvoorbeeld 3 –
AZ Sint-Maarten Mechelen

“Ga de confrontatie,
de ontmoeting aan”

“Samen op pad
naar zorg op maat”

“Samen een
hoofddoek ontworpen”

Stefaan Plysier van het steunpunt
Cultuursensitieve Zorg CGGZ Brussel
komt dagelijks in contact met tal van
culturen, nationaliteiten en religies.
Voor hem behelst cultuursensitieve
zorg méér dan de psychische, sociale en lichamelijke dimensies: “Ook
de culturele dimensie is van cruciaal
belang. Als hulpverlener moet je je
er bewust van worden dat de manier
waarop je naar zorg en ziekte kijkt,
cultureel bepaald is. En dat er dus
meerdere manieren zijn om een ziekte te benaderen. Vaak zie je dat het
beeld dat een professionele zorgverstrekker en de cliënt hebben van een
ziekte, niet dezelfde is.” Voor Stefaan
Plysier komt het er dus op aan de confrontatie − hoewel hij dat woord liever
niet in de mond neemt om zijn negatieve bijklank – aan te gaan. “Je moet
eigenlijk zoeken naar wat het mentale
lijden is van de persoon tegenover je,
naar hoe hij dat begrijpt en hoe je dat
zelf beschouwt. De uitdaging is elkaar
hierin te vinden en te verstaan.”

Wzc Ocura gaat voor goede zorg op
maat. Rekening houden met ieders
achtergrond hoort daarbij. Alles begint bij een goed opnamebeleid, zo
blijkt. “Een goede intake is cruciaal,
waarbij je nagaat welke zorgbehoeften en zorgvragen er zijn. Wij proberen daar dan zo goed mogelijk op in
te spelen. Denk aan de maaltijdzorg:
voor onze Italiaanse bewoners zijn de
dagen dat er pasta geserveerd wordt
ontzettend belangrijk. Maar pasta
wordt ook door onze andere bewoners
gesmaakt”, benadrukt kwaliteitscoördinator Greta Vandevenne van wzc
Ocura campus Beringen. “Ook nemen
we contact op met de Italiaanse gemeenschap om een activiteitenkalender op te stellen, met bijvoorbeeld een
kerstviering in hun taal.”

AZ Sint-Maarten ligt vlakbij het centrum van Mechelen, in een stedelijke
context waar culturele diversiteit op
het voorplan staat. In totaal komen
er maar liefst 110 nationaliteiten over
de vloer. “Elk jaar maken we in het
ziekenhuis een actieplan met jaardoelstellingen. Eentje daarvan is dit
jaar ‘werken met diversiteit’, omdat
we merken dat dit ook op de verzorgingsvloer dagdagelijkse realiteit is in
alle facetten van de zorgverlening. Dat
vraagt hoe langer hoe meer aandacht
en betrokkenheid van het beleid”, vertelt algemeen directeur Jan Ennekens
van AZ Sint-Maarten.

Geleidelijk aan stijgt de populatie van
allochtone cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Toch vinden
zij niet altijd even gemakkelijk de weg
naar de hulpverlening. “We zoeken
daarom actief naar de populatie die
we tot nu toe nog niet bereiken. Dat
doen we via proactieve outreaching.
Dat wil zeggen dat we contact opnemen met sleutelfiguren bij wie deze
mensen zich goed voelen en onze klinische praktijk brengen naar voor hen
belangrijke sleutelplaatsen. Zo hebben
we het project MediKuregem, waar
we op doorverwijzing van de artsen
mensen van een andere origine met
psychologische en psychosociale problemen zien.”
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Dave Roosen (campusdirecteur Beringen): “We toetsen heel wat af met de
diverse gemeenschappen en we doen
vaak een beroep op onze medewerkers van andere origine. Maar als elke
zorgvoorziening dit proces opnieuw
moet doorlopen, vrees ik dat er heel
wat tijd verloren zal gaan. Het is cruciaal dat we als zorgvoorzieningen leren van elkaar en het warm water niet
telkens opnieuw gaan uitvinden.”
In Ocura is men er immers van overtuigd dat er niet alleen steeds meer
bewoners, maar ook medewerkers
van een andere afkomst zullen zijn.
Voor algemeen directeur Patrick
Siborgs is dat een enorme meerwaarde: “Zo wordt de Vlaamse of Belgische medewerker zich bewust van de
cultuurverschillen en gaat iedereen
samen op zoek naar hoe zorg op maat
te bieden aan elke bewoner. Door met
elkaar op pad te gaan, overbruggen
ze niet alleen de taal, maar beleven
ze ook samen momenten van rouw of
blijdschap.”

Daarom werkte het ziekenhuis in samenwerking met Prisma een waaier
aan initiatieven uit, zoals een steunpunt Diversiteit met een diversiteitsmedewerker per campus. Zij zijn een
luisterend oor voor medewerkers en
geven advies. “Bovendien hebben zij
een antennefunctie in het ziekenhuis.
Ze moeten een aantal aandachtspunten en gevoeligheden detecteren en die
terugkoppelen naar het beleid, zodat
we daarop kunnen inspelen”, vertelt
HR-directeur Ann Wynant. Daarnaast
biedt het ziekenhuis een opleidingssessie aan die opgezet werd met de
hulp van focusgroepen die bepaalde
noden uit de praktijk communiceerden. Via een stuurgroep houdt de directie de vinger aan de pols, samen
met de medewerkers van het steunpunt, de interculturele bemiddelaar,
de ombudsfunctionaris, de ethisch
coördinator en Prisma.
Ook heel concrete zaken worden onder
de loep genomen, zoals de mogelijkheid om een hoofddoek te dragen. Zo
had zich bij de aanwerving van een ziekenhuisapotheker een allochtone kandidate aangediend met een zeer goed
profiel. Zij wilde graag haar hoofddoek
aanhouden tijdens het werk, maar die
beantwoordde niet aan de hygiënische
voorwaarden van arbeidskledij. Daarom werkte het ziekenhuis samen met
haar en de intercultureel bemiddelaar
een nieuwe hoofddoek uit die aan ieders verwachtingen beantwoordde.

Het Centrum voor Zorgonderzoek LUCAS
nodigt directieleden en bestuursleden van
woonzorgcentra uit om zich te bezinnen
over de eigen rol en de functie
en invulling van het bestuur.

Is het bestuur van uw woonzorgcentrum

klaar voor 2021?

GPS 2021

De grote uitdagingen voor de ouderenzorg zijn bekend: een toename van meer dan een half
miljoen 80-plussers tegen 2050, een grotere diversiteit in zorgnoden en hogere verwachtingen
over de eigen gezondheidszorg. Bestuurders van woonzorgcentra zijn zich goed bewust van de
belangrijke strategische beslissingen waarvoor ze staan. Maar zijn die bestuurders er ook
klaar voor? In opdracht van Zorgnet Vlaanderen boog het Centrum voor Zorgonderzoek Lucas
(K.U.Leuven) zich over deze vraag en kwam tot een aantal opvallende vaststellingen.

Met GPS 2021 stippelt Zorgnet Vlaanderen
een nieuwe koers uit voor de ouderenzorg. Om een en ander wetenschappelijk
te onderbouwen gaf Zorgnet Vlaanderen
in juni 2010 de opdracht aan LUCAS om
onderzoek te doen naar drie facetten
van bestuur in de residentiële ouderenzorg: een karakterisering van bestuur
en bestuurders, een beschrijving van de
organisatie van woonzorgcentra en een
inventarisatie van de strategische samenwerkingsverbanden vanuit die woonzorgcentra.
De studie focust op zes thema’s van goed
bestuur:
1. naleving van wettelijke statuten, verplichtingen en formaliteiten

2. duidelijkheid en transparantie over
statuten, visie, missie, strategie en
doelstellingen
3. goed machtsevenwicht tussen bestuursorganen (taakverdeling, cumulatie)
4. samenstelling, structuur en werking
van de raad van bestuur
5. efficiënte besluitvorming
6. bewuste en actieve deelname aan het
maatschappelijk gebeuren.
In de zomer van 2010 zijn twee schriftelijke vragenlijsten verzonden naar 254 directeurs van woonzorgcentra en naar 192
voorzitters van de raad van bestuur. 84
voorzitters (44%) en 163 directeurs (64%)
namen deel aan het onderzoek.

Profiel van bestuurders
De hoofdbrok van het onderzoek gaat
over het profiel van bestuurders en de
kenmerken van bestuur. De raad van
bestuur van een woonzorgcentrum telt
gemiddeld negen leden, onder wie gemiddeld drie vrouwen. De voorzitter is
doorgaans een hoger opgeleide man
van gemiddeld 65 jaar. Opvallend: meer
dan de helft van de voorzitters zetelt in
het bestuur van minstens drie andere
organisaties. Bijna vier op de tien voorzitters had geen ervaring in de ouderenzorg bij aanvang van hun bestuursfunctie. In 28% van de organisaties vindt er
geen evaluatie plaats van de raad van
bestuur.
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LUCAS publiceert rapport over deugdelijk bestuur
Sommige organisaties hanteren een leeftijdsgrens voor bestuursleden, wat eigenlijk in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. 54% van de woonzorgcentra
heeft een strategisch beleidsplan. Eén op
de drie werkt met een vijfjarenbeleidsplan en één op de tien met een tienjarenbeleidsplan.
Schriftelijke documenten ter ondersteuning van goed bestuur zijn zelden aanwezig. In 54% is er wel een document over
bestuurdersaansprakelijkheid en in 61%
een document over de bevoegdheidsverdeling tussen directie, raad van bestuur
en algemene vergadering. Toch blijkt in
de praktijk vaak een discrepantie tussen de visie van directieleden en die van
voorzitters over de bevoegdheden. De
algemene vergadering krijgt doorgaans
weinig bevoegdheden.
Financieel beleid, personeelsbeleid en
zorgbeleid staan bij 70% van de organisaties als vaste punten op de agenda.
In 43% van de woonzorgcentra is het
uittekenen van het strategisch beleid
een vast agendapunt. Het communicatiebeleid (10%) en het vrijwilligers-

beleid (7%) staan het minst vast op de
agenda.

Deugdelijk bestuur
De meeste vzw’s (57%) bestaan uit één
woonzorgcentrum. 22% van de vzw’s telt
minstens twee woonzorgcentra, maar
zonder verticale, formele overkoepeling.
In 21% is er wel sprake van een overkoepelend formeel samenwerkingsverband.
De meeste samenwerkingsverbanden
blijken ‘horizontaal’ te zijn en hebben
dus geen formele verticale inbedding van
de vzw.
In het slothoofdstuk van het rapport
bundelt LUCAS de bevindingen in het
licht van de zes thema’s van deugdelijk
bestuur. De raden van bestuur blijken
voldoende frequent samen te komen en
er zijn meestal schriftelijke documenten
over bestuurdersaansprakelijkheid en
bevoegdheidsverdeling. Toch is er nog
een weg te gaan, volgens de onderzoekers. In de meeste organisaties groeit het
besef dat een professionalisering van het
bestuur zich opdringt om zich te wape-

Concrete aandachtspunten bij zelfevaluatie
Het rapport van LUCAS sluit af met
een lijst van concrete aandachtspunten die richtinggevend kunnen
zijn bij een zelfevaluatie:
— Bekijk met alle bestuursleden
kritisch de bestaande documenten en afspraken over belangenvermenging en privacy, over bestuurdersaansprakelijkheid en
cumulatie.
— Inventariseer de competenties
van de huidige bestuursleden,
stel een profiel op van gewenste
bestuursleden en zoek proactief
nieuwe bestuursleden met aanvullende, complementaire deskundigheden.
— Bedenk strategieën voor voldoende diversiteit en verjonging
van het bestuur.
— Experimenteer met en evalueer
het gebruik van bestuurdersvergoedingen of andere methodieken om bestuurders te motiveren.

— Organiseer vorming, opleiding
en een inlooptraject voor nieuwe
bestuursleden.
— Zoek naar flexibele formules om
bestuursleden regelmatig op de
hoogte te houden van de interne
werking en de externe ontwikkelingen: lunchcauserieën, meeleefnamiddagen, een elektronische nieuwsbrief enzovoort.
— Breek de algemene vergadering
open naar een bestuursorgaan
met grotere betrokkenheid en inspraak van alle stakeholders.
— Verlies de visie, missie en strategische beleidsvoering van de
organisatie niet uit het oog.
— Evalueer regelmatig, bij voorkeur op formele wijze, de samenstelling en werking van de raad
van bestuur en van directie en
algemene vergadering.

nen voor de toekomst. Vooral de samenstelling van de raad van bestuur en de
competenties van een aantal voorzitters
zijn concrete werkpunten.
Het thema ‘deugdelijk bestuur’ zou meer
op de agenda moeten komen, vinden de
onderzoekers, omdat hier nog meerdere
groeikansen liggen. Een verbeterde samenstelling van de raad van bestuur,
maar ook een goede en professionele
bestuurswerking zijn aangewezen. De
belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is dat het bestuur van woonzorgcentra er goed aan doet zich te bezinnen
en te reflecteren over de eigen rol en de
functie en invulling van het bestuur. “Dat
gebeurt het best door te starten met een
grondige zelfevaluatie van de eigen bestuurswerking en structuur. Het is geen
luxe om hiervoor een dag apart uit te
trekken met alle bestuursleden”, aldus
het rapport.
U vindt het volledige rapport ‘Deugdelijk
bestuur in residentiële ouderenzorg’ door
Melanie Demaerschalk en dr. Nele Spruytte
op www.zorgnetvlaanderen.be onder ‘GPS
2021’.

GPS 2021 Academie
Met GPS 2021 Academie wil Zorgnet Vlaanderen
bestuurders en directies van woonzorgvoorzieningen opleiding en kennisoverdracht op maat
aanbieden. De GPS 2021 Academie wil ook een
forum voor netwerkvorming zijn.
Thema’s, data en locaties
— At your service! Service management
voor zorgorganisaties
Woensdag 12 oktober 2011 (16 uur – 20 uur)
Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564,
1982 Elewijt
— Bouwstenen voor vraaggerichte
en vraaggestuurde zorg
Donderdag 2 februari 2012 (16 uur – 20 uur)
KBC-gebouw, Havenlaan 2, 1080 Brussel
— Sociale innovatie in de woonzorg. Nieuwe en
creatieve modellen en concepten voor een
kwaliteitsvolle en duurzame arbeidsorganisatie
in de woonzorg
Donderdag 26 april 2012 (16 uur – 20 uur)
KBC-gebouw, Havenlaan 2, 1080 Brussel
Meer informatie en inschrijvingen op
www.zorgnetvlaanderen.be onder ‘Onze opleidingen’.
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zorg en
welzijn

Interview met Frank Cuyt, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond

“Ontschotting tussen

zorg en welzijn is nodig”
Als dit artikel verschijnt, zitten de onderhandelingen over een nieuw Vlaams Intersectoraal
Akkoord voor de social profit waarschijnlijk in de eindfase. Eén van de onderhandelaars is
Frank Cuyt, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. Zorgwijzer ging met
hem praten over het op til zijnde akkoord, maar ook over de raakvlakken tussen welzijn
en zorg en de grote uitdagingen waar we met zijn allen voor staan.
“De VIA-onderhandelingen voor de social profit vinden vijfjaarlijks plaats
met de vakbonden, de werkgevers en de
Vlaamse overheid”, vertelt Frank Cuyt.
“Hier worden de sociale programmatie en
het loon- en arbeidsvoorwaarden
beleid
afgesproken voor de door Vlaanderen
gesubsidieerde sectoren van de social
profit. We hebben het onder meer over
de gezinszorg, de gehandicaptenvoorzieningen, de jeugdzorg, de kinderopvang
en de socioculturele sector. In totaal gaat
het om 107.000 voltijdse equivalenten of
ongeveer 175.000 personeelsleden.
Gezien de diversiteit aan sectoren en de
partijen aan de tafel is het logisch dat de
onderhandelingen de nodige tijd vergen.
We hebben allemaal belang bij een evenwichtig akkoord. De Vlaamse overheid
voorziet een extra budget van 210 miljoen
euro voor de komende jaren. Dat budget
moet dienen voor een uitbreiding van het
aanbod, voor meer kwaliteit en voor het
behoud van de koopkracht van de werknemers.
De uitbreiding van het aanbod is vooral
in de kinderopvang dringend nodig. Wie
vandaag een kinderwens heeft, kan zich
maar beter meteen op de wachtlijst inschrijven. Ook in de gezinszorg, de jeugdhulp en in de gehandicaptensector zijn de
noden gekend.
Het luik kwaliteit focust op de functieclassificatie in de sector, op de werkdruk
en op aangepaste managementmiddelen.
Daarnaast zijn er ook sectorale verwachtingen. Zo ijvert de gezinszorg voor een
billijke verplaatsingsvergoeding van hun
verzorgenden. Het Vlaams Welzijnsver-

bond is vragende partij voor meer managementruimte.
Om de koopkracht van de werknemers te
verzekeren, liggen meerdere voorstellen
op tafel. De vakbonden hebben een stevige eisenbundel met de klemtoon op een
volwaardige eindejaarspremie en de uitbouw van de tweede pensioenpijler. Wat
mij betreft, zijn dat terechte opties. We
moeten er immers voor zorgen dat de jobs
in zorg en welzijn voldoende aantrekkelijk blijven. Een competitief loon maakt
hiervan deel uit.”

Toenemende complexiteit
En zo zijn we meteen aanbeland bij een
van de grote uitdagingen voor het Vlaams
Welzijnsverbond voor de komende jaren.
“Het wordt niet gemakkelijk om voldoende mensen te blijven vinden”, zegt Frank
Cuyt. “De situatie in welzijn is vergelijkbaar met die in de zorg. Ook wij staan
voor de uitdagingen van de vergrijzing,
die nieuwe noden met zich meebrengt.
Tegelijk zien we de vergrijzing in ons eigen personeelsbestand. De voorbije jaren
is de leeftijdsgroep +50 in ons personeelsbestand met zowat 50% gegroeid, terwijl
de jongere leeftijdsgroep maar met 6%
gestegen is. De krapte op de arbeidsmarkt
laat zich in alle sectoren voelen, al zijn er
regionale verschillen. Verpleegkundigen
en paramedici zijn er al te weinig, maar
ook opvoeder-begeleider en begeleider
in buitenschoolse kinderopvang zijn
knelpuntberoepen. In de gehandicaptensector zijn nauwelijks nog gegradueerde verpleegkundigen te vinden. Dat
heeft te maken met de verloning, met het

imago, met de aard van het werk en met
de mindere aandacht voor de gehandicaptenzorg tijdens de opleidingen en de
stages. Alleen erg gemotiveerde verpleegkundigen kiezen bewust voor de gehandicaptenzorg of de kinderopvang. De war
for talent laat zich hier duidelijk voelen.
Samen met de VDAB, die grote inspanningen doet, werken we mee aan campagnes en voorzien we ook in specifieke
opleidingen voor de welzijnssectoren.
Ja, de raakpunten met de zorgsector zijn
legio. Meer en meer ontmoeten welzijn en
zorg elkaar op het terrein. Een mooi voorbeeld zijn de geestelijke gezondheidszorg
en de jeugdhulp die via een geïntegreerd
beleid niet langer kinderen met zeer ernstige gedragsstoornissen van de ene naar
de andere hulpvorm verwijzen.
De ‘ontschotting’ tussen de verschillende sectoren is dringend nodig. Het
project voor een integrale jeugdhulp is
hiervan een voorbeeld. Tegen 2014 wil
men komen tot één toegangspoort tot de
jeugdhulp, over alle sectoren heen. Tot
vandaag heeft elke sector zijn eigen toegangspoort. Dat bemoeilijkt het vinden
van de juiste zorg. Onder meer de ambulante geestelijke gezondheidszorg is sterk
vragende partij hiervoor. Het is goed dat
voor dit project een concrete datum in het
vooruitzicht is gesteld en dat de ambities
zijn bevestigd.
Zorg en welzijn zijn complex en zullen
alleen nog complexer worden. Oorzaken
daarvan zijn de verfijnde diagnostiek,
de prestatiedruk op kinderen en volwassenen en de toenemende complexiteit
van de samenleving. Klinisch zien we die
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Frank Cuyt: “Meer en meer ontmoeten welzijn
en zorg elkaar op het terrein. Een mooi
voorbeeld zijn de geestelijke gezondheidszorg
en de jeugdhulp die via een geïntegreerd
beleid niet langer kinderen met zeer ernstige
gedragsstoornissen van de ene naar de
andere hulpvorm verwijzen.”

Vlaams Welzijnsverbond
in een notendop
Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert in
Vlaanderen en Brussel een 700-tal voorzie
ningen actief in de bijzondere jeugdzorg, de
ondersteuning van personen met een handicap, de gezinsondersteuning, de kinderopvang
en het vrijwilligerswerk. 26.000 personeels
leden, 3.600 onthaalouders en 10.000 vrijwil
ligers zetten zich dagelijks in voor 105.000
kinderen en volwassenen en hun gezinnen.
Meer informatie op
www.vlaamswelzijnsverbond.be.

complexiteit vandaag al. De weeskinderen van weleer bestaan sinds lang niet
meer; vandaag worden we geconfronteerd met multiprobleemkinderen. Of
kijk in de gehandicaptensector. Kinderen
met een achterstand worden nu dikwijls
ambulant geholpen, onder meer dankzij
de inclusiegedachte en het concept van
de brede school of het geïntegreerd onderwijs. De voorbije jaren is op dat vlak
een hele omslag gerealiseerd. Ook een
kind met het syndroom van Down start
in de gewone kleuterklas en niet in het
buitengewoon onderwijs. Onderwijs en
welzijn hebben hier grote inspanningen
geleverd. En dat bewijst meteen dat de
ontschotting werkt als de wil er is én als
er inspanningen geleverd worden. Ik heb
bijzonder veel respect voor de kleuterjuf
met vijfentwintig kinderen die zich ook
nog eens ontfermt over een kind met een
handicap.
In de voorzieningen is ondertussen
een nieuwe groep naar voren getreden:
de kinderen en jongeren met een nietaangeboren hersenletsel die bij een
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zwaar trauma functiebeperkingen hebben opgelopen. Terwijl de minder zwaar
zorgbehoevenden meer en meer in een
thuissituatie geholpen kunnen worden,
zien we in de voorzieningen zelf een sterk
toenemende zorgcomplexiteit. Je kunt
het vergelijken met wat in de ouderenzorg gebeurt.”

Zorgzame ondernemers
Ook ethische thema’s staan hoog op de
agenda van het Vlaams Welzijnsverbond.
“Wij willen zorgzame ondernemers zijn”,
vertelt Frank Cuyt. “Alle mensen dragen
een eigen verantwoordelijkheid. Ondanks de problemen waarmee ze kampen, moeten mensen hun toekomst in
eigen handen nemen. De overheid moet
daarbij helpen door de onderlinge solidariteit in een zorgzame samenleving
aan te moedigen en private initiatieven
te ondersteunen. Het is niet de taak van
de overheid om zelf het aanbod te organiseren. Het private initiatief is ook niet
de onderaannemer van een overheids-

beleid, maar de onvervangbare schakel
op het middenveld tussen overheid en
burger. Uiteraard moeten we goede zorg
op een efficiënte en effectieve manier
organiseren. De middelen zijn schaars.
Samenwerking over de muren van organisaties en sectoren heen is nodig voor
een integrale zorg.”
Is het soms niet frustrerend werken in de
welzijnssector als vaak schrijnende problemen jaar na jaar blijven aanslepen:
het gebrek aan middelen in de gehandicaptenzorg, het gebrek aan plaatsen in de
kinderopvang…? Frank Cuyt: “Helemaal
niet! Met het Vlaams Welzijnsverbond
hebben we de kans om samen na te denken over en werk te maken van de warme
samenleving die we nastreven. Er zijn
zoveel mooie realisaties. Er is een nieuw
decreet sociale bescherming op komst.
In de bijzondere jeugdzorg evolueren we
naar een inclusieve samenleving. Vlaanderen heeft hoog ingezet op welzijn de
voorbije tien jaar. Als koepelorganisatie
blijven we tegelijk kritische toeschouwer
en actieve partner.”

Dag van de Zorg is meer dan een opendeurdag

Zorg en welzijn

bundelen de krachten
Zondag 18 maart 2012 vindt de eerste editie van de Dag van de Zorg plaats. Diverse
koepelorganisaties, waaronder Zorgnet Vlaanderen, ICURO en het Vlaams Welzijnsverbond, sporen hun leden aan om hieraan mee te werken. Ook de Vlaamse overheid
en zorgambassadeur Lon Holtzer scharen zich achter het project.
Dag van de Zorg is een initiatief van een
nieuw opgerichte vzw die een breed maatschappelijk draagvlak wil creëren voor de
noden en veranderingen in de zorgsector.
Dag van de Zorg vzw heeft diverse (koepel)organisaties uit zorg en welzijn, maar
bijvoorbeeld ook Pharma.be, de ziekenfondsen en de VDAB, uitgenodigd om
hieraan mee te werken. Zorgnet Vlaanderen is het initiatief erg genegen, omdat
het nauw aansluit bij wat er leeft bij de
leden. Bovendien gaat het om een positieve en assertieve actie, die steunt op een
bundeling van krachten.
In de ouderenzorg is er de afgelopen twintig jaar ontzettend veel ten goede veranderd. Toch leeft bij veel mensen nog het
achterhaalde beeld van het rusthuis waar
‘oudjes’ wegkwijnen en aan hun lot worden
overgelaten. De geestelijke gezondheidszorg is in volle evolutie en ijvert voor een
vermaatschappelijking van de zorg, dicht
bij de mensen. Hiervoor zijn een correcte

beeldvorming en een maatschappelijk
draagvlak onontbeerlijk. De ziekenhuizen
voelen steeds meer de noodzaak van een
professionele, open communicatie. Met
patiënten en huisartsen, maar ook met de
media en met het brede publiek. Kwaliteit
bieden volstaat niet meer, kwaliteit moet
ook bewezen en gecommuniceerd worden,
bijvoorbeeld met een accreditering.
Op het terrein groeien de samenwerking
en de ‘ontschotting’ en krijgt zorginnovatie meer en meer vorm. In alle zorgsectoren kampen we evenwel met een nijpend
tekort aan medewerkers, groeit de druk
om met minder middelen meer te doen,
stijgen de verwachtingen van de maatschappij en van de zorgvragers en hebben we af te rekenen met vooroordelen
en misverstanden. In de welzijnssector
zien we dezelfde fenomenen.
Tegelijk groeit het belang van de zorgsector, ook op economisch gebied. Zorg en

Ruth Van Poucke, wzc Ter Leenen, Nevele
“Een eerste reden om deel te nemen is de
prangende personeelsproblematiek in de
sector. Iedereen weet dat die zoektocht

niet evident is. Ten tweede is het een
kans om al het positieve te tonen dat
er in een woonzorgcentrum gebeurt.
De meeste mensen hebben daar nog
altijd een te negatieve kijk op.
Wie langskomt tijdens de Dag van
de Zorg zal merken dat hier heel wat
voldoening te vinden is, zowel bij het
personeel als bij de bewoners. Dit is
een mooie kans om ook dat verhaal
te vertellen: dat bewoners centraal
staan en dat er alles aan gedaan
wordt om hen een aangenaam verblijf
te bezorgen.”

welzijn, maar ook farmaceutische bedrijven, de medisch-technologische industrie, de onderzoekscentra en de talrijke
KMO’s die hulpmiddelen ontwikkelen,
vertegenwoordigen een groeiend aandeel in de werkgelegenheid en het bruto
binnenlands product van ons land. Toch
worden zorg en welzijn vaak nog eenzijdig als ‘kostenfactor’ benaderd, waarop
dan bespaard moet worden, zonder oog
te hebben voor de economische baten
en de waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Meer dan een opendeurdag
De Dag van de Zorg is een mooi platform
om deze thematiek met alle betrokken
sectoren op een positieve manier onder
de aandacht te brengen. Vooral omdat
Dag van de Zorg meer is dan alleen een
opendeurdag. Even belangrijk is de mediacampagne en de sensibiliseringscam-

Tine De Wilde,
Ouderenzorg Waasland
“De samenwerking van de drie woonzorgcentra onder de koepel Oude-
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Goedele Schrijvers, wzc Mayerhof, Mortsel
“De Dag van de Zorg is een initiatief dat we toejuichen. Het brengt de sector op een
positieve manier onder de aandacht. Er heeft te lang te veel stof gelegen op ons imago. Nu wordt steeds meer duidelijk dat de zorg een innovatieve en dynamische sector is. Die visie kan alle steun gebruiken. We wilden niet aan de zijlijn blijven staan,
en vandaar onze deelname.
Voor ons is het ook de ideale gelegenheid om het publiek te laten kennismaken met
onze site – we zijn net aan het bijbouwen – en onze dienstverlening. We hopen ook
in de kijker te lopen bij studenten zodat ze ons als potentiële werkgever ontdekken.”

pagne die ermee gepaard zullen gaan en
die samen met verschillende koepelorganisaties, waaronder ook Zorgnet Vlaanderen, voorbereid zullen worden.
Ook voor de deelnemende organisaties
biedt Dag van de Zorg tal van mogelijkheden om zich te profileren, om nieuwe
medewerkers aan te trekken en om de
kwaliteit waar we dagelijks aan werken
met gepaste trots te tonen aan de buitenwereld.
Bij de vzw Dag van de Zorg lopen de inschrijvingen voor de opendeurdag op 18
maart 2012 ondertussen binnen. Zorgwijzer belde enkele van de vroege inschrijvers op om te horen naar hun motivatie
om deel te nemen.

Meer informatie over de Dag van
de Zorg op www.dagvandezorg.be
of bel 09-224 06 84.

renzorg Waasland is vrij recent. Voor
ons is de naambekendheid alvast een
reden om deel te nemen aan de Dag
van de Zorg. Daarnaast vinden we het
goed dat dit initiatief zowel het idee
rond de zorg als dat rond de zorgverlener verbreedt. Ik hoop dat we erin
slagen om jonge ouderen te bereiken
die willen weten hoe de zorg voor hen
er later zal uitzien.
Ik juich ook toe dat dit een gezamenlijk initiatief is. Individuele voorzieningen zullen in de toekomst alleen
maar nog meer onder druk komen te
staan. Het is goed dat er op een groter
plan stappen genomen worden.”
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Dominique Potteau,
AZ Sint-Blasius Dendermonde
“We hebben goede ervaringen met
eerdere deelnames aan Open Bedrijvendag. Met onze deelname aan de
Dag van de Zorg willen we hetzelfde
bereiken: onze campus openstellen
voor en bekendmaken bij een breder
publiek, vooral uit de eigen regio.
Belangrijk voor ons is dat we meer
dan een ziekenhuis willen zijn. We
profileren ons graag als een ‘huis
van gezondheid’ voor de bevolking.
De Dag van de Zorg laat ons toe een
relatie op te bouwen met ons publiek
op een moment dat het nog gezond is.
Om de Dag van de Zorg te evalueren is
het nog wat vroeg. Het lijkt me alvast
wel een goed ingevuld en professioneel georganiseerd initiatief.”

Lieve Pauwels, regionaal ziekenhuis Heilig Hart Tienen
“De Dag van de Zorg is een kans om
het grote publiek te laten kennismaken met ons ziekenhuis. We waren sowieso van plan om in maart volgend
jaar een opendeurdag te organiseren, maar dit initiatief heeft een veel
grotere zichtbaarheid. Dat we ondersteund worden in onze communicatie
met een mediacampagne is ook mooi
meegenomen.
Over de doelstelling van de Dag van de
Zorg — de zorg dichter bij de mensen
brengen — zijn we positief. Wij grijpen
dit initiatief aan om op de dag zelf op

grote schaal met verschillende doelgroepen te communiceren: huisartsen, patiënten, kinderen, volwassenen. We zullen ons
ook als werkgever voorstellen.”

Tv-maker Jan Van Rompaey (70) is al drie jaar peter van ‘Anders ouder worden’


“Mensen die elkaar helpen.

anders
ouder
worden

Veel kost dat niet”
Onder de noemer ‘Anders
ouder worden’ sponsort de
financiële coöperatieve Cera
drie jaar lang acht projecten
voor kwetsbare ouderen in
Vlaanderen. Bekende
Vlaming Jan Van Rompaey is
peter van het initiatief. “Ik
heb het altijd mijn plicht
gevonden om me in te zetten
voor dergelijke projecten.”

Op het zonnige terras van de bistro waar
we de ervaren presentator en tv-maker
interviewen, zitten aan het tafeltje naast
ons twee ‘oudjes’ koffie te drinken. Tussen de slokjes door lezen ze onbekommerd in een boek. Het tafereel is ontdaan
van alle haast die vele jongere levens zo
typeert. Als dat oud worden is, willen wij
daar meteen voor tekenen.
Hoeft het gezegd dat niet ieders oude dag
zich afspeelt met een boek in de zon en
in gezelschap? Sommige ouderen vereenzamen, anderen maken kennis met de lichamelijke beperkingen van het lange leven. Om deze kwetsbare ouderen een hart
onder de riem te steken, aanvaardde Jan
Van Rompaey bijna drie jaar geleden het

peterschap van het Cera-initiatief ‘Anders
ouder worden’.
Via een financiële bijdrage wil Cera werk
maken van zorg op maat en de tendens
naar kleinschalige zorginitiatieven ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op
innovatie en pionierswerk dat anderen
in de zorg kan inspireren. De projecten
richten zich onder andere op langer thuis
blijven wonen, op de inzet van buren voor
hulpbehoevende bejaarde buren, op zorgen voor mensen met Alzheimer, op het
wegwerken van de kloof tussen allochtone ouderen en zorgvoorzieningen.
Niet alleen de gesteunde projecten hebben een uitgesproken doel, ook Jan Van

Jan Van Rompaey: “Op mijn leeftijd kan je het glas als halfvol of als halfleeg bekijken. Ik verkies het eerste.”
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Rompaey engageerde zich met een reden.
Hij vond het zijn plicht als BV om iets ‘terug te geven’ aan de samenleving. “Het
BV-schap heeft vele voordelen. Ik heb het
altijd als mijn plicht gevoeld om daar iets
tegenover te plaatsen. Maar niet eender
wat. Liefst iets voor de goede zaak, zoals
‘Anders ouder worden’. Ik ben trouwens
ook peter van de Alzheimer Liga. Mijn
vader is, naar we vermoeden, aan Alzheimer overleden.”
Wat inspireerde u om peter van
dit project te worden?
Jan Van Rompaey: Het intrigeert me. Ik
ben tijdens mijn mediawerk vaak in contact gekomen met oudere mensen. Ik heb
er ook heel wat reportages over gemaakt.
Mijn eigen moeder heeft een tijd in een
woonzorgcentrum gewoond, net als de
moeder van mijn vrouw. Ik heb er dus
wel wat voeling mee. Het is ook een interessant project. Te veel mensen brengen
het einde van hun leven in eenzaamheid
door. Initiatieven die daaraan iets doen,
zijn een verrijking. Bovendien charmeert
het me dat een groot bedrijf als Cera dat
doet. Ik heb daar respect voor. Om al die
redenen heb ik niet lang moeten twijfelen
om akkoord te gaan met dit peterschap.
Kan u iets betekenen voor de ouderen
tot wie de acht projecten zich richten?
Dat weet ik niet. Ik probeer vooral een gezicht te zijn waarmee de campagne naar
buiten kan komen. Ik heb net enkele promofilmpjes afgewerkt waarin ik kinderen
interview. Dat is mijn vak, daarmee kan ik
me nuttig maken. Dat ik nu hier zit, heeft
ook daarmee te maken.
Hebt u de projecten al bezocht?
Ja, van de Landelijke Thuiszorg: Kom binnen, zorgbuur! Dat is een actie waarbij
buren elkaar helpen. Ik herinner me een
oude dame die alleen woonde en waar de
buren langskwamen om te klussen. Zo
werd er niet alleen wat gedaan in haar
huis, maar bleef ze ook op de hoogte van
de gebeurtenissen in het dorp. Ze kreeg
ook wel bezoek van een thuisverpleegkundige, maar die zorgbuur-functie gaf
toch een extra dimensie aan haar leven.
Dankzij de burenhulp hoefde ze naar eigen zeggen niet naar een ‘home’, maar
kon ze thuis blijven wonen. Dat maakte
haar gelukkig en voor die buren was die
zorgfunctie echt geen volledige dagtaak.
Ze kwamen af en toe eens langs, maakten
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een praatje of staken de handen uit de
mouwen. Tegelijk waakten ze over haar.
Als er iets aan de hand zou zijn, zouden
ze dat meteen in de gaten hebben. Mooi
om te zien.
Misschien willen veel mensen wel iets
gelijkaardigs doen, maar weten ze niet
hoe ze daaraan moeten beginnen. Of de
organisatie en de omkadering ontbreken.
Daarom kan zo’n project stimulerend
zijn. Mensen die elkaar helpen. Veel kost
dat niet, hé.
Zijn er nog projecten die uw
aandacht getrokken hebben?
Ik heb ook De Zavel in Antwerpen (woon-,
leef- en zorgvorm voor personen met een
gestabiliseerd psychiatrisch ziektebeeld,
red.) bezocht. Je merkt dat de mensen
achter dat project een duidelijk idee hebben van waar ze met hun centrum naartoe willen. De bewoners worden er zeer
actief beziggehouden. Ik vond dat een
mooi praktijkvoorbeeld van hoe je zo een
centrum kan runnen.
Uit mijn gesprekken met de bewoners
bleek dat ze daar echt graag wonen. Ze
hadden een nieuwe thuis gevonden, wat
bewijst dat veel mogelijk is, als er voldoende middelen zijn en er een duidelijke visie aanwezig is.
Zelf heb ik als mens trouwens ook veel
aan dit peterschap. Zowel mijn ouders
als de ouders van mijn vrouw leven niet
meer. Dankzij dit project blijf ik in contact
met een wereld die ik anders dreig kwijt
te raken.
Denkt u zelf weleens na over
ouder worden?
Wel, ik ben nu zeventig jaar, maar ik moet
zeggen dat mijn vrouw daar meer mee bezig is dan ikzelf. ‘Jij denkt dat je honderd
jaar wordt’, zegt ze altijd tegen me. Ik
houd dat bewust op een afstand, al komt
er uiteraard een moment waarop ik verplicht zal zijn om daarover na te denken.
Wat ik dan zou willen? Ik denk dat mijn
eerste keuze een serviceflat zou zijn.
Op mijn leeftijd kan je het glas als halfvol of als halfleeg bekijken. Ik verkies
het eerste. Ik leef mijn leven en probeer
daarvan zo veel mogelijk te genieten.
Daarover tobben zit niet in mijn natuur,
al voel ik uiteraard de beperktheden.
Ik heb een rugoperatie gehad en fysiek
gaat het niet zo vlot meer als vroeger. Die
operatie heeft me wel doen nadenken. Ik
ben toen ook gestopt met werken, wat ik

vroeger niet voor mogelijk hield. Ik dacht
altijd dat ik na mijn pensioen gewoon zou
doorwerken, maar dat bleek achteraf misschien niet zo verstandig.
Nu, helemaal stil zit ik ook niet. Ik schrijf
voor een patiëntenmagazine van het UZ
Leuven en voor de Alzheimer Liga heb
ik onlangs een symposium geleid. Maar
werken als een gek, dat is er niet meer bij.
Dat hoeft ook niet meer, vind ik.
Heeft een hogere leeftijd ook mooie
kanten?
Dat is een moeilijke. Ik ben nog niet zo
oud dat men mij beschouwt als een oude
wijze man. Ik vrees dat het meer nadelen
dan voordelen heeft. Daarom zijn acties
zoals ‘Anders ouder worden’ ook zo nuttig. Hoe ouder je wordt, hoe meer er wegvalt. Dat kan je niet ontkennen. Waar het
op aankomt, is de tijd die je hebt zo zinvol
mogelijk in te vullen. Het grote voordeel
is dat je veel vrije tijd hebt. Mijn vrouw en
ik gebruiken die onder andere om te reizen. Zolang dat lukt, is dat een zeer mooie
bezigheid. Bewegingsvrijheid is zeer belangrijk. Wat als dat niet meer zo goed
lukt? Daarvoor ben ik toch wat bevreesd.
Uit de gesteunde projecten blijkt dat
menselijk contact essentieel is voor
een aangename oude dag.
Niets of niemand hebben, leidt vaak tot
wegdeemsteren. Vroeger, toen ik regelmatig op tv kwam, heb ik het meer dan eens
meegemaakt dat oudere mensen me vertelden dat ze elke dag tegen me spraken,
op het scherm. Daar hebben die personen
misschien iets aan, maar veel beter is
natuurlijk dat ze contact blijven houden
met anderen, iets wat niet iedereen kan
op latere leeftijd. Het contact moet vaak
van de anderen komen of via projecten
als ‘Anders ouder worden’, wat meteen
het nut ervan bewijst. Acties die anderen
stimuleren om ouderen te helpen en hen
letterlijk ‘anders’ oud laten worden, zijn
bijzonder waardevol. Net als de essentie
van het project: mensen aanzetten om
andere mensen te helpen.
WV

Lees ook het artikel over het project van
Present Caritas Vrijwilligerswerk in het kader van ‘Anders ouder worden’ op de volgende pagina’s.

Liliane Krokaert en Lieve Coorevits:
“Directies moeten vrijwilligersverantwoordelijken de tijd en de
ruimte geven om hun werk te doen.”

“Vrijwilligersverantwoordelijken
verdienen meer ondersteuning”
Een buitenbeentje. Zo omschrijft directeur Liliane Krokaert het project ‘Anders ouder
worden’ van Present Caritas Vrijwilligerswerk. “We richten ons niet op de vrijwilligers
of de ouderen, maar op de vrijwilligersverantwoordelijken. Een zeer belangrijke maar
ietwat vergeten groep”, zegt haar collega Lieve Coorevits.

Een goede vrijwilligerswerking begint bij
een goede vrijwilligersverantwoordelijke:
iemand die de middelen, de kennis en de
tijd heeft om zich over de vrijwilligers te
ontfermen zoals het hoort. Dat is alvast
de theorie. Benieuwd naar de praktijk
nam Lieve Coorevits, projectmedewerker
vrijwilligerswerk bij Present, vorig jaar 23
diepte-interviews af van evenveel vrijwilligersverantwoordelijken in de residentiële ouderenzorg.
Die interviewmarathon was meteen het
startschot van het ‘Anders ouder worden’project dat Present indiende bij Cera. Het
doel? Een hele mondvol: werken aan de
kwaliteit van het vrijwilligerswerk in de
residentiële ouderenzorg door degelijke
vorming en ondersteuning van de lokale
vrijwilligersverantwoordelijken.

“We kregen het niet korter gezegd”, lacht
Liliane Krokaert als we samen het rapport doorbladeren dat volgende maand
wordt voorgesteld.
Uit het rapport blijkt dat er ruimte is
voor verbetering?
Liliane Krokaert: Er blijkt vooral een
grote nood aan ondersteuning te zijn.
Lieve Coorevits: Vrijwilligersverantwoordelijken hebben bijna altijd nog een
andere functie in een woonzorgcentrum.
Meestal vraagt de directie aan ergotherapeuten, pastorale werkers of animatoren
– mensen die in contact komen met vrijwilligers, maar die al veel werk hebben –
om het vrijwilligerswerk er ‘even bij te nemen’, vaak zonder dat ze daarvoor enkele
uren per week worden vrijgesteld.

anders
ouder
worden

Waarom gebeurt dat niet?
Coorevits: Omdat het niet voor iedereen
duidelijk is dat vrijwilligersverantwoordelijke een functie is die veel tijd vraagt.
Er moet gepland worden: wanneer komen welke vrijwilligers voor welke activiteit? Die activiteiten moeten georganiseerd worden. En dan zijn er nog de
vergaderingen, de voorbereiding en het
persoonlijke contact met de vrijwilligers
zelf. Dat wordt onderschat.
Krokaert: De vrijwilligersverantwoordelijke moet de vrijwilligers rekruteren. Niet
iedereen die zich aanbiedt, is immers geschikt. Die selectie is geen gemakkelijke
opdracht. Voordat een vrijwilliger start,
is er een kennismakingsgesprek waarin
geluisterd wordt naar wat de vrijwilliger
zoekt en of dat past bij de voorziening.
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Onderzoek op basis van diepte-interviews in de residentiële ouderenzorg

Krijgt een vrijwilligersverantwoordelijke opleiding of training?
Krokaert: Wij bieden die opleiding aan,
maar daarnaast bestaat er zo goed als
niets. Het helpt als de zorgcoördinator
of de personeelsverantwoordelijke het
vrijwilligerswerk erbij neemt. Die hebben daar ervaring mee. Een animator of
ergotherapeut is, hoe gemotiveerd ook,
op dat gebied onbeslagen. Soms doen
ze dat goed, maar ze moeten het wel
allemaal zelf uitdokteren.
Coorevits: Een moeilijk gesprek met een
vrijwilliger bijvoorbeeld, een gesprek
waarin ze een kandidaat-vrijwilliger
duidelijk moeten maken dat hij niet in
aanmerking komt, een vergadering organiseren voor een dertigtal mensen…
Dat is allemaal niet evident als je daar
geen ervaring mee hebt. Veel animatoren
zien dat dan ook niet zitten, blijkt uit de
interviews. Daarom kan het interessant
zijn om de verantwoordelijkheid voor de
vrijwilligers bij iemand van het kader te
leggen. Maar ook die moet de nodige tijd
hebben.

“

Het was een bewuste keuze om
iemand uit het middenkader de
functie van vrijwilligersverantwoor
delijke te geven. Het toont dat wij
de vrijwilligerswerking belangrijk
vinden. En omdat er zoveel
evoluties zijn in de zorg, is het
belangrijk dat de verantwoordelijke
zorg, die de zorgvisie van binnenuit
kent en zelf zeer sterk bezig is met
de vernieuwing in de zorg, die kan
overbrengen naar de vrijwilliger.
De vrijwilligers spelen immers
een zeer belangrijke rol in deze
nieuwe zorgvormen.

“

Guy Claeys, directeur van het wzc
Sint-Bernardus, Assenede-Bassevelde*
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We hebben al een vorming gegeven over
communiceren met vrijwilligers, maar
ook met collega’s. Soms zorgt de aanwezigheid van vrijwilligers voor spanningen
bij het personeel en ook daarmee moet
je kunnen omgaan. Momenteel plannen
we een sessie over ‘een plaats geven aan
vrijwilligerswerking in een woonzorgcentrum’ en volgend jaar staat het selecteren, begeleiden en evalueren van vrijwilligers op de agenda.
Tijdens de opleidingen kunnen de vrijwilligersverantwoordelijken eigen praktijkcases voorstellen. Een schot in de
roos. Je ziet dat het deugd doet dat ze hun
verhalen kunnen bespreken met gelijkgestemden. In een woonzorgcentrum staan
ze er vaak alleen voor, is er niemand om
mee te overleggen.
Zijn er uit het onderzoek ook lessen
te trekken voor directies? Hoe gaan ze
het best tewerk als ze een vrijwilligersverantwoordelijke willen aanduiden?
Krokaert: Het is goed om iemand te
kiezen die op basis van zijn jobinhoud
en zijn kwaliteiten dicht bij het vrijwilligerswerk staat. In de woonzorgcentra
stelt zich wel het probleem dat er zeer
weinig middenkader is, en dat is al zwaar
belast. Het is dus begrijpelijk dat de job
gaat naar de animatieverantwoordelijke
of iemand van de ergotherapie, maar dan
moeten er vanuit de directie wel duidelijke afspraken volgen.
Waarover moeten die afspraken gaan?
Krokaert: Vrijwilligerswerk is niet zomaar iets wat men erbij neemt. De directie moet die opdracht als volwaardig
beschouwen en de vrijwilligersverantwoordelijke de ruimte en de tijd geven
om zijn werk te doen. Het zou ook minstens in het organogram moeten staan
dat er een vrijwilligersverantwoordelijke
is. Dat gebeurt vandaag niet. Nochtans
is een groep van dertig vrijwilligers of
meer geen uitzondering in een woonzorgcentrum. Die mensen moeten begeleid worden. Er zijn goede voorbeelden:
verantwoordelijken die een dag per week
vrijstelling krijgen. Maar dat is niet de
meerderheid.
Coorevits: De meeste verantwoordelijken hebben de motivatie, maar niet de
tijd en de middelen. Ze moeten alles tussendoor doen. Sommige directies beseffen dat, maar nog te weinig.
Krokaert: De algemene trend is dat directies zeggen dat ze vrijwilligerswerk
heel belangrijk vinden, maar daar blijft

“

Een vrijwilligersverantwoordelijke
moet structuur brengen en zorgen dat
de werking goed georganiseerd is.
En in de beginfase heel veel uitleggen
en informeren: wat is er nieuw, waar
willen we naartoe en hoe gaan we dat
doen, maar ook benadrukken wat er wel
goed is. Dat is mijn belangrijkste werk
geweest in het begin en dat heeft wat
tijd gevraagd. Ik denk dat de vrijwilligers
werking nu een zeer grote meerwaarde
betekent in vergelijking met de weinige
tijd die ik eraan moet besteden.

“

Sommige vrijwilligers blijken heel bazige types zijn, anderen hebben zelf veel
problemen… Ook al gaat het om ‘gratis’
werk, niet iedereen is geschikt. Dat beseffen beginnende vrijwilligersverantwoordelijken niet altijd. Ze hebben hierover
vorming nodig.

Sabine Serie, verantwoordelijke bewonerszorg en
verantwoordelijk voor de vrijwilligers van het wzc
Sint-Bernardus, Assenede-Bassevelde*

het bij. Een aantal is echt begaan, maar
ook dan volstaat het niet om te zeggen:
‘doe maar’. De focus ontbreekt te vaak.
Wat willen jullie graag bereiken met
dit project?
Coorevits: Dat de functie op papier staat
voor iemand eraan begint. Zo is het duidelijk wat er verwacht wordt, zowel van
de vrijwilligersverantwoordelijke als van
de vrijwilligers in het woonzorgcentrum.
Voor de verantwoordelijke is zo een document een leidraad bij het begeleiden
van vrijwilligers. Het maakt het evalueren van het vrijwilligerswerk ook veel
eenduidiger. Veel vrijwilligerswerk is gestoeld op vertrouwen. Dat kan prima werken, maar wat als er een nieuwe directie
komt? Zo kunnen ook goede werkingen
verdwijnen.
Krokaert: Ik ben geen voorstander van
te veel regels in het vrijwilligerswerk – er
bestaan er al zoveel in de zorg. Maar het
zou goed zijn mochten er op beleidsniveau kwaliteitseisen komen voor de begeleiding van vrijwilligers. Of dat de overheid de vrijwilligerswerking subsidieert
voor vier uur per week. Dan zullen voorzieningen daar meer werk van maken.
WV
* Deze getuigenissen zijn fragmenten
uit een interview van Lieve Coorevits
met Guy Claeys en Sabine Serie.
Het volledige interview vindt u op
www.zorgnetvlaanderen.be.

Artsen maken balans op van gezondheid en gezondheidszorg

Wetenschap en mensenkennis

boeken

Dit voorjaar verschenen twee boeken over gezondheid en gezondheidszorg van
Nederlandse artsen aan het eind van hun carrière. Beide boeken zijn erg
erudiet en toegankelijk en stellen vaak pertinente vragen.
“Nu ik ben aangekomen in de laatste fase
van ruim veertig jaar werken als arts en
specialist, wil ik graag mijn ervaringen en
inzichten delen met een breder publiek”,
zo schrijft neuroloog dr. Jan van Gijn aan
het begin van zijn boek Lijf en leed. Van
Gijn was van 1983 tot 2007 hoogleraar
neurologie in het Universitair Medisch
Centrum Utrecht.
Het boek bestaat uit twee delen: praktijk
en wetenschap. Thema’s in het eerste
deel zijn onder meer de diagnose, de behandeling en de interactie tussen arts en
patiënt. Ook medische fouten, het levenseinde, tal van maatschappelijke aspecten, de rol van de media en de opleiding
tot arts en specialist komen aan bod. Deel
twee zoomt in op de wetenschappelijke
grondslagen van de geneeskunde. Dat
deel opent met een korte geschiedenis. Vervolgens richt Van Gijn zijn blik
op enkele eenvoudige vragen met soms
complexe antwoorden: hoe kunnen we
de ernst van een ziekte meten, wat zijn
de gevaren van technische onderzoeken, wat is het verschil tussen goede en
slechte klinische trials, wat is het nut van
cohortstudies, waarom is het beroepsgeheim zo belangrijk en wanneer botst het
met de burgerplicht.

en leed.
Jan Van Gijn, Lijf
ereen.
ied
or
vo
Geneeskunde

“Wie nauwelijks eigen ervaringen met
ziekten heeft, hoort over geneeskunde
niet meer dan wat nieuwtjes: mogelijke
doorbraken bij de behandeling van tot
dan toe ongeneeslijke ziekten, frauduleuze artsen of de alsmaar stijgende
kosten. Dat fragmentarische beeld wil
ik graag bijstellen. Dokter zijn is meer
dan een niet goed werkend lichaamsdeel
vervangen, en medisch onderzoeker zijn
is meer dan in een laboratorium ziekten
ontrafelen tot in de nietigste onderdelen.
Achter elke ziekte of lichamelijke klacht
schuilt een uniek mens, met een eigen
achtergrond. En bij elke diagnose en behandeling is er een bepaalde mate van
onzekerheid. Kortom, wat ik graag wil
overbrengen is de veelzijdigheid van de
wisselwerking tussen arts en patiënt. Het
levert uitdagingen op maar ook twijfels,
het geeft intense voldoening maar soms
ook diepe teleurstelling en, ten slotte,
het vereist een wetenschappelijke manier
van denken maar ook mensenkennis”,
stelt Van Gijn.

zijn. Lijf en leed is bovendien erg mooi en
toegankelijk geschreven en prachtig geïllustreerd en uitgegeven.

Gezond
Ook dr. Ivan Wolffers maakt in zijn boek
Gezond. De mens, zijn gezondheid en de
gezondheidszorg de balans op na een rijke
carrière. Hij is hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur aan het VUMC in Amsterdam, deed onderzoek in Azië en Afrika,
en publiceerde columns en wetenschappelijke artikels. Hij schreef al verschillende boeken, zowel romans als non-fictie,
en is met meer dan een miljoen verkochte
boeken een succesauteur in Nederland.

Zelf beschouwt Wolffers Gezond als zijn
magnum opus. Het bevat tien hoofdstukken, die telkens met een ogenschijnlijk
simpele vraag beginnen: hoe we gezond
en ziek zijn, hoe we ons voeden, hoe we
ons voortplanten, hoe we samenleven,
hoe we onszelf zien, hoe we voor elkaar
Zijn boek Lijf en leed is genuanceerd zorgen, hoe de markt van de gezondmaar tegelijk soms erg uitgesproken. heidszorg werkt, hoe we van elkaar verTelkens plaatst Van Gijn mensen en hun schillen, hoe we ziekte voorkomen en
ziektegeschiedenissen centraal. Het boek risico’s nemen, hoe we ons gedrag kunstaat vol met praktijkvoorbeelden die nen veranderen. Als epiloog volgt een
aantonen hoezeer lichaam en geest één hoofdstuk: hoe het verder gaat. Deze
hoofdstuktitels geven meteen een goed
beeld van waarover dit boek gaat. Het
Ivan Wolffers, Ge
zond. De mens,
mooie is dat Wolffers de samenhang tuszijn gezondheid en
de gezondheidszor
g. sen al deze thema’s in kaart brengt en
en passant een aantal pertinente vragen
stelt: heeft preventie van risico’s zin? Is er
sprake van een crisis in de zorg? Wat zijn
de gevolgen van marktwerking?
Net als Van Gijn pretendeert Wolffers niet
alle antwoorden in petto te hebben. Maar
net als Van Gijn gunt hij ons de blik van
een insider, die vaak juiste vragen stelt.
Bovendien is ook dit boek helder, vlot en
aangenaam geschreven.
Jan Van Gijn, Lijf en leed. Geneeskunde
voor iedereen. Atlas, 2011, 352 blz.
Ivan Wolffers, Gezond. De mens,
zijn gezondheid en de gezondheidszorg.
Nieuw Amsterdam, 2011, 432 blz.
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Loes Verleyen, verpleegkundige met een droom

“Met geestdrift voor de mensen
en uit liefde voor het vak”
“De droom om verpleegkundige te
worden begon in het 3de leerjaar (al 38
jaar geleden) met een opdracht van juf
Christiane: ‘Maak een opstelletje met
de titel: Wat wil ik later worden?’ Letterlijk schreef ik: ‘Ik wil verpleegster
worden om de arme kindjes in Congo
te helpen’.
Na de humaniora startte ik met de opleiding verpleegkundige in Maria Middelares in Sint-Niklaas. Het eerste jaar was
zwaar; anatomie en biochemie bezorgden
me een tweede zittijd. Maar nadien verliepen de studies en de stages probleemloos. Het was wel keihard werken en vele
uren stage lopen.
Een van mijn laatste stages was op de afdeling ‘verslaafden’ van het Psychiatrisch
ziekenhuis Sint-Hiëronymus in SintNiklaas. De stage beviel me zo dat ik de
intentie had om nog een extra jaar ‘psychiatrische’ te studeren als ik op 1 september niet aan het werk zou zijn. In 1983
was het werkaanbod namelijk nog veel
kleiner dan het aantal kandidaten. Toen
ik echter een aanbod kreeg om bij het WitGele Kruis te starten, hapte ik wel toe.
De thuiszorg, met de rijkdom aan contacten en samenwerking met disciplines uit de eerstelijnszorg, beviel me zo
goed dat ik er 24,5 jaar bleef met hart en
ziel. Al zeg ik het zelf, ik was een graag
geziene verpleegkundige, omdat voor
mij niet alleen de fysieke zorg telde,
maar ik ook kon troosten, bemoedigen
en nabij zijn aan een ziek- en sterfbed.
Na de dood van mijn zoontje Servaas
eind 1994 twijfelde ik of ik deze job nog
langer kon volhouden: ik die zo vaak getroost had , verlangde nu zelf naar troost.
Het zwarte gat van verdriet en depressie
kwam er niet, dankzij mijn geloof in een
God van levenden en de bemoediging,
de schouderklop, de troostende woorden
van vele patiënten.
Toen de situatie wat rustiger werd, wou
ik een droom van jaren waarmaken: opnieuw studeren. Ik koos voor de opleiding
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seniorenconsulent aan het HIG in Schaarbeek. De contacten met medestudenten
uit andere werkvelden dan verpleging
zorgden voor verruiming en herbronning.
Ik werkte hard, vond nieuwe vrienden en
vriendinnen onder medestudenten, hield
ervan ervaringen uit te wisselen. De opleiding en de stage maakten me een stuk
rijker en betekenden het begin van de
honger naar levenslang leren.
Op professioneel vlak was ik na bijna 25
jaar aan een nieuwe job toe. Ik kon als
verpleegkundige aan de slag bij de medische dienst Blijdorp. Dat is een thuisvervangend milieu voor volwassen mensen
met een meervoudige fysieke en mentale
beperking. En of dit wennen was! Vanuit
de opleiding is er nooit een woord gerept
over gehandicaptenzorg en het is vandaag
nog altijd een hiaat in de opleiding, ondanks modulaire systemen en specialismen. Stilaan leerde ik communiceren op
een manier die mij voordien vreemd was:

met huid- en oogcontact en lichaamstaal.
Ik leerde stilaan de mens achter zijn beperking zien dankzij enthousiaste opvoedsters en teamhoofden. Nu kan ik zeggen
dat werken met mensen met een beperking zoveel voldoening geeft.
En hoe zit het nu met die kinderdroom
hoor ik jou denken? Die komt dichterbij:
twee jaar geleden volgde ik een opleiding
‘verpleegkunde en vreemde culturen’,
een banaba aan de KHM. Opnieuw was
het een jaar van hard werken, maar o zo
boeiend! Door de thuissituatie moet ik de
droom wel nog even uitstellen. Eén ding
staat vast: zorgen voor mensen wil ik verder doen met geestdrift voor mensen en
uit liefde voor het vak.”
Deze tekst is een ingekorte bewerking van
de tekst van Loes Verleyen n.a.v. de schrijfwedstrijd ‘Ondraaglijk licht is de zorg’ in
het kader van het honderdjarige bestaan
van PZ OLV Brugge.

momentopname

Spiegeling

Samen kunnen we het
Het aantal studenten geneeskunde in
Vlaanderen dat voor een opleiding psychiatrie kiest, bleef tijdens het academiejaar 2010-2011 beperkt tot zeven. Hoewel
dat aantal nooit erg hoog geweest is, komen we hiermee op een absoluut dieptepunt. En dat terwijl de nood aan psychiaters almaar toeneemt.
Zo blijkt uit nieuw onderzoek dat 40%
van de Europeanen, 165 miljoen mensen, aan een psychische aandoening
lijdt. Slechts één derde van hen krijgt een
aangepaste behandeling. In die 40% zijn
naast de psychiatrische ook de neurologische aandoeningen (ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose) inbegrepen, maar
voorts bevestigt dat cijfer de resultaten
van vorige onderzoeken. Zo bleek uit eerder onderzoek in Vlaanderen dat één op
de vier met psychische problemen kampt.
Een deel van hen kan geholpen worden
in de eerste lijn door een huisarts of een
psycholoog – waar blijft overigens de erkenning van de psycholoog? –, maar een
belangrijk deel heeft nood aan de gespecialiseerde hulp van een psychiater.
Ook de meest recente suïcidecijfers zijn
een teken aan de wand. Vlaanderen was
al langer bij de koplopers van het aantal
zelfdodingen, maar de cijfers stijgen nog.
Het gaat niet de goede richting uit met
onze geestelijke gezondheid. Dat wordt
bevestigd door de Wereldgezondheids
organisatie (WHO), die depressie als de
grote gezondheidsuitdaging van onze
eeuw beschouwt.

Raf De Rycke

tij keren

Ondertussen raken de vacatures voor
psychiaters nauwelijks nog ingevuld. De
ambulante centra voor geestelijke gezondheidszorg hebben het op dat vlak
nog moeilijker dan de psychiatrische ziekenhuizen. Zelfs de erkende stageplaatsen in de psychiatrie raken niet meer
ingevuld. In de sector kinder- en jeugdpsychiatrie mogen we van een complete
ramp spreken. Met lede ogen moeten we
aanzien hoe een deel van de weinige psychiaters die we hebben, blijft kiezen voor
een loopbaan in Nederland. Daar zijn de
bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden
immers aantrekkelijker dan bij ons.
De oorzaken van deze malaise zijn divers.
In de opleiding geneeskunde wordt in de
eerste jaren te weinig aandacht besteed
aan psychiatrie. De focus ligt te sterk op
de technische vaardigheden, ten koste
van het humane. Dat begint al bij de toelatingsproef, die heel sterk de nadruk legt
op wiskunde en wetenschappen. Studenten worden hierdoor weinig aangemoedigd om voor een meer humane richting
als psychiatrie te kiezen. Gelukkig zien
we hier verandering, maar te weinig en
te traag.
Een andere oorzaak is de vervrouwelijking van het artsenberoep. Op zich een
goede evolutie, maar omdat vrouwen
meer kiezen om deeltijds te werken en
een goede work-life balans nastreven,
zijn er vaak twee vrouwelijke psychiaters
nodig om één voltijdse mannelijke te vervangen.
Ook aan de beeldvorming over psychiatrie schort nog veel. De media dragen hier
een grote verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn er weleens incidenten, maar als
die telkens uitvergroot worden, schrikt
dat mensen af. Ook studenten geneeskunde denken twee keer na voor ze een
‘moeilijke en gevaarlijke’ specialisatie als
psychiatrie kiezen. En dat terwijl wetenschappelijk onderzoek toont dat er minder agressie-incidenten voorkomen met
psychiatrische patiënten dan gemiddeld
in de maatschappij. Het vertekende beeld

in de media moet dringend bijgestuurd
worden.
We moeten de psychiatrie terug naar de
maatschappij brengen, zoveel mogelijk
weg van een residentiële setting. De zorgvernieuwing die bezig is, stuurt aan op
die ‘vermaatschappelijking’, maar is vandaag nog onvoldoende zichtbaar.
Ten slotte zijn ook de relatief lage vergoedingen mee oorzaak van het nijpende
tekort aan psychiaters. Natuurlijk mag er
een differentiatie zijn, maar vandaag is
de inkomenskloof met bv. een anesthesist
of een radioloog te groot. De verhouding
is totaal zoek. En ook binnen de psychiatrie zijn er te grote verschillen. Een psychiater verdient in een ziekenhuis veel
meer dan in een ambulant centrum, in
een psychiatrisch verzorgingstehuis, een
initiatief beschut wonen, een centrum
met RIZIV-overeenkomst of in een voorziening voor personen met een handicap.
Dat bevordert evenmin de samenwerking
tussen die verschillende zorgvormen, die
nochtans erg nodig is.
Hoe kunnen we het tij keren? We moeten
op diverse fronten strijden. De universiteiten dragen een verantwoordelijkheid
op het gebied van opleiding en promotie
van de humane wetenschappen. De media moeten inspanningen doen om een
correct beeld van de psychiatrie te geven.
De overheid en het RIZIV zullen een inspanning moeten doen op het vlak van
de vergoeding. Ook de Vlaamse overheid,
bv. voor de cgg’s en de voorzieningen
voor personen met een handicap. Maar
ook de sector zelf moet een tandje bijsteken, door mee te werken aan initiatieven
voor de promotie van de sector en door
stageplaatsen voor huisartsen aantrekkelijker te maken. Alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen we verandering
brengen in het belang van de psychiatrische patiënt.
Raf De Rycke
Gedelegeerd bestuurder
van de Broeders van Liefde
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In dit huis ben je misschien wel oud,
maar nog lang niet out.
In een woon- en zorgcentrum hoef je je helemaal niet out te voelen. Zo’n gebouw mag best springlevend zijn, vol warmte en enthousiasme, net als de mensen die er wonen. Daar gaan we bij KBC
helemaal mee akkoord. Als sectorspecialist kennen we bovendien als geen ander het belang van innovatie. Maar ook de kostprijs daarvan. Daarom zijn we graag partner van de zorgsector. Zo zorgen
we er samen voor dat mensen, op welke leeftijd ook, zich goed voelen op de plek waar ze thuis zijn.

KBC. Wij spreken uw taal.

