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Interview Christiaan Decoster

“We hebben een  
sociale barometer nodig”
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editoriaal

We hebben er langer dan ooit op moeten 
wachten, maar een nieuw communau-
tair akkoord is een feit. In de zorgsector 
gaan een aantal beleidspakketten over 
naar de deelstaten, waaronder de tege-
moetkoming voor hulp aan bejaarden, de 
woonzorgcentra en revalidatiecentra, een 
deel van de geestelijke gezondheidszorg 
en het preventie- en vaccinatiebeleid. 
Van homogene bevoegdheden voor de ge-
zondheidszorg is geen sprake, noch van 
een echte financiële responsabilisering. 
Er zijn wel sturingsmechanismen en sa-
menwerkingsovereenkomsten, waarmee 
het federale niveau de deelstaten kan be-
lonen of bestraffen voor goed of minder 
goed beleid. Echt warm worden we er niet 
van, maar het is toch weer een stap in de 
goede richting.

Het grote werk kan nu beginnen: de  
eigenlijke overdracht van de bevoegdhe-
den. Zorgnet Vlaanderen staat klaar om 
die overdracht mee te ondersteunen en te 
begeleiden. Hoe nauwer de sector en de 
zorgorganisaties  van meet af aan betrok-
ken worden bij het tot stand komen van 
het beleid, hoe groter de kans op slagen. 
En daar zullen niet alleen de zorgvoorzie-
ningen, maar ook de overheid en vooral 
de patiënten, de bewoners en de oudere-
ren wel bij varen.

Als zorgsector hebben we ervaring met 
verschillende beleidsmodellen. Op fede-
raal niveau is er vaak nauwelijks inspraak 
vanuit het werkveld als het om de belang-
rijke beslissingen gaat. Ziekenfondsen en 
artsenbonden regelen hun zaakjes onder-
ling in de medicomut en de minister keurt 
goed. Idem dito op sociaal vlak, waar de 
minister met de vakbonden akkoorden 
sluit en de werkgevers al blij mogen zijn 
als ze nog enkele punten en komma’s mo-
gen veranderen. Het gevolg is een beleid 
van ditjes en datjes zonder langetermijn-
visie en zonder brede gedragenheid. Een 
ander gevolg is dat meer en meer zieken-
huizen in de rode cijfers zitten, zoals re-
cent bleek uit de nieuwe maha-analyse.

Gedragen beleid
Zorgnet Vlaanderen kiest voor een model 
met inbreng  van het middenveld. Alleen 
als alle partijen betrokken worden bij het 
beleid, kan er sprake zijn van goed door-
dachte beleidsbeslissingen met oog voor 
verschillende invalshoeken. Alleen zo 
een beleid kan op een breed draagvlak re-
kenen; en dat  is nodig voor een duidelijk 
en stabiel beleid.

Het is trouwens helemaal geen utopie. 
Het gebeurt zelfs al af en toe in de prak-
tijk. Kijk naar de Vlaamse Intersectorale 
Akkoorden (VIA) die eind september wer-
den gesloten in de welzijnssector. Daar 
zijn overheid, werknemers en werkgevers 
samen aan tafel gaan zitten om met el-
kaar in gesprek te gaan en gezamenlijk 
knopen door te hakken. Alhoewel we niet 
zo blij zijn met het akkoord voor wat de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg 
betreft, vinden we het toch globaal posi-
tief.  Op die manier  leren de verschillen-
de partijen elkaar en elkaars standpunten 
beter kennen en begrijpen.

Een ander positief voorbeeld is het ak-
koord dat Zorgnet Vlaanderen en ICURO 
konden sluiten met de Vlaamse admini-
stratie en inspectie over de visitaties in de 
ziekenhuizen. Ook hier hebben alle par-
tijen naar elkaar geluisterd en zijn we sa-
men tot een oplossing gekomen die voor 
iedereen een win-winsituatie betekent.

Deze voorbeelden stemmen mij positief. 
Ze bewijzen dat een beleid met inspraak 
van het hele middenveld kan, als de wil 
om te slagen er is. Bij Zorgnet Vlaande-
ren is die wil alvast heel sterk aanwezig. 
Vlaanderen heeft nieuwe bevoegdheden, 
laat ons die allen samen zo goed mogelijk 
uitbouwen ten dienste van bewoners, pa-
tiënten en ouderen.

Peter Degadt 
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt
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Brochure ‘Verder leven  
na een poging’ bekroond
Op 6 oktober werd de ‘Prijs Stichting 
Ga voor Geluk 2011’ uitgereikt aan 
DAGG, de Dienst Ambulante Geestelij-
ke Gezondheidszorg, voor de brochure 
Verder leven na een poging.

Stichting Ga voor Geluk reikt jaarlijks een 
prijs van 10.000 euro uit voor een innova-
tief wetenschappelijk project ter preven-
tie van depressie en suïcide bij jongeren. 
Jongeren, hun gezin met broers, zussen, 
en de ruimere leefwereld op school,  
weten vaak niet hoe het verder moet na 
een poging. De brochure Verder leven 

na een poging helpt hen terug op weg. 
DAGG vzw is een Centrum voor Geestelij-
ke Gezondheidzorg in Limburg. Het heeft 
naast een curatief aanbod voor personen 
met geestelijke gezondheidsproblemen, 
een expertise ontwikkeld op het vlak van 
suïcidepreventie. De dienst werkt hier-
voor samen met de CGG suïcidepreven-
tiewerkers van Vlaanderen. Sinds 2006 
is DAGG projecthouder voor Vlaanderen 
van acties gericht naar personen die een 
poging tot zelfdoding ondernemen en dit 
in het kader van het Vlaams Actieplan  
Suïcidepreventie.

Sinds 2009 vulden ruim 140.000 mensen 
de zelftest in over hun mentaal welbevin-
den op de website van de Vlaamse over-
heid, www.fitinjehoofd.be. Vooral vrou-
wen, hoger opgeleiden en jongeren doen 
de zelftest. Om die laatste groep beter te 
bedienen, ontwikkelde het Vlaams Insti-
tuut voor Gezondheidspromotie en Ziekte-
preventie nu de website www.noknok.be.

“We willen jongeren tussen 12 en 16 jaar 
een aangepaste website op hun maat aan-
bieden en hen aan de hand van bruikbare 
tips aan de slag laten gaan met hun gees-

Het klopt  

in mijn hoofd!

Vorig jaar organiseerde Zorgnet 
Vlaanderen samen met de vzw 
Kortom en Memori een collega-
groep over ‘crisiscommunicatie’ 
voor de communicatiemedewer-
kers van de ziekenhuizen. Op 26 
januari 2012 vindt een nieuwe bij-
eenkomst plaats, deze keer over 
interne communicatie.

Tijdens de evaluatie van de eerste 
bijeenkomst klonk meermaals de 
vraag om een dergelijke, interactieve 
vorming op regelmatige basis te her-
halen. Zorgnet Vlaanderen wil graag 
op die vraag inspelen en organiseert 
daarom, in samenwerking met de-
zelfde partners, een nieuwe collega-
groep op 26 januari 2012.
Voor deze editie willen we ervaringen 
en kennis uitwisselen over ‘interne 
communicatie in het ziekenhuis’. 
Een goed intern communicatiebeleid 
voeren is immers geen evidentie en 
roept heel wat vragen op: hoe houd 
je voldoende rekening met de diverse 
doelgroepen in het ziekenhuis? Wat 
is het belang van een intern commu-
nicatieplan? Hoe bouw je een goede 
communicatiedienst uit? Welke digi-
tale kanalen gebruik je voor je interne 
communicatie?

De deelnemers krijgen eerst een inlei-
ding tot interne communicatie. Ver-
volgens bespreken ze in werkgroepen 
hoe daar binnen hun voorziening mee 
wordt omgegaan. In de namiddag 
worden drie concrete gevallen voor-
gesteld.
Hebt u een interessante case om voor 
te stellen? Neem dan contact op met 
Catherine Zenner op 0478-99 53 11 of 
via cz@zorgnetvlaanderen.be.

telijke gezondheid. Voornamelijk jonge-
ren die zich niet goed in hun vel voelen, 
willen we met deze website bereiken”,  
zegt minister Jo Vandeurzen.

De website Fit in je hoofd werd in 2009 
gelanceerd in het kader van het Vlaams 
actieplan suïcidepreventie. Al 250.000 
bezoekers surften naar www.fitinjehoofd.
be. Ruim 140.000 mensen vulden de zelf-
test in. De test gaat na in welke mate de 
bezoeker mentale klachten heeft en op 
welke manier hij of zij hiermee omgaat. 
De bezoeker krijgt een persoonlijke sco-
re, een advies op maat en tips die kun-
nen helpen om zijn of haar geestelijke 
gezondheid te verbeteren. De zelftest is 
bedoeld voor mensen met matige klach-
ten, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. 
Mensen met meer ernstige klachten wor-
den via de website doorverwezen naar ge-
paste professionele hulpverlening in hun 
omgeving.

Om specifiek jongeren tegemoet te ko-
men is er nu de website www.noknok.be. 
Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen er 
‘aankloppen’ met vragen over geestelijke 
gezondheid, hun eigen verhalen delen 
en tips vinden om zelf hun veerkracht en 
welbevinden te versterken. 
 
www.fitinjehoofd.be
www.noknok.be

Interne  
communicatie  
in ziekenhuizen

kort
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Het Europese RES-project (Renewable 
Energy in Hospitals) focust op energie-
besparende maatregelen en hernieuw-
bare energie in de ziekenhuizen. Het 
project zoekt nog partners, ook in ons 
land. 

Het RES-project begon met een onder-
zoek bij ziekenhuizen in Italië, Spanje, 
Nederland en Polen. In een volgende fase 
wordt een benchmarking voorbereid, 
komt er een selectie van ‘best practices’ 
en worden pilootstudies uitgevoerd.

Studiedag 9 december 2011

Hernieuwbare energie  
in ziekenhuizen

Het project zoekt nog partners uit ande-
re landen, die bereid zijn een minimum 
aan mankracht en financiële middelen 
te investeren. Wat is het voordeel voor de 
partner? Uit eerste hand alle kennis ver-
werven uit het project, advies ontvangen 
over hoe ‘nul uitstoot’ verkrijgen, zicht-
baarheid via de website en andere initi-
atieven.

De verantwoordelijken van het RES-
project willen ook een gids voor zieken-
huizen uitgeven. Daarvoor willen ze een 

Werkgroep Verder organiseert  
Dag van de nabestaanden na zelfdoding

validatiegroep opzetten (bestaande uit 
minstens 20 Europese landen) die hen 
van bij aanvang kan bijstaan. Eindpro-
duct moet een document worden dat 
bruikbaar en nuttig zal zijn in vele Euro-
pese landen. Overleg zal plaatsvinden via 
mail, telefoon of Skype.

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen 
naar cz@zorgnetvlaanderen.be en zo de 
nodige contactgegevens verkrijgen.

Op zaterdag 26 november vindt in Elewijt-
Zemst voor de tiende keer de ‘Dag van de  
nabestaanden na zelfdoding’ plaats. De 
organisatie is in handen van de Werk-
groep Verder.

De hele dag zijn er getuigenissen en work-
shops. Er is een aangepast programma 
voor kinderen en jongeren. Alles wordt 
in goede banen geleid door professionele 
begeleiders.

De nood aan infrastructuur voor oude-
ren zal door de vergrijzing alleen maar 
toenemen. Daarom besliste minister 
Vandeurzen in 2011 nog een extra in-
jectie van bijna 100 miljoen euro te 
geven voor de principiële akkoorden, 
bovenop de al toegekende 100 miljoen.

Tot deze bouwprojecten horen in to-
taal 3.000 woongelegenheden in woon-
zorgcentra, centra voor kortverblijf en 

dagverzorging. Het VIPA (Vlaams Infra-
structuurfonds Persoonsgebonden Aan-
gelegenheden) subsidieert daarvan 2.735 
woongelegenheden. De overige worden 
bijkomend gebouwd of verbouwd door 
de gesubsidieerde initiatiefnemers, maar 
met eigen middelen. In totaal worden 
700 extra woongelegenheden gecreëerd. 
In 2012 zal er opnieuw 100 miljoen euro 
beschikbaar zijn voor de principiële ak-
koorden in de ouderenzorgsector. 

Hiermee verkregen alle dossiers die ont-
vankelijk werden ingediend in 2010 én 
een gunstig advies kregen van de coördi-
natiecommissie, ook effectief een princi-
pieel akkoord in 2011. De initiatiefnemers 
krijgen nu maximaal twee jaar de tijd om 
een bevel tot aanvang van de werken te 
geven. De betrokken voorzieningen zul-
len de komende weken op de hoogte wor-
den gebracht van de ministeriële goed-
keuring.

VIPA krijgt boost in de ouderenzorg 

Meer informatie vindt u op www.werkgroepverder.be.



Peter Degadt: “Om de rit van A naar B  
met succes te kunnen voltooien,  
mag je onderweg niet zelf telkens weer  
nieuwe hindernissen opwerpen.  
Dat is wat vandaag te vaak gebeurt.”

Zorgnet Vlaanderen pleit Voor Verantwoordelijkheid en ruimte Voor ondernemerSchap

beleid
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Duurzame gezondheidszorg  
in turbulente tijden



‘duurzame gezondheidszorg in turbulente tijden’, zo luidt de titel van een brief van  
Zorgnet Vlaanderen aan de federale regeringsonderhandelaars. “in deze nota stellen wij  
de federale regering een aantal bekommernissen voor, die in de komende legislatuur best  
worden aangepakt”, zegt gedelegeerd bestuurder peter degadt. “wij zijn ons bewust van  
de moeilijke budgettaire situatie. als we de gezondheidszorg op langere termijn willen  
vrijwaren, dan moeten we nu, samen met de partners in de verplichte ziekteverzekering,  
onze verantwoordelijkheid nemen. niet omdat we graag besparen, maar omdat er nu  
eenmaal efficiënte maatregelen nodig zijn om de gezondheidszorg ook in de toekomst  
toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden.”
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“De bestuurders van zorgvoorzieningen 
weten wat het is om verantwoordelijk-
heid te nemen”, meent Peter Degadt. “Zij 
verwachten geen cadeaus. Zij vragen wel 
een duidelijk meerjarenplan, waarin de 
overheid zegt wat ze zal doen en daarna 
ook doet wat ze zegt. We hebben nood 
aan een beleid met een visie. Een beleid 
dat niet om de haverklap het geweer van 
schouder verandert. Er moeten realisti-
sche paden van verandering uitgestippeld 
worden, met een haalbaar tijdschema. Op 
die manier kunnen de bestuurders van 
ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere 

zorgorganisaties een langetermijnbeleid 
voor de eigen organisatie uittekenen 
zonder telkens voor nieuwe verrassingen 
te staan. Neem bijvoorbeeld de forfaita-
risering van de medicatie enkele jaren 
geleden. De overheid had toen gezegd 
dat de opbrengst ervan geïnvesteerd zou 
worden in een betere kwaliteit van medi-
catiedistributie. Maar wat gebeurt er een 
jaar later? De opbrengsten worden ge-
woon afgenomen, terwijl de doelstellin-
gen voor de betere medicatiedistributie 
naar de prullenmand worden verwezen. 
Op die manier kan je geen beleid voeren.

In november gaat Zorgnet Vlaanderen 
de boer op met zijn beleidsprioriteiten 
voor de nieuwe federale regering. In 
elke provincie worden alle parlementai-
ren uitgenodigd op een debatavond. De 
bedoeling is om met de bespreking van 
een aantal heel concrete knelpunten 
een politiek draagvlak te creëren voor 
de gezondheidszorg van de toekomst. 
“Wij zijn bereid onze verantwoordelijk-
heid te nemen”, zegt Peter Degadt. “We 
zullen efficiënter moeten werken en 
bezuinigen. Wij gaan daar ten volle aan 
meewerken. Maar wij willen wel dat 
elke maatregel vooraf getoetst wordt 
aan drie criteria: de toegankelijkheid, 
de betaalbaarheid en de kwaliteit van 
de zorg. Wij zullen meer moeten doen 
met minder middelen. Maar het niveau 
van onze gezondheidszorg mag er niet 
onder lijden. Wij geloven dat dat moge-
lijk is, maar dan moeten de juiste maat-
regelen genomen worden.”

Wij zijn ervan overtuigd dat er bespaard 
kan worden op de groeinorm van 4,5%. 
Het is aangetoond dat de reële uitgaven, 
globaal genomen, op jaarbasis met 2,5% 
à 3% stijgen. Daar zit dus ruimte. Maar 
geef ons plannen op een termijn van vijf 
jaar en blijf dan bij die plannen, zonder 
grote wijzigingen en cours de route. Nu 
zien we vaak dat de ‘putjes’ dieper en die-
per worden en de ‘potjes’ leger en leger. 
Zonder visie op langere termijn. Het is 
aan de overheid om duidelijke doelstel-
lingen te bepalen: we gaan van A naar B 
in vijf jaar tijd. Geef de zorgvoorzieningen 

Medewerkers met eenzelfde diploma, 
die hetzelfde werk doen in dezelfde 
omstandigheden, verdienen dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. Vandaag is dat 
niet zo. Zorgnet Vlaanderen wil dat 
dat verandert.

Een verpleegkundige met een vast 
contract in een openbaar ziekenhuis 
krijgt na een volledige loopbaan 
maandelijks 500 euro netto meer 
pensioen dan een collega met een ge-
woon arbeidscontract. Die statutaire 
medewerkers maken ongeveer 11% 
uit van het aantal medewerkers in de 
gezondheidszorg in ons land.

Nu de financiering van de overheids-
pensioenen in de lokale besturen – en 
dus ook voor die vastbenoemde me-
dewerkers in openbare zorgvoorzie-

ningen – voor torenhoge problemen 
zorgt, moet voor Zorgnet Vlaanderen 
een oplossing gezocht worden die 
op termijn leidt naar een eenheids-
statuut voor alle medewerkers in de 
zorg.

Er moet een einde komen aan het 
vastbenoemen van personeel, zo-
dat de huidige problemen niet ver-
eeuwigd worden. Bovendien moet 
tegelijk werk gemaakt worden van 
een tweede pensioenpijler voor alle 
zorgmedewerkers. Die tweede pensi-
oenpijler zou alvast de helft van het 
verschil in pensioen kunnen dichtrij-
den. Voor Zorgnet Vlaanderen moe-
ten beide elementen deel uitmaken 
van een fundamentele oplossing voor 
het huidige pensioendossier.

Naar een eenheidsstatuut voor  
alle medewerkers in de zorg

Draagvlak creëren voor 
betaalbare zorg
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daarvoor de middelen en de instrumen-
ten en wij zorgen dat we er komen. Elk 
jaar geven we de overheid een stand van 
zaken: welke weg is er al afgelegd en wat 
hebben we nog voor de boeg. Maar om de 
rit van A naar B met succes te kunnen vol-
tooien, mag je onderweg niet zelf telkens 
weer nieuwe hindernissen opwerpen. Dat 
is wat vandaag te vaak gebeurt.”

Integraal beleid

“Zorgnet Vlaanderen pleit ook voor een inte-
graal beleid in plaats van ad-hocplannen”, 
vervolgt Peter Degadt. Zo focust het Kan-
kerplan maar op één aandoening, terwijl 
elke ziekte eigenlijk een optimaal beleid 
verdient. We pleiten voor een  duidelijk 
doelgroepenbeleid: bijvoorbeeld een 
plan voor patiënten die langdurige zorg 
nodig hebben of voor patiënten die reva-
lideren. Dat het anders kan, bewijst de 
omwenteling die ingezet is in de geeste-

lijke gezondheidszorg. De praktijk toont 
dat zorginstellingen zowel binnen als 
buiten eenzelfde sector steeds meer sa-
menwerken. Op die manier trachten ze 
de schaarse middelen zo goed mogelijk 
in te zetten en gespecialiseerde knowhow 
en competenties te delen, zodat patiënt, 
cliënt en bewoner kunnen rekenen op de 
beste zorg. In sommige gevallen legt de 
overheid samenwerking op, maar even 
vaak ontstaat ze spontaan. Ondernemer-
schap in de social profit is de beste garan-
tie om snel en accuraat in te spelen op de 
steeds sneller wijzigende omstandighe-
den in het zorglandschap. Zorgnet Vlaan-
deren vraagt daarom dat juridische of 
financiële hinderpalen zo veel mogelijk 
worden weggewerkt. Dat zou onder meer 
kunnen via het wettelijk verankeren van 
niet-commerciële samenwerkingsvormen 
die de overheid zelf erkent en waaraan ze 
dan een aantal voordelen koppelt, zoals 
de mogelijkheid van terbeschikkingstel-
ling van personeel.

Wat dat personeel betreft, staan de over-
heid en wij met zijn allen trouwens voor 
enkele grote uitdagingen. De schaarste 
aan zorgpersoneel is nijpend. Er moet 
dringend iets gedaan worden voor de 
hoofdverpleegkundigen, die vandaag 
onderbetaald worden in vergelijking 
met de verpleegkundigen aan wie ze 
leiding geven. Hoofdverpleegkundigen 
in ziekenhuizen moeten uit de norm ge-
haald worden en in de woonzorgcentra 
is ondersteuning op het gebied van ad-
ministratie en stafdiensten noodzake-
lijk. Alle verpleegkundigen en zorgme-
dewerkers hebben recht op een tweede 
pensioenpijler, zoals in private onder-
nemingen en bij ambtenaren vandaag al 
het geval is. De selectieve schaarste aan 
ziekenhuisartsen in bepaalde discipli-
nes schreeuwt om maatregelen. En last 
but not least: geef de bestuurders ook op 
het gebied van personeelsbeleid de rie-
men om te roeien. Vandaag hebben ze 
die niet. De normen en regeltjes zijn zo 

Begin oktober heeft de Algemene Raad 
van het RIZIV geen beslissing genomen 
over het budget van de ziekteverzekering 
2012. Dat betekent dat de regering de kno-
pen zal doorhakken.

“Zorgnet Vlaanderen kon niet akkoord 
gaan met het voorstel dat op tafel lag”, 
zegt Peter Degadt. “Wij hadden er een 
heel slecht gevoel bij. Artsen en zieken-
fondsen vechten het onder elkaar uit, 
maar de ziekenhuizen betalen het gelag. 
De structurele onderfinanciering van de 
ziekenhuizen, waardoor die te weinig 
middelen hebben om het eigen personeel 
te betalen en daardoor bijkomende mid-

delen moeten vragen aan de ziekenhuis-
artsen, stoort mij mateloos. De ziekenhui-
zen worden door de ziekenfondsen en de 
artsen beschouwd als een gemakkelijke 
prooi, omdat men denkt dat men enkel de 
organisatie treft, en niet de patiënten, de 
artsen of het personeel. Dat is echter ma-
nifest onjuist.  De situatie wordt stilaan 
onhoudbaar. Dat blijkt nog maar eens uit 
de maha-analyse van de financiële situ-
atie van de ziekenhuizen. Het aantal defi-
citaire voorzieningen stijgt zorgwekkend. 
Enkele jaren geleden waren het er zeven, 
toen negen, daarna twaalf en nu zitten 
we al aan zeventien ziekenhuizen op de 
honderd die in de rode cijfers zitten.

Regering moet knopen doorhakken

De ziekenhuizen hebben geen stem-
recht in de Algemene Raad van de 
Ziekteverzekering en zijn daardoor 
een  gemakkelijk slachtoffer. Zo stel-
len ziekenfondsen en artsen samen 
voor om de bewezen anciënniteit 
van medewerkers maar voor twee 
derden te financieren. Of ze weige-
ren om de dalende inkomsten uit het 
percentage op de artsenhonoraria te 
compenseren. Op die manier worden 
de bestaande putten nog dieper. En 
wanneer ziekenhuizen er dankzij een 
efficiënt aankoopbeleid in slagen om 
een beetje winst te maken dankzij on-
derhandelde kortingen op de medi-
catie, dan worden die inspanningen 
bestraft door die bonus af te nemen. 
Maar zonder die bonus, die een deel 
van de tekorten compenseert, dreigen 
meer en meer ziekenhuizen de vol-
gende jaren in financiële problemen 
te komen.”
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Financiële marge brokkelt verder af in de ziekenhuissector

Uit de maha-analyse van Dexia blijkt 
dat het bedrijfsresultaat van de zie-
kenhuizen daalde van 1,6% in 2009 
naar 1,2% in 2010. Dat vereist nauw-
gezette opvolging de komende jaren, 
zeker gezien de voorspelde beperkte 
budgettaire ruimte. 

Op donderdag 6 oktober voerde Dexia 
haar inmiddels 18de maha-studie (mo-
del for automatic hospital analyses) 
voor de ziekenhuizen uit. Alle zieken-
huizen (privaat en publiek) namen 
hieraan deel. Uit de analyse blijkt dat 
voor het tweede opeenvolgende jaar 
de financiële positieve marge verder 
afbrokkelt in de ziekenhuissector. De 
komende jaren zullen we deze trend 
nauwgezet moeten opvolgen, temeer 
omdat de onderfinanciering van de zie-
kenhuizen via het Budget van Finan-

ciële Middelen (BFM) blijft bestaan. 
Bovendien wordt gesnoeid in twee be-
langrijke compensatiebronnen van die 
onderfinanciering. 

— De artsenhonoraria zijn in 2010 min-
der snel gestegen dan de vorige jaren 
(1,6% i.p.v. 8,4% en 8,9% de voorbije 
jaren). Aangezien de kosten wel de 
hoogte ingingen, lagen de afdrachten 
van de artsen lager. Netto hielden de 
ziekenhuizen 10 miljoen euro minder 
over aan artsenhonoraria. 

— In 2012 wordt een bijkomende bespa-
ring verwacht in de ziekenhuizen op 
de ‘winstmarges’ (kortingen) die de 
ziekenhuizen bedingen bij aankoop 
van farmaceutische producten. Ook 
die marges dienden in belangrijke 
mate om het tekort in financiering te-
rug te dringen. 

strikt en op microniveau geregeld, dat er 
nauwelijks ruimte is voor een efficiënte 
inzet van medewerkers en voor de nood-
zakelijke taakuitzuivering en functiedif-
ferentiatie. Ook de wetgeving op de ar-
beidsduur is hopeloos verouderd en zit 
zowel personeel als directies dwars. Hoe 
kunnen innovatieve ideeën als zelfroos-
tering, waarbij medewerkers in grote 
mate hun eigen uurrooster invullen, een 
eerlijke kans krijgen, als overheid en 
vakbonden vasthouden aan regels uit 
het industriële tijdperk?”

De volledige tekst kan je terugvinden op 
www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: pu-
blicaties).

Bekijk ook de filmreportage op Youtube 
(zoek: duurzame gezondheidszorg Zorgnet  
Vlaanderen). Laat u op de hoogte bren-
gen van alle nieuwe reportages van Zorg-
net Vlaanderen via de knop ‘abonneren’  
bovenaan het filmpje.

Naast deze besparingen steeg de bezoldi-
gingskost met 4,1% door de toename van 
de loonkost per voltijds equivalent (VTE)
met 2%. Daarnaast werden ook méér VTE 
ingezet in de sector (+1,8%) door onder 
meer de verdere uitwerking van het kan-
kerplan en de invoering van de mobiele 
equipe.

De maha-analyse toont eens te meer 
aan dat een correcte financiering van 
de ziekenhuizen zich opdringt. Zorg-
net Vlaanderen is voorstander van een 
geïntegreerde ziekenhuisfinanciering, 
gebaseerd op objectieve en transparan-
te criteria, die rekening houdt met de 
kwaliteit van de geleverde zorg, rechts-
zekerheid biedt voor alle betrokkenen, 
beleidsruimte geeft aan voorzieningen 
en zorgprofessionals aanmoedigt om in 
voorzieningen te werken.
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interView met chriStiaan decoSter, directeur-generaal geZondheidSZorgVoorZieningen

beleid

“We hebben een sociale barometer nodig,
die permanent de betaalbaarheid  

van de zorg in het oog houdt”

als u dit artikel leest, hebben we misschien een nieuwe federale regering. en dan is ook  
de naam van de nieuwe minister van Sociale Zaken bekend. maar op het ogenblik van ons  

interview met christiaan decoster, directeur-generaal gezondheidsvoorzieningen van de  
Fod Volksgezondheid, is het nog koffiedik kijken. alhoewel. Veel tijd daarvoor is er niet,  

want achter de schermen worden al volop projecten en dossiers voor de komende  
jaren voorbereid. christiaan decoster gunt ons een vooruitblik.

Heeft u de communautaire gesprek-
ken gevolgd?
Christiaan Decoster: Ik heb de onder-
handelingen over de bevoegdheidsver-
deling uiteraard op de voet gevolgd. Ik 
heb trouwens de hele evolutie van de 
staatshervorming vanaf de jaren 1980 tot 
vandaag van nabij meegemaakt. De stap-
pen die nu zijn gezet, verbazen mij dan 
ook niet. Mijn bezorgdheid is wel dat hoe 
meer de bevoegdheden verdeeld raken, 
hoe noodzakelijker het wordt om voort-
durend overleg te plegen met de Gemeen-
schappen, zodat we een coherent beleid 
kunnen voeren. De nood aan loyauteit en 
samenwerking staat trouwens ook met 
zoveel woorden in de tekst van het com-
munautair akkoord. De Interministeriële 
Conferentie Gezondheidszorg, waarvan 
ik de secretaris ben, is hiervoor een goed 
platform. Alle overheden zijn erin verte-
genwoordigd en werken bijzonder goed 
samen.

Waren homogene bevoegdheidspak-
ketten toch niet eenvoudiger en effi-
ciënter geweest?
Dat is een politieke kwestie waarover ik 
mij niet kan uitlaten. Ik kan alleen zeggen 
dat we, samen met de Gemeenschappen, 
de voorbije tien à vijftien jaar in een po-
sitieve geest heel mooie dingen gereali-
seerd hebben. Er zijn protocolakkoorden 
gesloten in de meest diverse domeinen. 
Het was soms moeilijk, maar we zijn er al-
tijd goed uitgeraakt. Het belangrijkste is 
dat je niet probeert alles van bovenuit op 
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te leggen. Als we met respect voor ieders 
verantwoordelijkheden samen afspraken 
kunnen maken, dan is veel mogelijk. Ik 
bekijk het positief.

Artikel 107 is daarvan een mooi voor-
beeld?
Inderdaad. Dat project, dat streeft naar 
een vermaatschappelijking van de geeste-
lijke gezondheidszorg, loopt goed omdat 
het kader hiervoor bottom-up werd ge-
creëerd. De organisaties herkennen zich 
in het concept, omdat het beantwoordt 
aan wat ze zelf hebben voorgesteld. In de 
ouderenzorg zijn gelijkaardige akkoor-
den tot stand gekomen, met ruimte voor 
elke Gemeenschap om eigen accenten te 
leggen. Denk aan het gebruik van de mid-
delen van de RVT-equivalenten. Of aan 
Protocol 3, dat de samenwerking tussen 
RVT’s en de thuiszorg stimuleert. Zulke 
akkoorden sluiten we al sinds de jaren 
1980. Het begon onder Jean-Luc Dehaene 
met het moratorium op ziekenhuisbed-
den en de creatie van RVT-bedden. Later 
kwam de hervorming van de acute zie-
kenhuizen met de fusies, groeperingen 
en reconversies. In de jaren 1990 hebben 
we de PVT’s en de initiatieven voor Be-
schut Wonen gecreëerd, met mogelijke 
reconversies vanuit de psychiatrische 
ziekenhuizen. Al die akkoorden zijn na 
ruim overleg met de Gemeenschappen 
tot stand gekomen. Ze zijn het resultaat 
van goodwill en samenwerking. Ik ben 
ervan overtuigd dat die geest van goede 
samenwerking ook in de toekomst zal 

blijven bestaan. Dat zal nodig zijn als we 
met de gezondheidszorg aan de top van 
de eurobarometer willen blijven staan. 
Dat moet onze gezamenlijke ambitie zijn.

Out-of-the-box durven  
denken

Positief aan artikel 107 is het strikte 
kader, waarbinnen de zorgorganisa-
ties de nodige vrijheid krijgen. Dat is 
niet altijd het geval. Staan normen en 
regels soms niet in de weg van echte 
vernieuwing?
We moeten hier een evenwicht nastreven. 
Normen en regels zijn nodig. Bijvoorbeeld 
omdat je voor een aantal zaken een kriti-
sche massa nodig hebt. Of personeel met 
bepaalde kwalificaties. Of een gezonde 
balans tussen kosten en baten. De mid-
delen zijn beperkt en we streven een hoge 
kwaliteit na. Zonder normen en regels 
zouden de kosten veel hoger uitvallen. De 
reglementering moet wel goed overdacht 
zijn en tot stand komen na intens overleg 
met de sector. Als je België vergelijkt met 
andere Europese landen, dan denk ik dat 
we een vrij goed evenwicht hebben tus-
sen vrijheid en normering.

De overheid zou er ook voor kunnen 
kiezen om zich vooral op de resultaten 
te concentreren en de zorgvoorzienin-
gen meer ruimte geven, bijvoorbeeld 
door een geïntegreerde financiering.
Veel landen hebben de stap naar een all-



outreaching willen, dan moeten we het 
honorariumsysteem aanpassen. We moe-
ten out-of-the-box durven denken en 
nieuwe formules zoeken met voldoende 
incentives en voldoende responsabilise-
ring, gekoppeld aan een doelgroepen-
beleid. Dat is de toekomst. Vandaar ook 
de keuze om te werken met zorgpro-
gramma’s, die de vertaling zijn van een 
doelgroepenbeleid. Ook de financiering 
zal dat doelgroepenbeleid moeten onder-
steunen. We evolueren in de richting van 
duidelijke patiëntengroepen, waarbij de 
normen, de programmering en de finan-
ciering op elkaar afgestemd moeten zijn. 
Ik spreek graag van de drie I’s. De eerste I 
staat voor een geïntegreerde organisatie. 
Dat is het verhaal van de zorg in netwer-
ken, van de zorgprogramma’s en de zorg-
circuits die de patiënten volgen, of van 

een continuüm van zorg. De tweede I is 
de integratie in het ziekenhuis zelf. De 
tijd is voorbij dat beddenhuis en artsen 
twee aparte werelden zijn. Tussen artsen 
en bestuur is een harmonieuze samen-
werking nodig, met zowel afzonderlijk 
als samen een zekere mate van respon-
sabilisering. We moeten blijven streven 
naar een consensusmodel, weg van het 
conflictmodel. Je kunt dat onmogelijk 
opleggen. Het is als in een huwelijk: de 
partijen moeten overeenkomen, zonder 
dat iemand de baas wil spelen. De derde 
I staat voor de integratie op overheidsni-
veau, de samenwerking van de federale 
overheid met de Gemeenschappen. En 
gezamenlijk moeten we aandachtig luis-
teren naar de sector. Zo is zoals gezegd 
bijvoorbeeld artikel 107 vanuit de sector 
gegroeid. En voor de chronisch zieken 
willen we hetzelfde doen. De FOD, de 
Gemeenschappen en het RIZIV steken 
de koppen bij elkaar om een doelgroe-
penbeleid voor de chronisch zieken te 
ontwerpen. Vooruitlopend op het com-
munautair akkoord kan deze samenwer-
king steunen op het studiewerk van het 
Kenniscentrum. We zullen de sector daar-
in nauw betrekken. Volgend jaar organi-
seren we hierover een grote conferentie. 
Zo werken we ook aan het zorgprogram-
ma pediatrie, met duidelijke afspraken 
en schakeringen binnen een netwerk 
van zorg. Niet meer ‘mijn en dijn’-dienst, 
maar samen verantwoordelijkheid ne-
men en patiënten naar elkaar doorverwij-
zen op basis van de noden van de patiënt. 
En ja, ook de financiering zal daarop af-
gestemd moeten worden.

Een sterke figuur

Kijkt u met spanning uit naar wie uw 
nieuwe minister wordt?
Sociale Zaken is een  van de belangrijkste 
ministerportefeuilles. Geen enkele partij 
zal daarvoor een lichtgewicht afvaar-

infinanciering gezet. En ja, er valt iets 
voor te zeggen. Maar wij hebben een his-
torisch gegroeide traditie waarin artsen 
en ziekenfondsen over honoraria afspra-
ken maken. Willen we dynamische art-
sen? Dan moeten we hen ook stimuleren. 
Alles in één financiering onderbrengen, 
zie ik bij ons nog niet onmiddellijk gebeu-
ren. Ik ben meer gewonnen voor evolutie 
dan voor revolutie. Responsabilisering en 
een coherente financiering zijn erg be-
langrijk. We moeten evolueren naar meer 
afstemming van de verschillende finan-
cieringstechnieken. Hierbij is overleg met 
alle betrokken partners nodig. Prikkels 
voor kwaliteit en performantie kunnen de 
onderlinge samenwerking versterken.

Hoe bedoelt u?
Neem de kinderpsychiatrie. Als we meer 
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We zullen nog meer moeten inzetten op  
het personeelsbeleid in de ziekenhuizen.  
De centen zijn belangrijk, maar ook de  
arbeids omstandigheden. En dan denk ik  
niet alleen aan de verpleegkundigen,  
maar ook aan de artsen. Die hebben het  
vaak hard te verduren.
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digen. Mijn hele loopbaan heb ik altijd 
met sterke mensen mogen samenwerken: 
Jean-Luc Dehaene, Frank Vandenbroucke,  
Laurette Onkelinx... Ik heb respect voor 
al die mensen. Een goed politicus is  
iemand die weet wat hij of zij wil en die 
erin slaagt om daarvoor ook een kader te 
creëren. Sociale Zaken blijft ook in de toe-
komst een erg belangrijk departement, 
met het grootste budget. En nog meer dan 
vroeger zal er met de nieuwe bevoegd-
heidsverdeling nood zijn aan overleg en 
samenwerking. Om het even welke partij 
de ministerpost krijgt, ik weet zeker dat er 
een sterke figuur komt.

Hebt u al een en ander klaarliggen voor 
de nieuwe minister van Sociale Zaken?
We zullen nog meer moeten inzetten op 
het personeelsbeleid in de ziekenhuizen. 
De centen zijn belangrijk, maar ook de 
arbeidsomstandigheden. En dan denk 
ik niet alleen aan de verpleegkundigen, 
maar ook aan de artsen. Die hebben het 
vaak hard te verduren. Denken we onder 
meer aan de diensten voor intensieve 
zorgen en de spoedgevallendiensten. Er 
is in nogal wat ziekenhuizen sprake van 
een burn-out, zowel bij artsen als bij ver-
pleegkundigen. Het zou niet slecht zijn 
om in het beleid nog meer rekening te 
houden met de arbeidsomstandigheden. 
Wachtdiensten garanderen 7 dagen op 
7 en 24 uur op 24 op een spoedgevallen-
dienst met een beperkte staf is niet evi-
dent.

Wat is de oplossing? Minder spoed-
diensten maar met een grotere bestaf-
fing?
Daarover spreek ik mij niet uit. We heb-
ben nu al twee types van spoeddiensten. 
Wellicht moeten er nog meer taakafspra-
ken komen in netwerken, zodat artsen 
kunnen bijspringen waar de nood het 
hoogst is. De FOD Volksgezondheid heeft 
samen met de FOD Arbeid een studie be-
steld om de problemen van burn-out dui-
delijk in kaart te brengen. Het gaat ook 
om veiligheid in de zorg.

Ziet u nog andere prioriteiten voor de 
volgende minister?
Ook informatisering in de ziekenhuizen 
wordt een belangrijk aandachtspunt de 
komende jaren. We hebben met e-Health 
een mooi en dynamisch technisch plat-
form dat toelaat om veilig te communi-
ceren en gegevens uit te wisselen tussen 
organisaties binnen de sector en met de 
overheden. Dat loopt goed. Maar wat nog 
ontbreekt, is een ‘e-Hosp-beleid’. Twee 

dingen hebben we dringend nodig: ener-
zijds een elektronisch patiëntendossier 
met alle medische en verpleegkundige 
informatie, anderzijds goede commu-
nicatiekanalen tussen het ziekenhuis 
en de rest van de zorg. In de Nationale 
Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen ligt 
een plan voor. Alles wat we vandaag aan 
paperassen hebben, kan aanzienlijk ver-
eenvoudigd worden als we elektronisch 
werken. Uit een goed patiëntendossier 
kan je enorm veel halen, zodat aparte re-
gistraties minder nodig zijn. Er moet met 
de sector een meerjarenplan worden af-
gesproken met duidelijke doelstellingen 
en een tijdstabel. Voor elk ziekenhuis 
afzonderlijk moeten objectieven worden 
vastgelegd, evenals voor de sector als ge-
heel. Zo kunnen we samen werk maken 
van de administratieve vereenvoudiging.

De sociale zekerheid en de gezond-
heidszorg liggen in het vizier voor be-
sparingsmaatregelen. Hoe kijkt u daar 
tegenaan?
Inhoudelijk zijn we sterk bezig met de 
psychiatrie, de chronisch zieken en an-
dere doelgroepen die tot de zwakkere 
groepen in onze samenleving behoren. 
De betaalbaarheid van de zorg voor die 
mensen moet ook in periodes van bespa-
ringen gegarandeerd blijven. We moeten 
er waakzaam op toezien dat onze zorg 
toegankelijk blijft, met goede vangnetten 
zoals de maximumfactuur en het solida-
riteitsfonds. Ik wil de volgende minister 
van Sociale Zaken de tip geven om een 
sociaal observatorium op te richten. Ter 
voorbereiding hiervan is al een werk-
groep met de sociale diensten van de zie-
kenhuizen bijeengekomen. Die mensen 
hebben een heel goed zicht op de sociale 
noden. We hebben een sociale barometer 
nodig, die permanent de betaalbaarheid 
van de zorg in het oog houdt. De sociale 
diensten moeten overigens beter onder-
steund worden, liefst in een netwerk. 
Want als aparte sociale dienst is het qua-
si onmogelijk om je weg te vinden in de 
wirwar aan sociale wetgeving. We moe-
ten een instrument ontwikkelen om ze 
daarin te ondersteunen. De werkgroep is 
al enkele keren samengekomen en tegen 
eind dit jaar zijn we klaar met een hel-
dere cartografie van de sociale diensten. 
De vermaatschappelijking van de zorg 
is een waardevolle evolutie. We moeten 
blijven werken aan het betrekken van 
de context en de belendende sectoren 
binnen een health in all-beleid: arbeid, 
jeugdwerk, cultuur, noem maar op. Ik 
droom ervan om volgend jaar, in dezelfde 

geest als artikel 107, de jeugdpsychiatrie 
als prioriteit naar voren te schuiven. Ook 
hierover organiseren we een grote con-
ferentie. De zorg voor de jongeren in de 
maatschappij is ontzettend belangrijk.

Een ander stokpaardje van u is de 
patiëntveiligheid. Hoe staat het daar-
mee?
Dat is een heel ruim thema! Met de zie-
kenhuizen is op vrijwillige basis een kwa-
liteitsconvenant afgesproken. Vrijwel alle 
ziekenhuizen doen eraan mee. We wer-
ken op drie niveaus: patiëntveiligheid, 
processen en indicatoren. We zijn gestart 
met een cultuurmeting; aan de tweede 
meting hebben maar liefst 55.000 mede-
werkers meegedaan. We hebben hiermee 
een goed instrument om de evoluties te 
volgen en te benchmarken. In dit kader 
voeren we meerdere acties over bijvoor-
beeld de hygiëne in ziekenhuizen, het 
gebruik van een checklist in het operatie-
kwartier, het elektronisch voorschrijven 
van geneesmiddelen, het inzetten van kli-
nische apothekers en het retraceren van 
bloed binnen een hemovigilantiebeleid.

Een volgend project in het kader van pa-
tiëntveiligheid richt zich op de medische 
beeldvorming. In vergelijking met andere 
landen worden patiënten in ons land 
erg veel bestraald. We moeten die trend 
keren. We ondernemen drie acties. Eerst 
en vooral gaan we sensibiliseren, zoals 
we gedaan hebben om het antibioticage-
bruik selectiever te maken. Die campag-
nes werpen vruchten af: het gebruik van 
antibiotica is met een derde gedaald. Een 
mooi neveneffect is dat we daarmee op 
de uitgaven bespaard hebben; de vrijge-
komen middelen hebben we geïnvesteerd 
in het antibioticabeleid in de ziekenhui-
zen. Iets gelijkaardigs gaan we dus doen 
voor de medische beeldvorming: her-
haaldelijke campagnes, zowel naar de 
zorgverstrekkers als naar de patiënten. 
Een tweede luik vormen de guidelines die 
we op de website van de FOD geplaatst 
hebben over wat wel en niet medisch ver-
antwoord is  op het gebied van medische 
beeldvorming. We zullen dat verankeren 
in een vzw die ondersteunend zal wer-
ken. Ten derde willen we werk maken 
van een goede organisatie van de dien-
sten medische beeldvorming, ook met 
het oog op de patiëntveiligheid. We gaan 
in samenwerking met het Federaal Agent-
schap voor Nucleaire Controle (FANC) 
een certificering uitwerken voor de me-
dische beeldvorming. U merkt het: er ligt 
nog werk genoeg op de plank!
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in de geestelijke gezondheidszorg vindt een omwenteling zonder voorgaande plaats. overal in  
ons land is men er volop mee bezig. officieel heet het project ‘naar een betere geestelijke  
gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’, maar voor het gemak heeft  
iedereen het gemeenzaam over ‘artikel 107’. meer afgestemde zorg en meer zorg in de thuissituatie  
en in de maatschappij. dat zijn de sleutelbegrippen. wij gingen even poolshoogte nemen in  
noord-west-Vlaanderen bij netwerkcoördinator magda coture en huisarts dr. michel goetinck.

Groot draagvlak zorgt  

voor sterk netwerk

Dr. Michel Goetinck en Magda Coture van de stuurgroep  
Noord- West-Vlaanderen: “We beschikken over heel wat expertise.  
Iedereen kan vanuit zijn rol bijdragen tot een hecht netwerk.”

implementatie ‘artikel 107’ Volop beZig op het terrein

GGZ
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“Wat men kortweg ‘artikel 107’ noemt, is 
in wezen een verregaande transforma-
tie van de geestelijke gezondheidszorg”, 
vertelt Magda Coture. “De ggz werd tot 
vandaag vooral vanuit de instellingen en 
de diensten georganiseerd, maar nu ver-
schuift de klemtoon naar het regionale 
netwerk.  De kracht van het concept is 
de integratie van vijf functies. De eerste 
functie gaat over preventie, vroegdetectie 
en sensibilisering. De tweede functie be-
treft de installatie van mobiele equipes. 
Dat is het meest vernieuwende luik. Deze 
equipes zullen psychiatrische zorg aan 
huis aanbieden, zowel voor  acute noden 
als langdurige psychische problemen. 
Functie drie regelt de rehabilitatie, met 
oog voor arbeid, vrije tijd en ontmoeting. 
De vierde functie gaat over de residenti-
ele setting. Die blijft erg belangrijk als er 
een intensieve behandeling nodig is. De 
verschillende residentiële partners stem-
men hun zorg op elkaar af, met aandacht 
voor specifieke doelgroepen. Functie vijf, 
ten slotte, gaat over de woonfunctie, ge-
koppeld aan ondersteuning en begelei-
ding. Samen moeten we een gepast ant-
woord vinden op de woonnoden, zonder 
mensen te pamperen. Hier ligt niet alleen 
een taak voor de ggz, maar bijvoorbeeld 
ook voor de sociale woningsector.”

“Rond al deze thema’s moeten regionaal 
afspraken gemaakt worden voor een op-

timale organisatie”, zegt dr. Michel Goe-
tinck. “Hiervoor is een stuurgroep opge-
richt. Het heeft wat voeten in de aarde 
gehad, maar uiteindelijk zijn alle part-
ners daarin vertegenwoordigd. Ook de 
huisartsen, die hierover onderling afge-
stemd hebben via de huisartsenkringen 
en de SEL’s (Samenwerkingsinitiatief Eer-
stelijnsgezondheidszorg). Op die manier 
creëren we een breed draagvlak. Vandaag 
telt onze stuurgroep dertien mensen, die 
samen zowat honderdzestig zorgpartners 
uit de regio Noord-West-Vlaanderen ver-
tegenwoordigen (zie inzet). Om efficiënt 
tewerk te gaan, zijn verschillende werk-
groepen opgericht, met mensen uit al die 
verschillende organisaties.”

We gaan ervoor!

“Ook de overheid blijft feedback geven”, 
zegt Magda Coture. “Na de eerste versie 
van het dossier, toen er nog geen net-
werkcoördinator was, kwam onder meer 
de feedback dat we de vijf functies on-
derling beter moesten verbinden. Dat is 
de grote uitdaging waarvoor we staan: 
samen die continuïteit van zorg aanbie-
den, zonder dat een cliënt telkens weer 
alles moet herhalen. Na de bijsturing 
kreeg ons dossier in juni de goedkeuring 
‘1A’, met een aantal randvoorwaarden. 
Tegen september moesten we per functie 

een actieplan opmaken met een tijdstafel 
erbij en al enkele procedures. We hebben 
hard moeten werken in de zomermaan-
den. Het blijft niet bij mooie woorden. We 
gaan ervoor!”

“Je voelt dat ook in de groep”, beaamt dr. 
Michel Goetinck. “Op een bepaald mo-
ment sta je zo ver dat je beslist om sowie-
so door te gaan met het project, zelfs al 
zou er geen goedkeuring van ons dossier 
gekomen zijn. De noden in de sector zijn 
reëel. Er is een  draagvlak om er iets aan 
te doen. Ons motto is: wat we al hebben 
en wat goed loopt, houden we in stand. 
Waar er nog leemtes zijn, zoeken we op-
lossingen. We gaan dus niet te veel nieu-
we structuren in het leven roepen, maar 
vooral optimaliseren en beter afstemmen  
wat er vandaag al voorhanden is. De over-
heid biedt hiervoor een kader, maar het is 
aan de regionale partners om die ruimte 
in te vullen.”

“Dat de overheid die ruimte laat, is erg 
positief. Het moet ook, want de situatie 
hangt sterk af van regio tot regio. Ook bin-
nen Noord-West-Vlaanderen zijn er erg 
grote verschillen. Oostende of de West-
kust zijn niet te vergelijken met een stad 
als Brugge of met het agrarische hinter-
land. Daarom werken we waar nodig ook 
met subregionale netwerken.”

“Ik heb de indruk dat de wil tot samen-
werken groot is”, zegt dr. Michel Goe-
tinck. “De mentaliteit verandert snel. 
Maar we botsen vaak nog op knelpunten, 
bijvoorbeeld in de overheidsregels of in 
de interne structuren in bestaande voor-
zieningen. Het kost soms heel wat moeite 
om oude gewoonten en regels te verande-
ren. Vanuit de huisartsengroep  is daar-
voor ook wel begrip en respect.

Maar de huisartsen verwachten ook on-
dersteuning vanuit de overheid. Het is 
moeilijk in te schatten wat de gevolgen 
zullen zijn van deze omwenteling in de 
geestelijke gezondheidszorg, maar veel 
huisartsen vrezen overspoeld te zullen 
worden. Vergeet niet dat in de huisart-
senwereld geen middelen ter beschik-
king zijn voor overleg in netwerken. Hoe 

meer overleg en afstemming, hoe beter 
voor de patiënt. De huisartsen staan dan 
ook volledig achter deze veranderingen. 
Maar dan moet er geïnvesteerd worden 
in het overleg. De huisartsen kunnen 
dat er niet zomaar blijven bijnemen. Dat 
geldt trouwens ook voor andere diensten 
die ondersteuning in de thuissituatie 
bieden.

Uiteindelijk is het de bedoeling om met 
dezelfde middelen meer te doen. Ik geloof 
dat dat kan, maar dan moeten hinderpa-
len weggenomen worden. De overheid 
moet consequent zijn. Psychotherapie en 
psychologisch ondersteunend werk in de 
eerste lijn worden nog altijd niet terugbe-
taald. Ook in de thuiszorg zijn er nog veel 
vragen. Zij zullen meer patiënten met 
psychische problemen krijgen. Zullen zij 

“Wil tot samenwerken is groot”

dat aankunnen? Zullen zij hiervoor 
extra mensen kunnen aanwerven?

De overheid moet durven investeren 
in innovatieve zorg.  Adviesverlening 
van psychiater naar  huisarts via een 
telefonisch consult kan zorgverbete-
rend zijn en eventueel een opname 
vermijden. Daar hebben wij lokaal 
al ervaring mee. Maar gestructu-
reerd overleg  vergt een investering 
van beide partijen.  Als huisartsen 
en psychiaters  gestimuleerd zouden 
worden om  dit telefonisch consult te 
plegen vooraleer tot een opname te 
besluiten, kunnen we ongetwijfeld 
het aantal opnamen terugdringen. 
Dat soort quick wins zou aangemoe-
digd en gefaciliteerd moeten wor-
den.”
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Al doende leren

“Dat is bijvoorbeeld het geval voor de mo-
biele equipes. Om hiervoor middelen vrij 
te maken, hebben PZ Onze-Lieve-Vrouw 
in Brugge en PC Sint-Amandus in Beer-
nem samen zestig bedden buiten gebruik 
gesteld. Dat betekent dat er vandaag al 
minder patiënten in het ziekenhuis wor-
den behandeld en meer in de thuissitu-
atie. Er komen drie mobiele equipes: één 
equipe voor acute, intensieve behande-
ling en twee equipes voor langdurige 
zorg. De mobiele equipes voor langdurige 
zorg worden actief vanaf november. Be-
gin volgend jaar wordt de mobiele equipe 
voor acute zorg actief.  Die equipes zullen 
ingezet worden in de zorgregio Brugge, 
Beernem, Houtland”, vertelt Magda  
Coture.

“De mobiele equipes worden ingebed in 
het netwerk. Ze bieden zorg aan buiten de 
ziekenhuismuren met een multidiscipli-
nair team van maatschappelijk werkers, 
ergotherapeuten, psychiatrisch verpleeg-
kundigen en een psycholoog. Het team 
wordt ingezet on call via een huisarts of 
een psychiater. We moeten de procedu-
res hiervoor nog verfijnen en  in overleg 
gaan met de crisisunits en de EPSI (Een-
heid  Psychiatrische Spoed Interventie) 
voor de crisiszorg, maar het is alvast niet 
de bedoeling dat de cliënten zelf de equi-
pes rechtstreeks kunnen contacteren. 
Een arts kan erop toezien dat de juiste 
patiënten geholpen worden door de mo-
biele equipes. Een mooi voorbeeld is een 
situatie waar gevaar dreigt voor de pa-
tiënt of voor zijn omgeving. Tot nu had de 
huisarts in zo’n geval bijna geen andere 
mogelijkheid dan collocatie, maar dat is 
een beslissing met verregaande gevolgen, 
ook voor het vertrouwen tussen patiënt 
en huisarts. Met een mobiele equipe moe-
ten we erin slagen het aantal collocaties 
tot een minimum te beperken. Ook bij 
suïcidaal gedrag kan een mobiele equi-
pe de eerste ondersteuning bieden. De 
achterliggende gedachte is altijd om een 
opname  te vermijden. Hierbij houden 
we uiteraard rekening met de context: 
een alleenwonende suïcidale patiënt kan 
je onmogelijk alleen thuis achterlaten. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat we vaak 
een opname zullen kunnen vermijden. 
Dankzij het netwerk zal ook telefonisch 
consult tussen huisarts, psychiater en 
psycholoog eenvoudiger worden.”
“Natuurlijk zullen we al doende nog veel 
moeten leren”, beseft Magda Coture. “Ook 
voorbeelden uit het buitenland bieden in-
spiratie, zolang we die voorbeelden ver-

talen naar de eigen, specifieke context. 
We beschikken over heel wat expertise. 
Iedereen kan vanuit zijn rol bijdragen tot 
een hecht netwerk. Zorgkundigen uit de 
diensten gezinszorg hebben bijvoorbeeld 
het talent en de wil om hieraan mee te 
werken. Zij komen bij de mensen thuis, 
zij praten met de mensen en zij zien veel. 
Hun inbreng kan van grote waarde zijn. 
Sommige zorgkundigen volgen nu al een 
opleiding over psychische problemen. 
Niet om ze zelf aan te pakken, maar om 
problemen tijdig en correct te herkennen 
en op de juiste manier door te verwijzen 
voor gespecialiseerde hulp.”
“Er is nog veel organisch aan het groeien. 
Dat dit project gesteund wordt door de fe-
derale en de Vlaamse overheid is uniek. 
Bovendien zijn er ook andere dwars-
verbanden. Zo ondersteunen we met de 
stuurgroep Noord-West-Vlaanderen  het  
voorstel om een project in te dienen voor 
de  ‘Eerstelijns psychologische functie’ 
van de Vlaamse Gemeenschap. Dit ini-
tiatief kan je perfect  binnen het project 
‘naar een betere geestelijke gezondheids-
zorg’ integreren. Wij hebben een voorstel 
ingediend voor de subregio Oostende, 
gericht op vroegdetectie en consultaties. 
Al beseffen we goed dat dit voorlopig niet 
meer dan een druppel op een hete plaat 
kan zijn. Het is een begin, maar met be-
perkte middelen. Met het gevaar dat er te 
hoge verwachtingen worden geschapen. 
Wij proberen alvast de versplintering van 
middelen tegen te gaan, door ook dat pro-
ject in het netwerk in te passen.”

Groot draagvlak

“We blijven streven naar een zo groot 
mogelijk draagvlak, met inspraak van 
alle betrokkenen. Het dagelijkse, opera-
tionele werk wordt gecoördineerd door 
de stuurgroep, die de verschillende werk-
groepen opvolgt. Boven de stuurgroep 
staat het netwerkcomité, dat veel ruimer 
is en waarin heel veel beleidsmensen zit-
ten. Daarnaast organiseren we twee keer 
per jaar een forum, waarop iedereen wel-
kom is. Ook basismedewerkers als maat-
schappelijk werkers,  zorgkundigen en 
verpleegkundigen kunnen komen luiste-
ren en mee discussiëren.”

“Daarnaast willen we de medische as 
verder versterken”, vult dr. Goetinck 
aan. “We willen huisartsen en psychia-
ters regelmatig samen laten nadenken 
over goede medische begeleiding. Psy-
chiaters kunnen ook een rol spelen in de 
navorming van huisartsen. Ook willen 

we samen nadenken over de deontolo-
gische aspecten van het functioneren in 
netwerken, bijvoorbeeld op het gebied 
van privacy en gedeeld beroepsgeheim. 
Wij plannen ook om mee  zorgpaden te 
helpen ontwikkelen en die lokaal te  im-
plementeren. We hebben alvast het voor-
deel dat de huisartsen en psychiaters in 
Noord-West-Vlaanderen al langer goed 
samenwerken. De banden zijn er, we zul-
len ze nog verder versterken.”

De stuurgroep van het project Noord-
West-Vlaanderen bestaat uit dertien 
mensen. Samen vertegenwoordigen 
zij zowat honderdzestig zorgpartners 
uit de regio. Die partners omvatten 
het hele werkveld geestelijke gezond-
heidszorg, maar ook een aantal an-
dere welzijnsdiensten:

— Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ)
— Psychatrische Afdelingen in 

Algemene Ziekenhuizen (PAAZ)
— Psychiatrische  

Verzorgingstehuizen (PVT)
— Initiatieven Beschut Wonen (IBW)
— RIZIV-conventies
— Centra Geestelijke  

Gezondheidszorg (CGG)
— Psychiatrische Zorg in  

Thuissituatie (PZT)
— Samenwerkingsinitiatieven  

eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
— Huisartsenkringen
— Regionale welzijnsraad
— Similes
— De netwerkcoördinator

Breed gedragen  
stuurgroep
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preVentieF werken aan jobbehoud in het mariaZiekenhuiS oVerpelt

Vlnr Karen Van den Broeck (preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE), Sigrid Claes (vertrouwenspersoon), 
Esther Beckers (preventieadviseur psychosociale aspecten), Maria Vaesen (directeur P&O)

Goede werkomstandigheden  
leiden tot laag ziekteverzuim
enkele jaren geleden startte het mariaziekenhuis in overpelt met een project op een afdeling  

met een verhoogd ziekteverzuim. op basis van de analyse van de ziektecijfers, een gesprek met 
leidinggevenden en alle medewerkers van de afdeling is er een teambegeleiding opgezet om 

ervoor te zorgen dat medewerkers aanwezig en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven.  
de ziektecijfers daalden met 14,52%. dit project werd uitgebreid naar andere facilitaire  

diensten en verpleegafdelingen. er is een nauwe samenwerking met de externe preventie- 
dienst idewe. esther beckers (preventieadviseur psychosociale aspecten), Sigrid claes 

 (vertrouwenspersoon), maria Vaesen (directeur p&o) en karen Van den broeck  
(preventieadviseur psychosociale aspecten idewe) kropen in de pen en doen hun verhaal.

HRM

Het Mariaziekenhuis streeft door goede 
communicatie, een multidisciplinaire 
aanpak en motiverend leiderschap naar 
tevreden en geëngageerde medewerkers. 
Dat het ziekenhuis daarin goed slaagt, 
blijkt uit de resultaten: een gemiddeld 
jaarlijks ziekteverzuimpercentage tus-
sen 2,5 en 3%, een jaarlijkse uitstroom-
ratio van 4,42% en een medewerkers-
tevredenheid van meer dan 80% op de 
punten voldoende verantwoordelijk-
heid, voldoende afwisseling in het werk, 
fier zijn op het werk, betrokken zijn bij 

de afdeling, goede teamgeest in de afde-
ling en een positieve beoordeling van de 
directe chef.

Toch doken er de afgelopen jaren in en-
kele afdelingen problemen van verschil-
lende aard op. In een facilitaire dienst 
lag het ziekteverzuim ver boven het 
gemiddelde van het ziekenhuis. In een 
verpleegafdeling met een groot aantal 
50-plussers was er een hoog verloopper-
centage. In het operatiekwartier heerste 
door de hoge activiteit een verhoogde 

werkdruk, die leidde tot ernstige stress-
situaties. Deze situaties waren de aanlei-
ding voor een gerichte aanpak. 

Sturing en aanpak

Intern zijn de personeelsdienst, de lei-
dinggevenden, de interne preventieadvi-
seur, de preventieadviseur psychosociale 
aspecten en de vertrouwenspersoon be-
trokken. Als externe partner is er IDEWE, 
de dienst voor bescherming en preventie 
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“Als ik iets doe, wil ik dat het goed  
gedaan is en daardoor krijg ik mijn 
werk niet gedaan.”
➜ (enkele citaten van medewerkers)

Uit de analyse van de schoonmaakdienst 
bleek dat er een negatieve sfeer was. Er 
werd veel geroddeld en medewerkers 
spraken elkaar onderling weinig recht-
streeks aan. Ook hier stond in de vor-
mingssessies het ‘Respectvol omgaan 
met elkaar’ centraal. De verschillende 
communicatiestijlen en enkele basisre-
gels van communicatie werden toegelicht 
om het ontstaan van misverstanden te 
begrijpen. Zo kan een collega een taak 
overnemen vanuit de goede intentie om 
te helpen, maar kan dat de indruk op-
wekken dat er te traag gewerkt wordt. We 
reikten handvatten aan voor het geven 
van constructieve feedback om bij te dra-
gen aan een positief werkklimaat.
In een tweede luik kwamen de communi-
catie en de samenwerking op de afdeling 
en met de leidinggevenden aan bod. De 
medewerkers formuleerden een aantal 
werkpunten en voorstellen. Deze werden 
teruggekoppeld en besproken. Zo werd er 
op de dienst gewerkt met een verlofboek, 
waarbij het principe ‘die eerst komt, 
eerst maalt’, gold. Om zeker te zijn van 
bepaalde verlofdagen (vooral op feest-
dagen) repten werknemers zich zelfs nog 
voor de vroege shift naar het ziekenhuis, 

een groep die haar motivatie vooral haalt 
uit de omgang met patiënten. 
Werken aan een goede sfeer werd het 
doel van het project ‘Respectvol omgaan 
met elkaar’. We startten met een doe-
opdracht in groep om zo te constateren 
dat teamleden verschillende rollen opne-
men: trekker, leider, uitvoerder, iemand 
die ideeën aanbrengt. Dit kaderden we 
vanuit diversiteit; verschil tussen teamle-
den mag er zijn en heeft juist een belang-
rijke meerwaarde. Het maximaal inzetten 
van de verschillende kwaliteiten levert 
doorgaans de beste teams op. Analoog 
hieraan heeft elk teamlid zijn eigen speci-
fieke rol, inbreng en invloed in het team. 
De wat minder nauwkeurige medewerker 
met extra aandacht voor de patiënt, vult 
de nauwgezette medewerker met oog voor 
hygiëne perfect aan. Het is belangrijk om 
aandacht te hebben voor ieders kwalitei-
ten. Met het team reflecteerden we in een 
volgende sessie over wat wel goed loopt 
in het team en wat de uitdagingen zijn. Er 
werden communicatietips gegeven en er 
werd geoefend in het geven en ontvangen 
van positieve feedback aan en van elkaar.

De praktijk:  
schoonmaakdienst

“Ik vind het belangrijk om zo veel  
mogelijk werk op korte tijd te verzetten”.

op het werk. Door de verantwoordelijkhe-
den af te bakenen en op elkaar af te stem-
men, werken we samen aan jobbehoud 
en het voorkomen van (langdurige) uitval 
van medewerkers. Twee keer per jaar rap-
porteren we aan het voltallige directie-
team.
De projecten zijn opgenomen in het Jaar-
lijks Actieplan van de dienst Preventie & 
Bescherming. Elk project krijgt een ver-
duidelijking van de aanleiding, het doel 
en de stappen die zullen gezet worden.

Elk project start met het engagement  
van de directie en het diensthoofd van 
de afdeling om samen met het team de  
werking en de arbeidsomstandigheden 
te optimaliseren. In een eerste fase be-
vragen de interne vertrouwenspersoon, 
de interne preventieadviseur psycho-
sociale aspecten en de externe preven-
tieadviseur psychosociale aspecten alle 
medewerkers van de afdeling. 

Uit deze individuele bevragingen wordt 
de probleemstelling afgelijnd en een doel 
vooropgesteld, waarna de concrete uit-
werking volgt. We werken een opleiding 
op maat van de afdeling uit, aangevuld 
met praktijkvoorbeelden. De groepsses-
sies zijn waarderend en interactief. Er is 
een spreiding in de tijd om ruimte te la-
ten om hiermee aan de slag te gaan en te 
evalueren welke effecten zichtbaar zijn in 
de praktijk. Het diensthoofd volgt samen 
met de begeleiders het traject verder op. 
Afsluitend volgt een evaluatie met de di-
rectie, waarna het project afgerond of ge-
continueerd wordt. 

De praktijk:  
maaltijdbedeling 

“Ik vind het zinvol om af en toe  
eens een babbeltje te slaan met de  
patiënten terwijl ik hen van een  
maaltijd voorzie. Dit kan hen zo  
deugd doen en hier haal ik de  
voldoening van mijn werk uit.”

“Sommige collega’s verliezen veel tijd 
op de afdeling. Daardoor moeten  
we de keuken soms in ons eentje  
poetsen. Ik vind dit niet eerlijk.”
➜ (enkele citaten van medewerkers)

Uit de analyse van de gesprekken bij me-
dewerkers van de dienst maaltijdbedeling 
bleek er een minder gunstig psychosoci-
aal werkklimaat te zijn door een polari-
satie van twee groepen: een groep die de 
nadruk legt op hygiëne in de keuken en 

Leidraad individuele gesprekken 
Algemene vragen 
— Hoe lang werk je al in de afdeling, welke taken voer je uit? — Wat doe je graag, wat doe je goed in je werk? — Wat doe je niet graag, wat lukt je het minst?— Wat lukt goed in de afdeling? 

— Wat lukt minder goed in de afdeling? Welke problemen ervaar je?
Specifieke vragen
— Is het duidelijk wat van je verwacht wordt qua taken? — Hoe ervaar je de werkdruk?
— Hoe ervaar je de werkverdeling tussen de collega’s  (inspringen voor collega’s, collega’s helpen)? — Hoe wordt er omgegaan met de werkregeling: uurregeling –  verlofregeling – vervangingen? 

— Hoe zit het met de onderlinge relaties in het team: zijn er kliekjes,  conflicten in de groep? 
— Wat verwacht je van collega’s? 
— Hoe ervaar je de afdelingsvergadering? 
— Wat zijn kwaliteiten van je diensthoofd? Wat is zijn/haar plaats in de groep?— Wat verwacht je van het diensthoofd?
— Wat zou er moeten gebeuren? Welke (concrete) acties zie je zelf  om de afdeling beter te laten functioneren?
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zelfs als ze niet moesten werken. Dit sy-
steem leidde tot wrevel en wakkerde de 
onderlinge rivaliteit en het geroddel aan. 
De dienst heeft nu geopteerd voor nieuwe 
duidelijke regels, zoals een roulement in 
het verlofsysteem, waardoor de kans op 
verlof tijdens feestdagen voor iedereen 
gelijkaardig is. 

De praktijk:  
operatiekwartier  

“Moet ik het dan zo maar kunnen
verdragen dat een arts mij de huid
vol scheldt, terwijl we aan het
opereren zijn…?”
➜ (citaat van medewerker)

Bij het operatiekwartier lag het knelpunt 
bij de communicatie en de samenwer-
king met de artsen. Verpleegkundigen 
en artsen moeten elkaar kunnen vinden, 
ondanks het verschil tussen beide groe-
pen. Enerzijds is de focus gelegd op het 
gemeenschappelijk belang, met name de 
patiënt. Anderzijds hebben de verpleeg-
kundigen de oversteek naar de artsen 
gemaakt, gebruik makend van de Eed 
van Hippocrates. Zo doet een arts alles 
wat in zijn macht ligt om de patiënt te 
behandelen, te genezen, ongeacht geld, 
tijd en moeite. Hij wordt geconfronteerd 

met beperkingen in de organisatie waar 
hij geen vat op heeft, zoals materiaal en 
personeel. Dit kan leiden tot frustraties, 
omdat hij zijn verantwoordelijkheid niet 
kan waarmaken.
De oplossing ligt in het zoeken van een 
balans tussen het aanvaarden van be-
paalde gedragingen door stress bij de chi-
rurg enerzijds en een assertieve houding 
anderzijds. Zo is het te begrijpen dat de 
chirurg kwaad wordt op de verpleegkun-
dige als het materiaal nog niet steriel is en 
niet terug op zijn plaats ligt, ook al kan 
de verpleegkundige hieraan weinig doen. 
Een arts kan evenwel op een assertieve 
manier aangesproken worden als hij een 
verpleegkundige in het bijzijn van de pa-
tiënt afbreekt omdat het infuus verkeerd 
geprikt is.

Positieve resultaten

De teambegeleidingen leveren door-
gaans goede resultaten op, zeker als er 
bij het diensthoofd een zichtbaar enga-
gement is. Samen aan de slag gaan ver-
hoogt de verbondenheid in een team. 
Door zichtbaar te maken wat goed is 
en acties te ondernemen voor wat beter 
kan, creëren we een positief klimaat. 
Medewerkers nemen een andere hou-
ding aan om met verschillen en frustra-
ties om te gaan.

Nieuw gebouw gelegen in groene 
omgeving, goed bereikbaar. Vor-
ming zowel intern als extern zodat 
werknemers zich verder kunnen 
ontplooien en doorstromen. 

Personeel 2010 
— 861 medewerkers 
— 86% vrouwen
— 52% deeltijdsen 
— 39% ouder dan 45+ 
— 30% nieuwe medewerkers 
— 23% anciënniteit van meer  

dan 25 jaar 

Personeelsbeleid in notendop
Instroom 
— Samenwerking met scholen,  

stagemogelijkheid
— Twee maal per jaar jobinfobeurs 
— Werken met jobstudenten

— Bekendmaking vacatures  
intern/extern

Competentiemanagement 
— Werken met competentieprofielen
— Welkom-dag en vormingsweek 

nieuwe medewerkers 
— Begeleiding door peter of meter 

Doorstroommogelijkheden 
— Naar comfortdiensten
— Specialiseren als  

referentieverpleegkundige
— Projectmedewerker kwaliteitszorg
— Leidinggevende
— Stafmedewerker

Balans werk-privé
— Ouderschapsverlof
— Tijdskrediet opgetrokken tot 8%
— Deeltijdse tewerkstelling mogelijk
— Loopbaanvermindering 50+
— Kinderopvang tijdens grote  

vakantie

Troeven als werkgever

Het dynamisch proces draagt bij tot een 
verhoogde tevredenheid op de werkvloer 
en een grotere samenhorigheid in het 
team. Als de teambegeleiding gekaderd 
wordt in het groter geheel van competen-
tiemanagement en coaching van leiding-
gevenden, groeien de teams.

Toch is niet elke teambegeleiding even 
succesvol. Zo voelden de medewerkers 
van de eerste begeleiding zich het enfant 
terrible van het ziekenhuis. Enige voor-
zichtigheid voor stigmatisering is aange-
wezen, zowel op afdelingsniveau als in 
de organisatie als geheel. In deze context 
streven we naar een cultuur waarin team-
begeleidingen evident zijn.

Ook communicatie en informatie zijn 
belangrijke aandachtspunten. Er zijn 
duidelijke afspraken nodig tussen de 
personeelsdienst, de leidinggevenden, 
de interne en de externe preventiedienst 
over wie wat doet. Alle leidinggevenden 
zijn geïnformeerd over de verschillende 
rollen en verantwoordelijkheden, en  
opgeleid in het herkennen van stress-
signalen en het omgaan met zieke  
medewerkers in hun team. Zij vervullen 
immers een cruciale rol in het onder-
steunen van medewerkers en het voor-
komen dat medewerkers uitvallen door 
werkgerelateerde problemen. 

Samen sterk in preventie

Vandaag zijn afdelingsbegeleidingen in 
het Mariaziekenhuis gemeengoed. De sa-
menwerking tussen interne medewerkers 
en de externe preventiedienst biedt een 
meerwaarde. Interne medewerkers zijn 
vertrouwd met de cultuur van het zieken-
huis, wat goed is om problemen bespreek-
baar te stellen. Medewerkers van de ex-
terne preventiedienst kijken meer vanop 
een afstand en bieden medewerkers soms 
een veiliger kader om problemen aan te 
halen en te bespreken. Door deze informa-
tie samen te leggen, ontstaan initiatieven 
die een positieve bijdrage leveren aan het 
voorkomen of verminderen van werkge-
relateerde gezondheidsproblemen en aan 
het optimaliseren van de arbeidsorganisa-
tie en werkomstandigheden in teams. Op 
deze manier tracht het ziekenhuis te ko-
men tot het duurzaam inzetten van waar-
devolle en gemotiveerde medewerkers. 

Esther Beckers (preventieadviseur psycho-
sociale aspecten ), Sigrid Claes (vertrou-
wenspersoon), Maria Vaesen (directeur 
P&O), Karen Van den Broeck (preventie-
adviseur psychosociale aspecten IDEWE). 



 

De nieuwe naam komt er uiteraard niet 
zomaar. De voorbije jaren ging Kleis reso-
luut voor verbreding en verdieping. “We 
breidden onze doelgroep uit tot de hele 
social profit. In onze werking focussen we 
ons niet langer alleen op de Europese sub-
sidies, maar nemen we ook het ruimere 
Europese sociaal beleid onder de loep. In 
deze opdracht worden Europese dossiers 
en beleidsinitiatieven die relevant zijn voor 
de Vlaamse socialprofitsector zichtbaar ge-
maakt en waar nodig gecoördineerd tussen 
de beleidsactoren”, vat Sterckx samen. 

In het oorspronkelijke werkdomein, de Eu-
ropese subsidies, wordt de dienstverlening 
geoptimaliseerd. Europa biedt namelijk 
heel wat kansen. Van de 110 Europese sub-
sidieprogramma’s zijn er zo een 35-tal rele-
vant voor de social profit en twintig speci-
fiek voor de leden van Zorgnet Vlaanderen. 

De basisinformatie over de subsidie-
programma’s komt steeds op de website 
terecht. Vanaf eind dit jaar wordt die in 
een nieuw kleedje gestoken en zal de 
informatie gerichter kunnen worden op-
gezocht via trefwoorden. Leden krijgen 
de calls ook rechtstreeks in hun mail-
box. Daarnaast wierf het KCSE ook een 
nieuwe voltijdse stafmedewerker aan, An 
Rommel. Zij zal het EU-beleid op dit vlak 
dagelijks opvolgen en de Europese net-
werken verder uitbouwen. “De leden van 
het KCSE kunnen op An een beroep doen 
voor advies over Europese financiering 
voor hun projectidee en aanvraagdossier. 
Ze kunnen bij haar terecht met vragen als 
‘Is intekenen voor een bepaald project 
wel een goed idee?’ of ‘Is cofinanciering 
mogelijk?’ Vragen zijn dus welkom, het 
schrijven zelf is aan de voorzieningen.” 

Wanneer een lid beslist een subsidieaan-
vraag in te dienen, gaat het KCSE indien 

gewenst op zoek naar Europese partners. 
“Gegarandeerd succes,” vertelt de direc-
teur. “Maar ook de omgekeerde weg is 
mogelijk en veelal makkelijker. Europese 
initiatiefnemers zoeken vaak goede part-
ners. Die vragen komen bij ons terecht via 
onze Europese netwerken en die sturen 
we ook door naar onze leden. Dan moe-
ten ze alleen nog op de kar springen.”

Een moeilijke weg  
die het waard is 

Het klinkt wel een sprookje, Europese 
subsidies die liggen te wachten op Vlaam-
se geïnteresseerden. “Maar zo is het niet. 
Het geld ligt niet klaar en is ook niet ge-
makkelijk te bereiken. Ik adviseer dat 
voorzieningen gaan voor een beperkte in-
zet van middelen op middellange termijn. 
Ze stellen best een stafmedewerker aan 
die zich wat voorbereidt, goede contac-
ten kan leggen op het juiste moment, een 
aardig mondje Engels praat en voldoende 
dicht staat bij het beleid. Wanneer er dan 
een interessante call voorbijkomt, kun-
nen ze snel een ‘go’ krijgen.” En hoe kan 
een stafmedewerker zich terdege voorbe-
reiden? “Uiteraard door contact te leggen 
met het KCSE”, glimlacht Sterckx. “Het 
KCSE filtert informatie en kauwt ze voor. 
Die verspreiden we via onze website en 
andere elektronische kanalen. Het gaat er 
dus om aandachtig te zijn.”

Maar zelfs wanneer een subsidie in de 
wacht wordt gesleept, zal die niet ge-
paard gaan met veel geldelijke winst. “De 
projecten geven vooral nieuwe inzichten 
in bijvoorbeeld innovatie, personeels-
beleid, ICT in de zorg, werken met doel-
groepen…  Je kan bestaande technieken 
‘hertalen’. Door eens van buiten – vanuit 

europa

“Het Kenniscentrum Sociaal Europa 
filtert en kauwt voor”
kleis is niet meer. of toch niet zoals het was. Voortaan gaat de organisatie door het leven  
als het kenniscentrum Sociaal europa, waarin ook Zorgnet Vlaanderen een bestuursmandaat  
opneemt. “europa is een bijzonder complex verhaal dat we zo goed mogelijk tot de socialprofitsector  
willen brengen. we hebben heel wat voorbereidend werk gedaan en zijn nu klaar om aan  
ons nieuwe publieke leven te beginnen”, vertelt directeur jos Sterckx.

Nieuwe website: www.kcse.be

Meer info over de werking en dienst-
verlening van het Kenniscentrum 
Sociaal Europa/Europese (sociale 
beleid): jos.sterckx@kcse.be 
T 02/ 205 00 47 
Gsm 0477/ 44 974 14

Meer info over Europese subsidies: 
an.rommel@kcse.be
T 02/ 205 00 46  —  Gsm 0477/ 98 54 64

wegwijS in europeSe projecten en SubSidieS

Jos Sterckx: “Het geld ligt niet klaar en is  
ook niet gemakkelijk te bereiken. Ik adviseer  
dat voorzieningen gaan voor een beperkte  
inzet van middelen op middellange termijn.”
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Europa – te kijken naar binnen, weten we 
weer beter waarmee we bezig zijn.” 

Vanaf januari wil het KCSE ook actie-
ver leden werven. Leden van Zorgnet 
Vlaanderen die geïnteresseerd zijn in een 
lidmaatschap, kunnen rekenen op een 
korting. Het KCSE screent altijd eerst de 
aspiraties van de organisaties om zeker te 
zijn dat het lidmaatschap nuttig is. 

CZ



 

kwaliteitSVolle Zorg blijFt belangrijkSte uitgangSpunt

Flanders’ care viert zijn derde verjaardag met de  
bekendmaking van vijf zorgprojecten die samen 800.000 euro 

financiële steun krijgen. Samen met Flanders’ care coördinator 
peter raeymaekers maken we een stand van zaken op  

van dit Vlaanderen in actie-project.

‘Door innovatie de kwaliteit van de zorg 
verbeteren en verantwoord ondernemer-
schap in de zorgeconomie stimuleren.’ Zo 
luidt de opdracht van Flanders’ Care, een 
initiatief van de Vlaamse excellenties Kris 
Peeters, Ingrid Lieten, Philippe Muyters 
en Jo Vandeurzen, de trekkende minister 
van dit project. De vier vertegenwoordi-
gen niet toevallig de beleidsdomeinen die 
in de opdrachtverklaring van Flanders’ 
Care verweven zijn: Economie, Innovatie, 
Werk en Welzijn. Samen bemannen ze 
ook het Doorbraakplatform. Dat platform 
beslist welke van de bij Flanders’ Care 
ingediende projecten financiële steun 
krijgen.

De criteria? Dat de projecten meerwaar-
de creëren op alle terreinen die bestierd 
worden door voornoemde vakministers. 
Om dat te garanderen onderzoeken de 
betrokken administraties van de Vlaamse 
overheid de ingediende projecten op hun 
relevante kwaliteiten.

Deze maand werden de eerste demon-
stratieprojecten bekendgemaakt die dit 
proces met succes afgerond hebben. 
Vijf projecten ontvingen samen 800.000 
euro subsidie. Binnenkort volgen er 
twee nieuwe calls: één die zich richt tot 
zorgactoren, een call ter waarde van een 
half miljoen euro, en één die samen-
werkingsverbanden steunt tussen het 
bedrijfsleven en de zorgsector. Voor die 
laatste legt Flanders’ Care één miljoen 
euro op tafel. “In totaal is dat voldoende 
om minstens een tiental initiatieven te 
steunen”, verduidelijkt Peter Raeymae-
kers.

Flanders’ Care is klaar  
om resultaat te boeken

Daarmee lijkt Flanders’ Care nu echt 
operationeel te zijn. Er worden nieuwe 
maatregelen geïntroduceerd, er zijn 
demonstratieprojecten, er is Flanders’ 
Care Invest (een durfkapitaalfonds van 
de Parti cipatiemaatschappij Vlaanderen 
voor startende bedrijven die innovatieve 
producten, technologieën en diensten 
ontwikkelen voor de zorgsector, red.), het 
Zorgvernieuwingsplatform... “We hebben 
de bestuursmatige uitdagingen uitge-
klaard en zijn nu echt bezig op de werk-
vloer”, stelt Raeymaekers.

Er komen twee nieuwe calls ter waar-
de van anderhalf miljoen euro. Als we 
over innovatie spreken, is dat eigen-
lijk niet zoveel. Hoe rijmt dat met het 
opzet van Flanders’ Care?
Peter Raeymaekers: De projecten waar-
over we nu spreken, zijn slechts een on-
derdeel van Flanders’ Care. Daarnaast 
willen we vooral andere, bestaande bud-
getten meer toegankelijk maken voor de 
zorgsector. Instrumenten zoals ‘innova-
tief aanbesteden’ uit het beleidsdomein 
Innovatie bijvoorbeeld wordt toegepast 
binnen het ruimere innovatiebeleid maar 
is relatief onbekend in de zorg. Het is een 
expliciete taak van Flanders’ Care om 
zorgactoren daar beter naartoe te leiden. 
De middelen van Flanders’ Care zelf zijn 
slechts het topje van de ijsberg. In essen-
tie gaat het om het optimaliseren van de 
middelen voor zorg binnen de beleidsdo-
meinen van de betrokken ministers.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
Dat gaat op twee manieren. In sommige 
domeinen, zoals ICT, neemt de overheid 

zelf veel initiatief om het debat levend 
te houden. Dan wordt aan onze stake-
holders gevraagd wat zij vinden van 
bepaalde ontwikkelingen. Maar we pro-
beren ook om goede ideeën vanuit het 
werkveld sneller naar de zorg te brengen. 
De demonstratieprojecten zijn daarvan 
een illustratie. Als overheid willen we dat 
goede ideeën veel impact hebben. Als een 
project beperkt blijft tot één individuele 
instelling is dat niet zo.

Wat is de rol van het Zorgvernieu-
wingsplatform daarbij?
Dat platform, dat bestaat uit een veertig-
tal leden van de verschillende stakehol-
ders (zorg, economische actoren en ken-
nisinstellingen, red.), komt maandelijks 
samen en bekijkt de beleidsadviezen 
over innovatie en ondernemerschap in de 
zorg. Begin volgend jaar staat er bijvoor-
beeld een rondetafel gepland over ICT in 
de zorg. Het Zorgvernieuwingsplatform 
denkt daar op voorhand innovatief over 
na. Het spreekt zich ook uit over de rele-
vantie van bepaalde strategieën die Flan-
ders’ Care ontwikkelt. Eventueel kan het 
beleid op basis daarvan bijgestuurd wor-
den. Eigenlijk is het Zorgvernieuwings-
platform een manier om bij elke discussie 
van in het begin rekening te houden met 
alle invalshoeken.

Binnenkort roept Flanders’ Care de 
zorgsector en het bedrijfsleven op-
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Peter Raeymaekers, coördinator Flanders’ Care:  
“Kwaliteitsvolle zorg is het voornaamste uitgangspunt. De deelnemende  

bedrijven moeten altijd rekening houden met wat de zorg wil.”

vlaanderen 
in actie
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nieuw op om projecten in te dienen. 
Kan iedereen daarop reageren?
In principe wel. Voor een zorgactor vol-
staat het om erkend te zijn door een 
Vlaams agentschap of departement, of 
tenminste een equivalente positie in het 
zorglandschap in te nemen. Dat is de eni-
ge beperking.

En wat met een bedrijf dat de oproep 
ziet als een snelle manier om aan sub-
sidies te raken?
Dan zal dat bedrijf eerst gevraagd worden 
om een zorgactor te zoeken die wil sa-
menwerken rond de vernieuwing die dat 
bedrijf voorstelt. Voor ons is kwaliteits-
volle zorg het voornaamste uitgangspunt. 
De deelnemende bedrijven moeten altijd 
rekening houden met wat de zorg wil. 
Ook in dat opzicht is het opportuun om 
een samenwerking te eisen.

Hoe concreet moet een aanvraag zijn 
om kans te maken?
De bedoeling is om projecten te onder-
steunen die de technologische ontwikke-
lingsfase voorbij zijn, maar die nog uitge-
rold moeten worden in de zorg. Tegelijk 
willen we de toepassing van die projecten 
documenteren zodat ze in heel Vlaande-
ren gebruikt kunnen worden.

Welke stadia doorloopt een ingediend 
project?
Eerst wordt het gewikt en gewogen door 

verschillende Vlaamse administraties, 
wat zeker niet courant is binnen de Vlaam-
se overheid. Zowel de administraties Zorg, 
Innovatie als Economie leveren een bij-
drage. Dat garandeert zowel de kwaliteit 
van de zorg en van het innovatieve aspect 
als de meerwaarde op economisch vlak. 
Het is ook belangrijk als we later beleids-
matig iets willen bereiken met een project. 
We hebben alle administraties dan met-
een ‘mee’. Tot slot is er een objectieve we-
ging van de projecten. Zij die bovenaan de 
lijst staan worden gefinancierd na formele 
goedkeuring door de ministers.

Hoeveel subsidie mag een project ver-
wachten?
De volgende call die zich richt tot de zorg-
sector en de bedrijfswereld subsidieert 
een project voor maximaal 200.000 euro. 
Die call, ter waarde van één miljoen euro, 
zal zes tot zeven projecten steunen. De 
andere call, die zich richt op zorginnova-
tie, ter waarde van een half miljoen euro, 
subsidieert maximaal 100.000 euro.

Kunnen zorginstellingen ook aanvra-
gen indienen buiten die oproepen om?
We proberen het zo objectief mogelijk te 
houden door de aanvragen te groeperen. 
Zo worden alleen de beste projecten gese-
lecteerd. We houden wel rekening met de 
inhoudelijke definitie van onze oproepen. 
Die liggen in lijn met de operationele en 
strategische doelstellingen die de Vlaam-

se regering zich voor de zorg heeft gesteld.

Hoe worden die calls bekendgemaakt?
Op verschillende manieren. Via onze web-
site (www.flanderscare.be), maar we toe-
ren ook door het Vlaamse land. Volgende 
maand geven we in alle provincies uitleg, 
zowel in de zorgsector als in de industrie.

Kunnen we een evaluatie verwachten 
van Flanders’ Care, met concrete resul-
taten?
Die komt er zeker, al zoeken we mo-
menteel nog naar een goede manier om 
innovatie-inspanningen te meten en in 
kaart te brengen. We zijn ervan overtuigd 
dat wat we doen zin heeft, zeker in het 
licht van de demografische uitdagingen. 
Moeilijker is om de vinger te leggen op 
het eindresultaat en dat te linken aan de 
inspanningen die we nu leveren.

Het voortbestaan van Flanders’ Care 
is afhankelijk van politieke keuzes. 
Overleeft dit project?
De zorguitdagingen waar we nu voor-
staan, verdwijnen niet na deze legisla-
tuur. Ik veronderstel dat resultaten onze 
beste garantie zijn. Als we daar in 2014 
naar kijken, moeten die sterk genoeg zijn 
om onze continuïteit te verzekeren.

WV

www.flanderscare.be

Reskin Medical, een opstartend me-
disch bedrijf en afsplitsing van Bio-
racer, krijgt van Flanders’ Care een 
subsidie van 160.000 euro voor verder 
onderzoek naar het siliconenverband 
dat het ontwikkelde.

“Dit verband, of pleister, verhoogt het 
comfort van incontinentiepatiënten”, 
legt Stany Haentjens van Reskin Medical 
uit. “Het kan zowel preventief als curatief 
gebruikt worden.”

De siliconenpleister, die zich aanpast aan 
de rimpels in de huid, wordt aangebracht 
op de billen. Zo worden wonden als ge-
volg van huidirritatie na contact met 
urine of feces voorkomen, of genezen ze 
beter.

“Onze pleister blijft ook gemakkelijk een 
paar dagen op zijn plaats. De verpleeg-
kundige hoeft hem niet te vervangen bij 
elke verversing, wat tijd bespaart”, vertelt 
Haentjens.

Onbetaalbaar
Reskin Medical reageerde samen met 
twee zorgcentra — WZC Clep uit Alverin-
gem en RVT Meunyckenhof uit Koeke-
lare — en het Sint-Franciscusziekenhuis 
uit Heusden-Zolder op de oproep van 
Flanders’ Care. In die instellingen voert 
Reskin Medical volgend jaar zijn verdere 
onderzoek.

De 160.000 euro van Flanders’ Care finan-
ciert de werkings- en personeelskosten. 
“Voor een kleine start-up als de onze is 
dergelijk veldwerk anders onbetaalbaar”, 
besluit Haentjens.

Medische start-up onderzoekt innovatieve pleister 
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Geert Leliaert en Veronique Bral heb-
ben beiden iets met voeding. Veronique 
doorliep de brugopleiding van A2 naar 
A1 en maakte haar eindwerk over on-

“Aandacht voor ondervoeding  
moet iets vanzelfsprekends worden”
de aandacht voor ondervoeding in ziekenhuizen en woonzorgcentra is de jongste jaren 
sterk toegenomen. woonzorgcentrum ave maria in Sleidinge werkt er systematisch 
aan. de resultaten mogen dan ook gezien worden. Verantwoordelijke bewonerszorg 
geert leliaert en referente voeding Veronique bral doen hun verhaal uit de doeken.

onder- 
voeding

Veronique Bral en Geert Leliaert: “Al onze  
medewerkers zijn geschoold en hebben tijdens  

hun opleiding ook aandacht gehad voor  
de voeding, maar desondanks blijkt  

ondervoeding vaak onzichtbaar.”

dervoeding in het woonzorgcentrum. 
Geert maakte voor zijn masteropleiding 
als gerontoloog een eindwerk over voe-
ding.

“Onderzoek wijst uit dat 14% van de be-
woners in een woonzorgcentrum onder-
voed zijn”, vertelt Veronique. “Nog eens 
40% behoren tot de risicogroep. Samen 
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hoger het risico op ondervoeding. De 
mobiliteit is een heel belangrijke factor. 
Er is inderdaad een correlatie met de 
KATZ-schaal.”

Actieplan

“Het onderzoek in ons eigen woonzorg-
centrum bevestigde de cijfers uit we-
tenschappelijke studies. Daarom zijn 
we in het voorjaar 2008 gestart met een 
actieplan. We hebben een stuurgroep 
opgericht, met van elk van onze drie af-
delingen een drietal medewerkers. Het is 
belangrijk dat zo’n initiatief van meet af 
aan breed gedragen wordt. Samen heb-
ben we een behandelplan ontwikkeld 
voor ondervoede bewoners en voor de 
risicogroep. Wij besteden veel aandacht 
aan een correcte bijvoeding. Voor bepaal-
de doelgroepen van ouderen, zoals be-
woners met diabetes of met doorligwon-
den, bestaat specifieke bijvoeding. In het 
begin screenden we alle bewoners twee 
keer per jaar. Je kon duidelijk een evolu-
tie merken dankzij de bijvoeding. Nu zijn 
we overgestapt op één screening per jaar 
voor alle bewoners en een bijkomende 
screening voor nieuwe bewoners en voor 
bewoners van wie de toestand veranderd 
is”, vertelt Geert Leliaert.

“Ook het samen de maaltijd nemen is 
van niet te onderschatten belang”, voegt 
Veronique Bral toe. “Toen wzc Ave Ma-
ria een nieuwbouwproject voorbereidde, 
hebben we er heel bewust voor gekozen 
om de maaltijden in de eigen keuken te 
blijven bereiden. Elke dag gezonde kost 
met verse producten. Bovendien zijn we 
toen overgeschakeld van bediening op de 
kamer naar bediening in groep. De maal-
tijden zijn veel meer dan vroeger een so-
ciaal gebeuren voor de bewoners. Ook de 
sociale controle is groter. Je merkt het veel 
sneller op als een bewoner nauwelijks tot 
eten komt. Het zit hem in kleine dingen: 
een stuk fruit als dessert bleef vroeger op 
de kamer vaak onaangeroerd. Nu gaan 
we zo nodig even bij de bewoner zitten en 
schillen we of persen we het fruit.”

“Minder evident om aan te pakken is de 
polypharmacie”, geeft Geert Leliaert toe. 
“Het is moeilijk om daarop vat te krijgen. 
Veel bewoners nemen medicatie voor dia-
betes, cholesterol, lage bloeddruk, maag- 
of darmproblemen... De resultaten van de 
voedingsscreening worden met de CRA 
besproken en we benoemen ook de factor 
polypharmacie, maar het is niet eenvou-
dig om hierop in te grijpen.”

Resultaten

“Toch mogen de resultaten van onze 
aanpak gezien worden”, zegt Geert Leli-
aert. “Bij de eerste screening in het na-
jaar 2008 waren 16% van de bewoners 
ondervoed en 45% zat bij de risicogroep. 
Bij de tweede screening waren er maar 
7% ondervoede bewoners meer en 39% 
risicopopulatie. In het voorjaar van 2010 
kwamen we uit bij 62% van de bewoners 
die goed gevoed waren, de helft méér dan 
bij de eerste meting. Ondervoeding hele-
maal wegwerken, zal niet lukken. Daar-
voor spelen er te veel factoren: bedlege-
righeid, sondevoeding... Maar vooral bij 
de risicogroep zijn heel goede resultaten 
te halen.”

“Een ander mooi resultaat van onze in-
spanningen is het positieve effect op 
de medewerkers. Wij geven vorming, 
we communiceren de resultaten van de 
screenings en we houden de mensen 
alert. Medewerkers zien ook dat het helpt. 
De resultaten worden gevisualiseerd en 
uitgehangen op de afdelingen. Toch moet 
je er voortdurend aan blijven werken. Als 
de aandacht even verslapt, zie je dat met-
een in de cijfers van de screenings. Begin 
volgend jaar plannen we opnieuw een 
vorming. Want het werk is nooit af”, zegt 
Veronique Bral.

“Ondertussen is ons voedingsbeleid 
wel in procedures gegoten en maakt 
het integraal deel uit van ons kwali-
teitsbeleid”, legt Geert Leliaert uit. 
“Mijn ervaring is dat je goede deskun-
dige verpleegkundigen nodig hebt als 
voortrekkers. Want uiteindelijk moet je 
proberen om de attitude bij de mede-
werkers te veranderen. Aandacht voor 
ondervoeding moet iets vanzelfspre-
kends worden.”

“Vorig jaar hebben we een nieuwe stap 
gezet en ook de aandacht voor mond-
hygiëne aangescherpt. Een slecht gebit 
kan leiden tot infecties, een verlaagde 
eetlust of problemen bij het eten. De re-
sultaten van deze screening vielen goed 
mee, maar het blijft een aandachts-
punt. En binnenkort gaan we samen 
met de keukenmedewerkers bekijken 
hoe we de gewone voeding kunnen op-
timaliseren voor bepaalde doelgroepen. 
Zwaar zorgbehoevende mensen varen 
bijvoorbeeld wel bij meer eiwitten. Als 
we de nodige bijvoeding in de gewone 
maaltijden kunnen integreren, is dat 
alweer een stap vooruit”, besluit Vero-
nique Bral.

gaat het dus over meer dan de helft van 
de bewoners. De oorzaken voor onder-
voeding zijn divers. Er is om te beginnen 
het ouder worden, dat gepaard gaat met 
minder eten en een veranderd metabolis-
me, waardoor bepaalde voedingsstoffen 
minder goed opgenomen worden in het 
lichaam. Veel ouderen nemen bovendien 
verschillende soorten medicatie, wat 
vaak de eetlust afremt. Ook de eenzaam-
heid en de sociale isolatie spelen een rol. 
Als oudere mensen uit hun vertrouwde 
omgeving worden gehaald en naar een 
woonzorgcentrum verhuizen, kan dat een 
negatieve invloed hebben op de voeding. 
Het is daarom beter om mensen samen 
in een leefgroep te laten eten, dan alleen 
op de kamer. Ten slotte speelt ook de ver-
minderde mobiliteit de ouderen parten. 
Een tekort aan vitame D heeft een invloed 
op de spieren, zodat de mobiliteit verder 
achteruitgaat. Kortom, goede voeding is 
ontzettend belangrijk en verdient onze 
aandacht.”

Objectiveren

“Het gekke is dat je de ondervoeding 
meestal niet merkt”, zegt Geert Leliaert. 
“Op het zicht zou je het nauwelijks gelo-
ven. Al onze medewerkers zijn geschoold 
en hebben tijdens hun opleiding ook 
aandacht gehad voor de voeding, maar 
desondanks blijkt ondervoeding vaak 
onzichtbaar. Veronique heeft de proef 
op de som genomen: uit haar onderzoek 
blijkt dat geen enkele van onze medewer-
kers de voedingstoestand van onze eigen 
bewoners voor meer dan 50% correct in-
schat. Drie bewoners bleken ondervoed 
te zijn, maar geen enkele medewerker 
kon die bewoners eruit halen. Terwijl zij 
die mensen toch heel goed kennen. Dat 
toont de noodzaak van een systematische 
aanpak. Want op subjectieve gronden 
kan je niet oordelen.”

“De MNA-schaal is een wetenschappe-
lijk gevalideerd instrument om een en 
ander te objectiveren”, beaamt Vero-
nique. “MNA staat voor Mini Nutritio-
nal Assessment en bestaat uit een vra-
genlijst die ondervoeding en het risico 
erop moet opsporen. Zowel fysische als 
psychische factoren, de medicatie, het 
voedingspatroon en de BMI worden in 
aanmerking genomen. Op een schaal 
op dertig punten krijg je zo een goed en 
geobjectiveerd beeld van de voedings-
toestand. Zo kan blijken dat zelfs een 
corpulent iemand ondervoed kan zijn. 
Hoe hoger de zorgafhankelijkheid, hoe 
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“de zorg heeft mensen nodig die erin geloven en die een veranderingsproces op gang kunnen 
brengen”, zegt professor paul gemmel. “elk ziekenhuis en elk woonzorgcentrum moet zich  

duidelijk positioneren. niet om patiënten of bewoners aan te trekken, maar om goede  
medewerkers te vinden.” prof. gemmel was op 12 oktober te gast op de gpS 2021 academie. hij 
sprak er over servicemanagement voor zorgorganisaties. Zorgwijzer mocht bij hem op de koffie.

“Creativiteit en innovatie  
vragen om een aangepast leiderschap”
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Prof. Paul Gemmel: “Kijk naar  
de bezettingsgraad van de  
woonzorgcentra. Met de situatie  
vandaag zou elk woonzorgcentrum  
een eind boven de 95% moeten zitten.  
In werkelijkheid is dat niet zo. Welnu,  
die 5% schommeling die daarop zit,  
kan het verschil betekenen tussen  
winst en verlies.”
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Prof. Paul Gemmel doceert aan de facul-
teit Economie en Bedrijfskunde en aan de 
faculteit Geneeskunde en Gezondheids-
wetenschappen van de Universiteit Gent. 
Een ongewone combinatie, maar hij heeft  
een verklaring. “Als student economie 
had ik door familiebanden al interesse 
voor de ziekenhuiswereld. In 1988, toen 
er voor het eerst sprake was van MKG’s 
(Minimale Klinische Gegevens) en DRG’s 
(Diagnosis-Related Groups), besloot ik 
mijn thesis te wijden aan het operationeel 
beheer van processen in ziekenhuizen. 
Later doctoreerde ik op de planning van 
patiëntenstromen op basis van DRG’s.

De aandacht voor zorg en servicemanage-
ment komt niet uit de lucht gevallen. In 
hun boek The Experience Economy wijzen 
Pine en Gilmore op een interessante evo-
lutie. In de industriële periode ging alle 
aandacht naar het product. Daarmee kon-
den bedrijven het verschil maken bij hun 
klanten. Die periode is voorbij. Vandaag 
zijn alle auto’s goed. De kwaliteit van 
het product is gemeengoed geworden. 
Hoe kan je dan wel nog het verschil ma-
ken? Door een betere service te verlenen. 
Vroeger beschouwden veel bedrijven de 
dienst-na-verkoop als een noodzakelijk 
kwaad. Nu is het veeleer een opportu-
niteit om je te onderscheiden. Product-
bedrijven schuiven steeds meer op in de 
richting van dienstverlening. Maar ook 
dat serviceverhaal loopt ten einde. Waar-
mee kan je je dan nog onderscheiden? 
Door er een experience, een belevenis, 
aan te koppelen. Dat model is cumula-
tief: eerst moet je product goed zijn, dan 
pas kan je je service optimaliseren en pas 
daarna kan je werk maken van de expe-
rience.  In die volgorde, want omgekeerd 
werkt het niet. Een bekend voorbeeld is 
Singapore Airlines, dat van elke vlucht 
een mooie belevenis maakt.

Als we dat model vertalen naar de ge-
zondheidszorg, dan zien we dat de men-
sen vandaag sowieso een goed ‘product’ 
verwachten: de medische behandeling en 
de zorg moeten in orde zijn. Punt. Maar 
daarmee maak je het verschil niet meer. 
De klant — of de patiënt, cliënt of bewo-
ner — verwacht méér. Hij ziet hoe in an-
dere sectoren de service en de experience 
toenemen en daarmee verandert ook zijn 
verwachtingspatroon in de zorg. Elke pa-
tiënt vindt het zijn fundamenteel recht 
om als klant behandeld te worden. ‘Dat 
doen we toch?’, hoor ik dikwijls. Wel, ik 
ben daarvan niet overtuigd. Het is ook 
niet gemakkelijk. Jarenlang was het meer 
dan voldoende als het medische en de 

zorg goed waren. En ook nu nog vinden 
veel zorgverleners dat al de rest bijzaak 
is. Maar dat klopt niet meer.

Een mooi voorbeeld is de evolutie in ar-
chitectuur in zorgvoorzieningen. Daarin 
zie je vandaag al een verschuiving naar 
een soort van ‘beleveniseconomie’: het 
thuisgevoel wordt belangrijker. Dat is 
prima. Maar het is alleen zinvol als eerst 
het basisverhaal van de service goed zit. 
En dan spreken we over patiëntentrajec-
ten, de telefonische toegankelijkheid, 
het gemakkelijk maken van afspraken, 
vlotte toegangswegen, korte wachttijden, 
vriendelijkheid bij elk contact, een goede 
communicatie... Als die basisdiensten 
niet goed zitten, kan je nooit een echt 
‘thuisgevoel’ creëren, hoe uitnodigend je 
architectuur ook is. Het is dus een én-én-
verhaal, maar je kunt geen stappen over-
slaan. Goede zorg en goede behandeling 
blijven de kern vormen, maar ze volstaan 
niet langer om de mensen tevreden te 
stemmen.”

Excellente service

Als het gaat over dienstverlening en be-
leveniseconomie, wordt dikwijls verwe-
zen naar het voorbeeld van Singapore 
Airlines. Maar ook Ryanair doet het toch 
goed? Spiegelt de zorg – met de schaarse 
middelen – zich niet beter aan de low-
costmaatschappij?

“Belangrijk is om het totale plaatje te 
zien”, zegt prof. Gemmel. “In dat verband 
spreken we over de vijf P’s en de I: perfor-
mantie, positionering, processen, plaats, 
personeel en innovatie. Het centrale be-
grip is positionering. Welnu, Singapore 
Airlines en Ryanair hebben een andere 
positionering, maar ze hebben wel een ge-
lijkaardig verhaal. Bij beide maatschap-
pijen is het duidelijk waarvoor ze staan. 
Ryanair is basisservice en efficiëntie, zo 
sterk mogelijk doorgedreven. Als er eens 
iets foutloopt met de bagage, tja, dan is 
dat pech voor de reiziger. Singapore Air-
lines zet vooral in op een heel hoge ser-
vice, maar beseft dat ze die alleen kan 
bereiken door efficiënt te werken. Hoe 
dan ook, een duidelijke profilering start 
met een goede kennis van de doelgroep 
waarop de organisatie zich richt.

Die evolutie naar meer profilering is trou-
wens ook in de zorg al aan de gang. Meer 
en meer richten we ons naar bepaalde 
doelgroepen: dagopname en kortverblijf 
zijn vandaag totaal anders georganiseerd 

dan een langdurige opname. Vroeger was 
dat allemaal gelijk, maar de opsplitsing 
laat een betere service toe, meer op maat 
van wat de patiënt verwacht. Ook in de 
woonzorgcentra zien we die evolutie naar 
specifieke populaties.

Het voorbeeld van Singapore Airlines 
toont trouwens dat een excellente ser-
vice ook kosteneffectief georganiseerd 
kan worden. Innovatie speelt daarbij 
een belangrijke rol. Goede innovatie 
biedt betere service tegen lagere kosten. 
Zo investeert de luchtvaartmaatschappij 
veel in biometrie, met de bedoeling om 
via ‘oogpupilherkenning’ reizigers auto-
matisch en in één keer heel vlot te laten 
inchecken. Dat zou erg kosteneffectief 
zijn én een grote stap voorwaarts in de 
dienstverlening. Die combinatie verkrijg 
je niet zomaar, daarin moet je hard inves-
teren. Productiebedrijven doen sinds jaar 
en dag aan onderzoek en ontwikkeling. 
Maar wie is daarmee bezig in woonzorg-
centra? Vrijwel niemand. In ziekenhuizen 
zet men de eerste stappen.

De werkdruk in de woonzorgcentra is 
zo groot dat men niet aan onderzoek en 
ontwikkeling toekomt. Zowel op de werk-
vloer als op directieniveau is men zozeer 
begaan met het dagelijkse reilen en zei-
len, dat er geen tijd en ruimte overblijven. 
Moeten we dan opnieuw meer middelen 
en mensen vragen aan de overheid? Ik 
denk het niet. Want er zijn woonzorgcen-
tra die er wel degelijk in slagen om mid-
delen te genereren om te investeren. Dat 
gaat niet vanzelf.

Heel bewust omspringen met de midde-
len is een eerste vereiste. Doen we dat al? 
Lang niet altijd! Kijk naar de bezettings-
graad van de woonzorgcentra. Met de si-
tuatie vandaag zou elk woonzorgcentrum 
een eind boven de 95% moeten zitten. In 
werkelijkheid is dat niet zo. Welnu, die 
5% schommeling die daarop zit, kan het 
verschil betekenen tussen winst en ver-
lies.

Een tweede aandachtspunt is de schaal-
grootte. Of je nu catering moet organi-
seren voor 50 mensen of voor 250, de 
basisinvestering blijft gelijk. Je hoort me 
niet pleiten voor fusies, maar zeker in de 
ondersteunende diensten is er nog veel 
efficiëntiemarge als we in netwerken sa-
menwerken. Dat gebeurt trouwens meer 
en meer.

En ten derde moeten we ook aan enkele 
heilige huisjes durven te raken. Veel men-
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sen in de zorg doen dingen waarvoor hun 
vaardigheden eigenlijk te hoog zijn. Art-
sen doen verpleegkundig werk, verpleeg-
kundigen doen logistiek werk, enzovoort. 
Ik weet het wel, je moet de patiënt in zijn 
geheel benaderen en je kunt niet alles 
splitsen, maar met de schaarste op de 
arbeidsmarkt moeten we hier toch eens 
grondig over nadenken. Ook de over-
heid, trouwens. Het regelgevende kader 
mag een efficiënte werkorganisatie niet 
in de weg staan. Controle is nodig, maar 
in de eerste plaats op het resultaat. Ik sta 
dan ook achter het pleidooi van Zorgnet 
Vlaanderen voor meer ruimte voor het 
ondernemerschap. Woonzorgcentra die 
innoveren, moeten hun medewerkers ef-
ficiënt kunnen  inzetten.”

Personeel als corebusiness

En hiermee zijn we bij de P van personeel 
beland. In een eerder interview noemde 
prof. Gemmel het personeel zelfs de ‘co-
rebusiness’ van de zorg. “Dat is ook zo”, 
benadrukt  hij. “En die corebusiness staat 
vandaag erg onder druk. In ziekenhuizen 
zijn de personeelskosten goed voor 70 tot 
80% van het budget, in woonzorgcentra 
ligt dat cijfer nog hoger. Maar op perso-
neel kan je niet zomaar besparen: in de 
zorg is de kwaliteit sterk gebonden aan de 
tijd die mensen kunnen vrijmaken voor 
patiënten of bewoners. Kan een woon-
zorgcentrum kiezen voor het Ryanair- 
model en louter focussen op het pro-
duct met de hoogste kostenefficiëntie? 
Ja, maar dat moet dan ook blijken uit de 
prijs. Als een ander woonzorgcentrum 
wel meer investeert in mensen en dus in 

tijd voor de bewoners, dan kan daar een 
hogere prijs tegenover staan, op voor-
waarde dat het verschil door de klant ge-
waardeerd wordt. Maar welk model men 
ook kiest: het ‘basisproduct’ moet goed 
blijven, alleen op de mate van service kan 
je je profileren.”

Valt dat model uit de profitsector zomaar 
over te brengen naar de zorg? In de oude-
renzorg is het alvast niet nodig om ‘klan-
ten’ te zoeken. Veel oudere mensen zijn 
al blij als ze een plaats kunnen vinden in 
een woonzorgcentrum. “Dat klopt”, zegt 
prof. Gemmel. “Maar toch is die profile-
ring nodig, al is het maar om voldoende 
personeel te vinden. Alle medewerkers 
willen hun job goed doen, want daaruit 
halen ze voldoening. Daarnaast willen 
ze kwaliteit van leven. Organisaties die 
hiervoor de juiste voorwaarden schep-
pen, trekken de beste medewerkers aan. 
Dat is de ‘cycle of succes’: hoe beter een 
woonzorgcentrum functioneert, hoe ge-
makkelijker het sterke medewerkers zal 
vinden, waardoor de kwaliteit nog stijgt. 
Maar ook het omgekeerde is waar: als een 
woonzorgcentrum slecht functioneert, 
dan verlaten de medewerkers de orga-
nisatie en dan wordt het nog moeilijker 
voor de achterblijvers. Een vicieuze cirkel 
dus.

Het personeel moet tijd krijgen, zodat 
ze tijd kunnen maken voor de mensen. 
Als dat niet zo is, dan haal je beter het 
woord ‘klantgericht’ uit je missie. Want 
anders zit je met een conflictmodel: je 
zegt het ene, maar de realiteit is anders. 
Medewerkers kunnen moeilijk om met 
dat soort onduidelijkheid. Het is aan het 
bestuur om keuzes te maken. Je mag die 
keuzes niet overlaten aan het personeel. 
In sommige ziekenhuizen zie je dat de 
ene afdeling prima functioneert, ter-
wijl het op een andere afdeling vierkant 
loopt. Dat zou niet mogen. Er is consis-
tentie nodig, en dat is een opdracht van 
bestuur en directie. Bij Singapore Airlines 
krijg je altijd dezelfde excellente service, 
onafhankelijk van de piloot of de steward 
of de route. Die mensen worden daarop 
getraind, ook op sociale en emotionele 
vaardigheden. Natuurlijk kan je niet al-
les in standaardgedrag gieten. Daarom is 
een goede selectie van de medewerkers 
cruciaal. Bij Ryanair en Singapore Airli-
nes wordt heel streng geselecteerd, zodat 
de juiste mensen met de juiste cultuur en 
de juiste attitude aangeworven worden. 
Het probleem in de zorg is dat we die luxe 
van keuze niet hebben. Maar dat betekent 
niet dat we er niet moeten aan werken.”

Nood aan creativiteit

“Er is nood aan creativiteit en innovatie 
in de zorgsector. In elk woonzorgcentrum 
moeten medewerkers de ruimte krijgen 
om dingen te verbeteren. Medewerkers 
weten vaak hoe het efficiënter zou kun-
nen, maar krijgen niet de kans. Jammer! 
Woonzorgcentra moeten ook meer in-
vesteren in technologische innovaties of 
nieuwe organisatiemodellen. Liefst niet 
allemaal afzonderlijk, maar samen, in 
netwerken. Samen met de profit en on-
dersteund door de overheid.

Een pijnpunt in de zorg is dat veel mede-
werkers en directies niet erg IT-minded 
zijn. Dat is ergens begrijpelijk, maar toch 
moet eraan gewerkt worden. Nieuwe 
technologieën kunnen voor oplossingen 
zorgen. Daar ligt nog een heel gebied 
braak. Verschillende initiatieven zoals 
PROF, IN-HAM en Living Tomorrow spe-
len daarop in. Maar de aandacht voor 
nieuwe technologie moet meer verspreid 
worden. Ook via de opleidingen verpleeg-
kunde bijvoorbeeld.

Een andere oplossing is coproductie, co-
design of participatie. Familieleden van 
bewoners kunnen een grote rol spelen in 
een woonzorgcentrum. Ze kunnen een or-
ganisatie vooruit helpen, als daar bewust 
en creatief mee omgegaan wordt. Laat je 
alles betijen, dan kan de familie even-
goed een contraproductieve factor blij-
ken. Hoe meer je de familie actief betrekt, 
hoe groter hun engagement, en hoe beter 
voor de organisatie. Ook hier weer komen 
we bij de positionering terug. Het gaat 
dan ook om een strategische keuze. Alles 
hangt samen. Het hoeft niet te verwonde-
ren dat bij wedstrijden voor innovatieve 
projecten altijd dezelfde namen terugke-
ren. Dat is geen toeval. Het is een cultuur. 
En je vindt die organisaties evengoed in 
de christelijke koepel als in de openbare 
en de commerciële sector. Een beetje con-
currentie op dat gebied is overigens niet 
slecht.

Creativiteit en innovatie vragen om aan-
gepast leiderschap. De zorg heeft mensen 
nodig die erin geloven en die een veran-
deringsproces op gang kunnen brengen. 
In veel woonzorgcentra heerst vandaag 
nog niet de juiste stijl van leiderschap. 
Het management is vaak top-down. Er 
is nauwelijks ruimte voor creativiteit. 
Coachend leiderschap is nodig, met een 
visie. Directie en staf moeten zo dicht mo-
gelijk bij de werkvloer staan. Dan wordt 
er veel mogelijk.”
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Zorgvuldig en zorgzaam  
omgaan met euthanasievragen

Federatie palliatieVe Zorg Vlaanderen Stelt ViSietekSt Voor

Zorgverstrekkers palliatieve zorg worden regelmatig met vragen naar euthanasie benaderd.  
Voor hen en in overleg met hen heeft de Federatie palliatieve Zorg Vlaanderen een  
gemeenschappelijke visie geformuleerd over hoe ze daarmee om kunnen omgaan. twee  
uitgangspunten zijn daarbij belangrijk. het palliatief team staat open voor elke patiënt,  
ook voor een patiënt met een euthanasievraag. en palliatieve zorg is een garantie  
voor een zorgvuldig en zorgzaam omgaan met euthanasievragen.

pallia- 
tieve 
zorg

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
is pluralistisch en verbindt zowat alle le-
vensbeschouwingen. De consensustekst 
is dan ook een belangrijk statement. De 
tekst stelt klaar en duidelijk hoe pallia-
tieve teams en netwerken met euthana-
sievragen omgaan.
 
“De palliatieve zorgverstrekkers beluis-
teren en verkennen de noden en wensen 
van de patiënt, op vraag van de patiënt, 
zijn familie en/of zijn zorgteam. Ze doen 
dat in een context van professioneel ver-
trouwen, met het akkoord van en in res-
pect voor de autonomie van de patiënt 
en indien mogelijk ook in overleg met fa-
milie en/of omgeving”, stelt de visietekst 
van de Federatie.

“De ervaring van palliatieve zorgverstrek-
kers leert dat een euthanasievraag, zoals 
vele andere hulpvragen aan het levens-
einde, vaak een andere vraag verbergt. 
Overhaast ingaan op een euthanasie-
vraag betekent zelden de best mogelijke 
zorg voor de patiënt of voor zijn omge-
ving. Als de euthanasievraag goed is uit-
geklaard en euthanasie de uiteindelijke 
wil is van de patiënt, dan ondersteunt 
het palliatief team zo veel als mogelijk 
de arts en de omgeving van de patiënt bij 
de planning en uitvoering. Hierbij wordt 
erop toegezien dat de euthanasie bij voor-
keur plaatsvindt waar de patiënt verblijft 
of wenst te verblijven.”
Toch kunnen zorgverstrekkers niet ge-

dwongen worden om betrokken te zijn 
bij de uitvoering van euthanasie. Zo staat 
het ook duidelijk in de wetgeving. Zorg-
verstrekkers hebben het recht om eigen 
ethische grenzen te stellen. Maar, “van 
hen wordt verwacht dat ze hun grenzen 
eerlijk, duidelijk en vooral ook tijdig aan-
geven. Het verdient echter ook aanbeve-
ling dat wegens de zorgvuldigheid en de 
zorgzaamheid kritische stemmen aan-
wezig blijven bij het besluitvormingspro-
ces”, aldus de consensustekst.

Geïnformeerde keuze

“Palliatieve zorg staat borg voor de best 
mogelijke aanpak van het lijden van de 
patiënt en zijn familie”, stelt de tekst. 
Elke patiënt met een vraag naar euthana-
sie moet in staat worden gesteld om een 
echte, geïnformeerde keuze te maken.

“Palliatieve deskundigheid heeft te ma-
ken met de vier dimensies van zorg: 
fysieke pijn- en symptoombestrijding, 
psychologisch-emotionele ondersteu-
ning, aandacht voor sociale aspecten en 
bijstand op het spiritueel-existentiële 
vlak. De patiënt en zijn omgeving mogen 
verwachten dat de leden van het behan-
delend team (artsen, verpleegkundigen, 
psycholoog, sociaal werker, pastor of vrij-
zinnig humanistisch consulent…) door 
scholing en ervaring op deze terreinen 
hun deskundigheid hebben opgebouwd.”

Complex

“De complexiteit van een aantal moeilijke 
behandelbare symptomen en levensein-
devragen overtreft echter niet zelden de 
competentie van de behandelend zorg-
verstrekkers. Het advies van een palliatief 
team dat op deze terreinen bijzonder des-
kundig is (moeilijk behandelbaar fysiek 
lijden, miskende depressie, schuldpro-
blematiek, druk van de familie, zinver-
lies…) is dan een grote meerwaarde.

Gespecialiseerd palliatief advies is in het 
bijzonder ook aangewezen om patiënten 
met een euthanasievraag te informeren 
over de palliatieve mogelijkheden. Op 
die manier weten patiënt en arts dat er 
voor het ondraaglijk geworden lijden 
inderdaad ‘geen redelijke andere oplos-
sing is’.

Palliatieve zorgondersteuning verzekert 
bovendien een meerwaarde voor familie, 
omgeving en zorgteam. Ook voor hun no-
den, in het bijzonder psychologisch-emo-
tioneel, sociaal en spiritueel-existentieel, 
kan palliatieve expertise in voorbereiding 
op, tijdens en na het overlijden van de pa-
tiënt, zeer wenselijk zijn. Dat geldt des te 
meer wanneer het gaat om euthanasie”, 
aldus nog de visietekst van de Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen.

De volledige visietekst vind je op  
www.palliatief.be.
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Spiegeling

Als ik minister was (God behoede)...
Na ettelijke maanden bakkeleien op 
het hoogste niveau is er een nieuwe 
stap gezet in de staatshervorming. Is 
de onderhandelde overdracht van een 
deel van de gezondheidszorg naar de 
Gemeenschappen wat we gedroomd 
hadden? Laat ons eerlijk zijn: neen. Is 
het een stap in de goede richting? Ja.

De bevoegdheidsdiscussie zal nu – even-
tjes – naar de achtergrond verschuiven. 
Nu kan de technische uitwerking begin-
nen en de discussie over het budget. Een 
discussie die mee gekleurd wordt door de 
donkere wolken van de financieel-econo-
mische crisis.

Wat ik heel erg mis in het hele plaatje, is 
een visie op ons samenleven. Meer dan 
ooit is de vraag actueel naar het belang 
dat we hechten aan de solidariteit in onze 
samenleving. Waarvoor en in welke mate 
willen we nog solidair zijn? Onze vraag 
gaat verder dan de discussie over solida-
riteit tussen Vlamingen, Walen en Brus-
selaars. Vóór we kijken naar wat we dele-
geren en hoe en waar we zullen besparen, 
zouden we heel even de tijd moeten ne-
men om die vraag te beantwoorden. Het 
antwoord zou als leidraad kunnen dienen 
voor enkele ingrijpende hervormingen 
waaraan onze samenleving nood heeft.

Ons huidige sociale zekerheidssysteem 
heeft zijn grenzen bereikt. Ondanks al 
zijn kwaliteiten uit het verleden, is ons 
systeem niet meer in staat een afdoend 
antwoord te geven op de uitdagingen 
van de 21ste eeuw. Enkele vaststellin-
gen. De werkloosheidsuitkeringen staan 
onder druk, worden in vraag gesteld en 
zullen allicht in de tijd beperkt worden. 
De pensioenen zijn te laag en vooral te 
ongelijk. Vergelijk maar eens de pen-
sioenen van ambtenaren met die van 
loontrekkenden en zelfstandigen. De ene 
kan er onbezorgd en soms zelfs luxueus 
van leven, terwijl een ander tegen de ar-
moedegrens aanleunt. Je vraag je af hoe 
sommige mensen rondkomen. De kosten 
van de ziekteverzekering swingen de pan 
uit door de hogere levensverwachting en 
door nieuwe, dure medische technologie. 
Ook de kosten van de vergrijzing stijgen 
exponentieel. Onze laatste levensjaren 
kosten enorm veel geld. Ook de toename 
van chronische ziekten weegt op ons  
systeem. Mensen sterven hoe langer hoe 

minder aan kanker, maar met kanker. In 
te veel gevallen leidt een chronische ziek-
te tot armoede.

Het is duidelijk: ons sociale-zekerheids-
systeem staat onder druk. Een fundamen-
teel debat over de solidariteit in onze sa-
menleving dringt zich op. Liever dan wat 
onsamenhangende budgettaire ingrepen, 
die er vooral op gericht zijn om verwor-
ven (on)rechten van belangengroepen in 
stand te houden, moeten we een aantal 
strategische en structurele keuzes durven 
maken. Zolang we dat niet doen, blijven 
we aanmodderen in de marge. We leven in 
de beste der werelden, waar evenwichten 
in stand gehouden worden door belangen-
groepen. Maar dat systeem leidt vandaag 
tot immobilisme, tot conservatisme en 
angst voor fundamentele veranderingen.

Heb ik dan voor alles een oplossing? 
Neen. Bijlange niet. Stel dat ik morgen 
minister van Sociale Zaken werd (God 
behoede...), dan zou ik in de huidige om-
standigheden ook niet veel kunnen doen. 
De speelruimte van een minister van So-
ciale Zaken wordt vandaag bepaald door 
de beheerders van de sociale zekerheid 
en de ziekteverzekering, ziekenfondsen, 
vakbonden, artsen, ziekenhuizen en an-
dere belangengroepen. Zolang die elkaar 
in evenwicht houden, is er weinig ma-
noeuvreerruimte voor de overheid.

Maar stel nu dat ik als minister niet be-
knot werd door die belangengroepen. 
Wat dan? Wel, om te beginnen zou ik het 
bestaansminimum of het leefloon optrek-
ken tot een niveau dat je ervan kan leven. 
Het leefloon voor een alleenstaande be-
draagt vandaag 770,18 euro. Dat is te veel 
om van te sterven en te weinig om van te 
leven. Het bestaansminimum moet om-
hoog om de armoede aan te pakken.

Iedereen die een flink stuk boven dat mi-
nimumloon zit, moet in verhouding meer 
bijdragen in zijn medische kosten. Als ik Guido Van Oevelen 
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me ziek voel en naar de huisarts ga, dan 
betaal ik daarvoor vanaf 1 december 4 
euro uit eigen zak. En als ik daarna naar 
de apotheker ga voor een pilletje of een 
siroop, dan kost mij dat misschien maar 
1,5 euro. De rest wordt betaald door de 
gemeenschap. En als ik diezelfde avond 
met vrienden uit eten ga, dan kost mij dat 
pakweg 50 euro. Echt waar, ik vind dat 
een schande! Waar zijn de verhoudingen 
gebleven? Wie goed verdient, kan toch ge-
makkelijk zelf een groter deel van zijn ei-
gen ziektekosten dragen? Diende de ziek-
teverzekering niet om ons te beschermen 
tegen ziekte en armoede? De raadpleging 
bij een huisarts en een doorsneemedica-
ment kan men toch bezwaarlijk een groot 
risico noemen waarvoor iemand met een 
meer dan gemiddeld inkomen moet wor-
den verzekerd.

Volgende maatregel: alle vervroegde uit-
stapregelingen worden naar de prullen-
mand verwezen. Iedereen werkt tot 65 
jaar, behalve wie ziek is of een handicap 
heeft. Brugpensioen en tijdskrediet wor-
den niet langer gesubsidieerd. ‘Ja maar 
Guido, u krijgt zelf elke maand 350 euro 
van de Staat sinds u halftijds werkt.’ Dat 
bedoel ik nu net. Ik heb die 350 euro he-
lemaal niet gevraagd! En ik heb ze ook 
niet nodig. Toegegeven: ik heb tijdskre-
diet aangevraagd, maar alleen om mijn 
pensioenrechten te vrijwaren, niet om 
een maandelijkse subsidie op te strijken. 
Maar die krijg ik er zomaar bovenop. Ver-
gelijk trouwens eens die 350 euro die ik 
ongevraagd krijg als beloning omdat ik 
halftijds stop met werken met de 770,18 
euro bestaansminimum. Opnieuw: waar 
zijn de verhoudingen gebleven?

Wat de pensioenen betreft, is mijn recept 
heel eenvoudig: iedereen draagt evenveel 
bij naargelang  zijn inkomen en ieder-
een krijgt een even hoge geplafonneerde 
uitkering. Ook zelfstandigen, als zij zich 
tenminste voor hun bijdragen niet ver-
schuilen achter vennootschappen. De 
ambtenaren zullen allicht moeten inle-
veren, maar hun hoge pensioen was ooit 
bedoeld als compensatie voor hun lage 
loon. Nu die loonachterstand is goedge-
maakt, mag het geen probleem zijn om 
ook de pensioenen op hetzelfde niveau te 
brengen. Logisch, toch?

Het systeem van de werkloosheidsuitke-
ringen is in wezen erg goed: het biedt ze-
kerheid aan alle mensen. Als ik morgen 
werkloos word, dan weet ik dat er een 
vangnet is voor mij. Prima. Maar dan mag 
daar ook iets tegenover staan. Een half-

tijdse tegenprestatie aan de maatschap-
pij, bijvoorbeeld in door de overheid 
erkende projecten. Halftijds, want de 
andere helft van de tijd kan de werkloze 
zich bij- of omscholen en solliciteren. Dat 
systeem heeft niets dan voordelen: men-
sen zullen zich niet langer nestelen in de 
werkloosheid, hun gevoel van zelfwaarde 
zal erbij winnen en de maatschappij vaart 
er ook wel bij. Ook dat is solidariteit.

Ik ben niet naïef. Ik weet dat het nog en-
kele decennia en vele algemene stakin-
gen zal duren voor dit beleid – gestoeld 
op ware solidariteit zonder taboes – inge-
voerd wordt. Daarom zou ik, als minister 
van Sociale Zaken, in afwachting van 
fundamentele hervormingen en louter 
ten voorlopigen titel, enkele technische 
maatregelen nemen.

Ten eerste, bevries de honorariamassa 
van de artsen. Indexaanpassingen kun-
nen nog, maar voor de rest 0% groei. 
Geen ruimte voor nieuwe initiatieven? 
Toch wel, als eerst achterhaalde initia-
tieven afgeschaft worden. En de ongelijk-
heid in honoraria dan? Laat de artsen dat 
onder elkaar oplossen, zonder bemoeie-
nissen van buitenaf. Een herijking met 
geven en nemen.

Ten tweede, bevries de beheers- en admi-
nistratiekosten van de sociale zekerheid, 
ziekteverzekering en ziekenfondsen: ook 
daar kan gezocht worden naar admini-
stratieve vereenvoudiging en kostenbe-
sparing.

Ten derde, vermijd belangenvermenging. 
Concreet: het is niet goed dat de zie-
kenfondsen drie rollen op zich nemen: 
beheerder van de verplichte ziektever-
zekering, private ziekteverzekeraar én 
zorgverstrekker. In het bedrijfsleven zou 
dat nooit kunnen. Nergens. En volkomen 
terecht.

Ten vierde, financier de gezondheidszorg 
maximaal via zorgprogramma’s in plaats 
van via geïsoleerde programma’s. Als ik 
morgen kanker krijgt, dan komt er heel 
wat op mij af: bloedonderzoeken, medi-
sche beeldvorming, bestralingen, che-
motherapieën, hospitalisaties, vervoer 
naar ziekenhuizen, thuisverpleging, de 
aanschaf van hulpmiddelen, medicatie 
enzovoort. En al die onderdelen van de 
behandeling worden geleverd door ver-
schillende spelers, die uiteraard allemaal 
hun best doen om hun eigen aandeel te 
maximaliseren: hoe meer prestaties hoe 
hoger het inkomen, hoe hoger de kost 

voor de gemeenschap (niets menselijks is 
hun vreemd). Dat systeem moet stoppen. 
Ken aan elke kankerpatiënt één budget 
toe en laat deskundigen in overleg met 
de patiënt uitmaken hoe dat budget het 
best besteed kan worden. Begrijp me niet 
verkeerd: ik wil niet dat artsen minder 
verdienen. Integendeel zelfs. Ik wil dat ze 
meer dan voldoende verdienen, zodat ze 
zich volledig kunnen concentreren op de 
kwaliteit van de zorg voor elke individu-
ele patiënt, los van de prestaties die zij 
persoonlijk leveren. Het klinkt raar, maar 
ons huidige financieringssysteem laat dat 
niet toe.

Als we iets kunnen leren uit de banken-
crisis van vandaag is het dit: laat ons tij-
dig en ernstig omgaan met de signalen 
die we krijgen. Het minimaliseren ervan 
of nog erger, ze negeren, zal onvermijde-
lijk leiden tot de implosie van heel het sy-
steem. Wie zich vandaag nog langer wen-
telt in de dagjespolitiek van verworven 
rechten en belangenpositie zal daar later 
onvermijdelijk op worden aangesproken. 
We zijn het aan onze kinderen, aan zorg-
vragenden, aan kansarmen verplicht een 
beveiligend stelsel van sociale zekerheid 
over te dragen dat hun toekomst veilig-
stelt. Het is misdadig het systeem zoals 
we het gekregen hebben verder te laten 
leeglopen en dan als een lege doos door 
te geven.

Nogmaals, ik ben niet naïef. Ik weet heel 
goed wat er de komende weken en maan-
den zal gebeuren. Een beetje snoeien 
hier, een beetje besparen daar en fun-
damenteel verandert er niks. Elke belan-
gengroep is bang, duikt in de verdediging 
en streeft naar een status quo. Niemand 
heeft de moed om te zeggen dat het feest 
uit is.

En toch. Als ik informele gesprekken 
heb met politici, met collega’s van zie-
kenfondsen, met artsen, met zieken-
huisdirecteurs... zijn de meesten het ten 
persoonlijken titel eens met de diagnose. 
Iedereen is het eens over de fundamente-
le keuzes. Is het dan echt onmogelijk om 
samen aan tafel te zitten en te kijken hoe 
we best van punt A naar punt B raken? 
Ooit zal het toch moeten gebeuren. Over 
drie jaar, over tien jaar, over twintig jaar. 
Niemand die eraan twijfelt. 

De diagnose is gesteld: tijd om te hande-
len.

Guido Van Oevelen 
Voorzitter Zorgnet Vlaanderen



“Als jonge tiener stonden mijn gedachten 
lange tijd op een carrière in de marketing. 
Ik denk dat ik een jaar of zestien was toen 
ik begon na te denken over een toekomst 
in de sociale sector of de medische we-
reld. Een ommezwaai waarvan ik geen 
spijt heb.

Nadat ik ben afgestudeerd als logopedis-
te, zeven jaar geleden, ben ik onmiddel-
lijk een privépraktijk gestart. Sinds drie 
jaar werk ik ook hier in het ziekenhuis. Ik 
heb die keuze gemaakt voor het individu-
ele sociale contact, maar zeker ook voor 
de medische ervaring.

In het ziekenhuis kom ik meestal in con-
tact met patiënten met een neurologische 
aandoening. Ik help bijvoorbeeld  men-
sen revalideren na een beroerte, wat ik 
erg interessant vind. Ook het behandelen 

“Logopedist is een heel dankbaar beroep”
Sharon arickx, logopediSte onZe-lieVe-VrouwZiekenhuiS aalSt

van stemstoornissen spreekt me erg aan, 
net als de grote variatie in de doelgroep 
waarmee ik werk, van kinderen tot oude-
ren.

Mijn patiënten hier zijn meestal mensen 
met hersentromboses of -letsels opgelo-
pen na trauma’s of tumoren, met een ta-
lige uitval, spraak- of slikstoornissen tot 
gevolg. Daarnaast heb ik stempatiënten 
die via de afdeling neus, keel en oor bij 
mij belanden. Dat zijn mensen met stem-
problemen, stembandknobbels of -ver-
lammingen. Hen geef ik stemtherapie.

Het behandelen van neurologische pro-
blemen is een specialiteit. Dat kon ik 
niet toen ik afstudeerde. Ik heb daar een 
driejarig postgraduaat ‘neurologische 
taal- en spraakstoornissen’ voor gevolgd 
aan de Arteveldehogeschool. Ook dat 

heb ik gedaan uit interesse voor het me-
dische.

Het werk dat ik hier doe, verschilt enorm 
met wat ik doe in mijn privépraktijk. Hier 
krijg ik te maken met acute settings en 
werk ik meer op diagnostiek. In mijn ei-
gen praktijk gaat het vaker om langdu-
rige, ambulante revalidaties. Daar komen 
ook meer leer-, taal-, en articulatiestoor-
nissen aan bod dan in het ziekenhuis, 
waar ik meer op het neurologische focus.

Wat mijn privépraktijk en het ziekenhuis 
wel gemeen hebben, is dat dit een dank-
baar beroep is. Uiteindelijk help ik men-
sen bij hun communicatie- of, in het ge-
val van slikpatiënten, hun eetproblemen. 
Telkens wanneer zij vooruitgang boeken, 
zijn ze tevreden. In mijn privépraktijk 
krijg ik ook veel liefde terug van de kin-
deren die ik behandel.

Logopedie vraagt motivatie en geduld, 
niet in het minst van de patiënt. Revali-
deren vergt vaak tijd. Maar ook al duurt 
het een jaar voordat iemand opnieuw vol-
doende functioneert, elke vooruitgang 
motiveert. Het is opbouwen, voor mezelf 
en voor de patiënt.

Waar ik heel enthousiast over ben, is een 
bijzonder project dat ik samen met mijn 
collega Lode Van Brussel en de dienst 
neurochirurgie heb opgestart in het zie-
kenhuis. Het project heet ‘De wakkere 
neurochirurgie’. Dat betekent dat we pa-
tiënten tijdens operaties waarbij tumoren 
worden verwijderd, wakker maken om de 
taalfuncties te testen.

Terwijl de chirurg bepaalde zones rond 
de tumor even ‘stillegt’ (een viertal se-
conden), testen wij de patiënt met talige 
testen. Zien we een uitval – een arrest van 
de spraak – dan kunnen we concluderen 
dat rond die tumor een taalgevoelige 
zone zit. Op die manier kan de chirurg 
beter kiezen welke zones hij verwijdert 
en welke niet, met een betere levenskwa-
liteit voor de patiënt tot gevolg. Voor de 
neurochirugie is dat een grote uitdaging. 
Ik ben heel tevreden dat ik de kans krijg 
om daaraan mee te werken.” 

moment- 
opname

zorgwijzer   |   30



“Logopedist is een heel dankbaar beroep”
Zorgnet Vlaanderen is een toonaangevende  
werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt  
uit de social profit. Wij zijn  op zoek naar (m/v):

•	 Je	werkdomein:	zorgstrategische	
planning,	architectuur,	milieu,		
veiligheid	in	de	zorgvoorzieningen,	
zowel	op	micro-	als	op	beleidsniveau.	

•	 Je	verleent	advies	aan	de	leden-	
voorzieningen.

•	 Je	hebt	bijzondere	interesse	voor	
innovatieve	architectuur,	duurzaam-
heid,	technologie,	ICT	en	ruimtelijke	
ordening	in	de	zorg.	

•	 Je	bouwt	expertkennis	op	m.b.t.	de	
regelgeving	op	het	vlak	van	milieu		
en	veiligheid	in	zorgvoorzieningen.	

•	 Je	bent	bij	voorkeur	burgerlijk		
ingenieur,	industrieel	ingenieur,		
ingenieur-architect	of	handels-
ingenieur.	Ervaring	met	(ver)bouw-
projecten	in	de	zorgsector	én		
samenwerkingen	met	VIPA	zijn	plus-
punten.

Beide	functies	zijn	voltijds	met	een	contract	van	onbepaalde	duur.	Aantrekkelijk	
salaris	met	extralegale	voordelen.	Uitgebreid	profiel	en	functiebeschrijving		
op	www.zorgnetvlaanderen.be

Interesse?
Mail	dan	vóór	23	november	2011	je	CV	en	motivatiebrief	naar	Lieve	Dhaene,		
ld@zorgnetvlaanderen.be.	We	garanderen	een	vertrouwelijke	behandeling	van		
je	kandidatuur.	

Meer weten?
Voor	meer	informatie	over	de	jobinhoud	kan	je	contact	opnemen	met	Peter	Degadt,	
gedelegeerd	bestuurder:	pdg@zorgnetvlaanderen.be,	tel.	02/507	01	55.

Stafmedewerker zorg en zorgorganisatie
•	 Je	werkt	aan	de	inhoudelijke	en	stra-

tegische	ontwikkeling	van		
nieuwe	zorgconcepten	en	nieuwe	
modellen	van	zorgorganisatie	voor	de	
drie	sectoren:	algemene	zieken	huizen,	
geestelijke	gezondheidszorg	en	oude-
renzorg.	

•	 Je	begeleidt	de	leden-voorzieningen	
in	het	operationaliseren	van	nieuwe	
vormen	van	zorgorganisatie	en		
functiedifferentiatie.	

•	 Je	volgt	de	ontwikkelingen	op	het		
vlak	van	opleidingen	(zorgberoepen)	
en	de	aansluiting	van	onderwijs	en	
arbeidsmarkt.

•	 Je	legt	contacten	met	de	leden-	
voorzieningen,	de	beroeps		verenigingen	
en	de	overheid.

•	 Je	hebt	een	verpleegkundige		
opleiding	(masterniveau).

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

Stafmedewerker ingenieur
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